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Polhavet,

er havet rundt
Nordpolen,
begrenset av
Nord-Amerikas,
Grønlands,
Europas og Asias
nordkyster,
samt Svalbard og Novaja Semlja. Polhavet er
forbundet med Stillehavet ved det 90 kilometer
brede Beringstredet og med Atlanterhavet
ved Barentshavet, Grønlandshavet og Norske-
havet, samt på vestsiden av Grønland også ved
Baffinbukta og sundene nordenfor.
Kilde: Store norske leksikon

Koffein,

er først og fremst
kjent som bestanddelen i kaffe som
gir deg en oppkvikkende effekt, men
koffein finnes også i
tebusken og kakaoplanter. Koffein har en sentralstimulerende
effekt, og kan føre til økt puls, problemer med
å sovne om kvelden og økt urinproduksjon. De
fleste tåler moderate mengder daglig uten å få
helseproblemer. Koffein finnes i noen legemidler som brukes mot smerter og migrene.
Tyske og franske forskere oppdaget koffein i
kaffebønner på 1820-tallet. Rundt år 1900 ble
koffein beskrevet kjemisk.
Kilde: Folkehelseinstituttet
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Illustrasjon: Colourbox

Labyrint, Avdeling for kommunikasjon
og samfunnskontakt,
UiT Norges arktiske universitet,
9037 Tromsø

Foto: Wikimedia Commons
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fakta om polhavet

for? Hva skjuler seg i Polhavet?

Kilde: Wikipedia

Livmorkreft,

ondartet svulst
som utgår fra
slimhinnen
i livmoren.
Tilfeller av kreft
i livmorhulen
har økt i de fleste
vestlige land, også Norge. Sykdommen er
sjelden før 40-årsalderen, og 75 prosent av alle
tilfellene finnes hos kvinner som har passert
menopausen. Hovedsymptom er blødning eller
brunlig utflod utenom menstruasjon eller etter
menopause. Mange fødsler reduserer risikoen,
mens overvekt øker risikoen. Hvis det ikke er
spredning av svulsten, er prognosen god. 85
prosent av pasientene er fortsatt i live etter 10 år.

Elg (Alces),

Foto: Wikimedia Commons

betegner en
irrasjonell og
overdrevet frykt
for tannleger. Kalles tannlegeskrekk
på folkemunne,
og mange som
lider av dette har gjerne hatt negative opp-
levelser hos tannlege i tidlig alder. Dette gjør at
personen gjør alt for å unngå et tannlegebesøk.
Bare tanken på å måtte oppsøke tannlege kan
framkalle sterke stressymptomer hos pasienten.
Undersøkelser viser at fem til ti prosent av den
voksne befolkningen i Norge unnlater å søke
regelmessig tannbehandling på grunn av angst.

Foto: Colourbox

Foto: Matthias Forwick

Odontofobi,
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rektors side

Verden ser mot nord, men hvor-

Foto: Colourbox
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er en klovdyrart i
hjortefamilien. Norges største nålevende
pattedyr med en
skulderhøyde opp til
2,3 meter. Hunn-
elgen kalles ku eller
kvige, og kan veie 240-450 kilo. Hannelgen
kalles okse og har gevir, og kan veie 240-600
kilo. Pelsen består av tett, kort ull og lange, grå
dekkhår. Elgen trives i skogsområder, og lever
av skudd, smågrener og bark om vinteren, og
gress, urter og løv om sommeren. Den har sin
utbredelse i Skandinavia, Finland, det tidligere
Sovjetunionen og Polen. Elgbestanden i Norge
har i lengre tid vært i vekst.

Kilde: Store medisinske leksikon

Kilde: Store norske leksikon
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Reinebringen
I Lofoten og Vesterålen har bosettinga til alle tider
vært konsentrert til sonen mellom fjellfot og sjø.
Slik som her på Reine, hvor kystfolket har klort
seg fast og trosset barske værforhold og harde
livsvilkår. På øyene finnes spor etter over 5 500 år
gammel steinalderbosetting, og man antar at det
rike Lofotfisket har tiltrukket seg fiskere fra enda
lenger bak i tid. I dag er Reine et av Lofotens mest
besøkte fiskevær, og et svært yndet naturmotiv for
fotografer fra hele verden.
Foto: Rudy Balasko/Shutterstock

Reine har vært handelssted siden 1743.

B

lir stadig rundere. Tromsøværingene
blir stadig tykkere, viser foreløpige tall
fra den sjuende Tromsøundersøkelsen.
En 1,80 meter høy mann i 40-årene veier i
gjennomsnitt 90 kilo. En 1,60 meter høy dame
i samme aldersgruppe veier i snitt 73 kilo. Det
betyr at tromsøværingene har gått opp nær
to kilo siden forrige undersøkelse i 20072008. Vektøkningen ser imidlertid ikke ut til å
påvirke verken blodtrykk eller kolesterol, noe
som overrasker forskerne ved UiT.
Kilde: UiT.no

«Alderdommen eksisterer ikke. Det finnes mennesker
som er mindre unge enn andre, det er det hele.».
Simone de Beauvoir
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Kilde: UiT.no
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Foto: Colourbox

ataprogram oppdager føflekkreft.
Et nytt dataprogram utviklet ved UiT
kan bli et nyttig verktøy for leger når
føflekker skal undersøkes for kreft. Ved å ta et
bilde av føflekken og la dataprogrammet analysere det, kan man finne ut om føflekken bør
skjæres vekk eller ikke. For leger kan det være
vanskelig å avgjøre med det blotte øyet om en
føflekk er ufarlig eller ikke. Tidligere studier
har vist at for hver føflekk med kreft fjernes
50-100 friske føflekker. Det nye analyseverktøyet utprøves nå på Kirkenes legesenter som
et pilotprosjekt.

Foto: Colourbox

P

lantevirus kan bli vaksine. Forskere ved Norges fiskerihøgskole har
for første gang vist at DNA fra plantevirus kan aktiveres i laks. Det kan
få stor betydning for vaksinering av oppdrettslaks. Slike vaksiner er lette
å lage ved at man bytter ut et gen og setter inn et nytt gen fra det viruset
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eller bakterien en ønsker å forhindre sykdom fra. Det regnes som en stor
oppdagelse at man kan benytte planter i dette arbeidet.
Kilde: UiT.no
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reativiteten blomstret i nordnorske hager. I gamle dager fikk europeisk hagemote lokale tilpasninger da den nådde den arktiske sommeren. Lysthus som i varmere strøk ble bygget for å beskytte mot solen,
ble i nord til varmestuer. Hageganger med grus og olivenkjerner, ble i nord
laget med hvite skjell. Fiskegarn kunne bli hagepynt, og hvalskjeletter kunne

benyttes som hagestoler. Det viser en gjennomgang forskere ved UiT har
gjort av 300 år med nordnorsk hagehistorie, som nylig ble utgitt i bokform.
Kilde: UiT.no

VERDT Å VITE

«Et faktum er vanskelig å skjule – lykkes det på
én kant, så tyter det ut på en annen».
Cora Sandel

D

-vitamin forhindrer ikke diabetes.
Selv om personer med høy risiko for
diabetes får ukentlige D-vitamindoser
som tilsvarer 25 spiseskjeer tran, utvikler de
likevel diabetes. Det viser en studie av 227
personer som var i faresonen for å få diabetes. Tidligere har man antatt at D-vitamin-
mangel kunne øke risikoen for å utvikle diabetes 2 senere i livet, noe dyreforsøk har vist.
Resultatene hos mennesker tyder imidlertid
på at det ikke går an å bremse sykdommen
selv med høye doser D-vitamin.

Foto: Colourbox

Kilde: UiT.no

F

ikk få lokale venner. Unge flyktninger som kommer til Tromsø opplever
nordlendinger som lite imøtekommende,
og de synes det er vanskelig å komme i
kontakt med lokale ungdommer. Det viser
en doktorgradsavhandling ved UiT. De unge
flyktningene er fulgt over flere år for å finne ut
hvordan de skaper sammenheng i sine liv og
tilværelse på et nytt sted. Avhandlingen viser
også at nesten alle ungdommene valgte å
flytte fra Tromsø etter få år.
Kilde: UiT.no/NRK
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Foto: Axel Lindahl, Norsk folkemuseum
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Det viktige Polhavet
Det er mørkt halve året, dekket av is og ligger så
langt nord som det er mulig å komme. Hvorfor skal
vi bry oss om hva som skjer i Polhavet? Og hvilke
hemmeligheter skjuler seg i det iskalde dypet?

Foto: Matthias Forwick
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TEMA: POLHAVET

– Polhavet er en enorm klimamotor som
bestemmer klima, miljø og vær på store deler av
den nordlige halvkule, helt ned til Middelhavet

Tekst: Karine Nigar Aarskog
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Professor i arktisk og marin biologi, Jørgen Berge, i
Kongsfjorden utenfor Ny-Ålesund på Svalbard. 
Foto: Karine Nigar Aarskog

raftige lyskastere fra to miniubåter
lyser opp havbunnen, som vanligvis er omsluttet av et evig mørke.
Over ubåtene er det mer enn 4 200
meter med hav. Grusen som dekker
bunnen er gulaktig, og ved første øyekast er det
ingen skapninger å se. Datoen er 2. august 2007.
I den ene ubåten sitter ekspedisjonsleder Artur
Tsjilingarov. Han har nådd målet sitt: å plante
det russiske flagget, her på havbunnen, under
Nordpolen. Flagget er av metall, for å tåle å stå
på bunnen uten å bli revet i filler av de enorme
vannmassene.
– Det er morsomt å tenke på at hvis noen
drar ned dit igjen om hundre eller tusen år, så vil
de se det russiske flagget, uttalte Tsjilingarov til
russisk tv før han gikk om bord i ubåten.
På veien opp er den største utfordringen
å finne en åpning i polarisen. Selv nå på som-
meren, dekkes store deler av Polhavet av is.
– Jeg var redd, og jeg legger ikke skjul på det,
sier ekspedisjonslederen når han er trygt om
bord i forskningsfartøyet på havoverflaten igjen.
Polhavet er et av de siste områdene i verden
som forskerne fortsatt vet veldig lite om. Til
og med Antarktis og dyphavet i Stillehavet er
bedre kjent. Av alle verdens hav, utgjør Polhavet
bare én prosent i volum. Forskerne anslår at det
likevel kan inneholde så mye som 22 prosent av
de ennå uoppdagede olje- og gassressursene på
jorda. I Polhavet ligger det også store undersjøiske fjellrygger, som trolig inneholder verdier i
form av mineraler.
– Noe som hittil er lite utnyttet er det som
kalles deep sea mining, sier professor i arktisk
og marin biologi ved UiT, Jørgen Berge.
Dessuten har fisk, turisme og nye skips-
ruter bidratt til en økende økonomisk interesse
i området. Men Polhavet er viktig også på andre
måter. Endringer som skjer her, kan gi ringvirkninger langt utover egne grenser.

– Polhavet er en enorm klimamotor som
bestemmer klima, miljø og vær på store deler av
den nordlige halvkule, helt ned til Middelhavet,
sier professor i arktisk og marin biologi ved UiT,
Paul Wassmann.
TRENGER KUNNSKAP

Polhavet er ikke et isolert hav, men er åpent på
to sider, ved Framstredet og Beringstredet. 90
prosent av vanninnstrømmingen kommer fra
den atlantiske siden. Det som skjer her, har en
direkte påvirkning på været på resten av den
nordlige halvkule. De mange værskiftene man
har sett i Europa de siste årene henger sammen
med meteorologien i Polhavet.
– Det er det mange som ikke vet. De vet heller ikke at atlanterhavsvann og stillehavsvann
og ti prosent av alt ferskvann flyter kontinuerlig
inn i og ut av Polhavet, sier Wassmann.
Store deler av Polhavet er fortsatt utilgjenge-
lige, delvis dekket av is, og skjult av mørket
nesten halve året. Likevel presses grensene for
økonomisk aktivitet stadig nordover.
18. mai i år åpnet den norske regjeringen
for oljeboring i ti nye leteområder i det østlige
Barentshavet, noen av dem helt inntil delelinjen mot Russland. Selve Polhavet er fortsatt lite
berørt av olje- og gassindustrien, men grensene
flyttes stadig. Derfor mener forskerne det haster
med å skaffe seg kunnskap om dette området.
– Arktis er helt unikt i global sammenheng.
Så det å klare å ta vare på et sånt system er i
seg selv veldig viktig. Dersom man ikke klarer å
finne nye energikilder, men begynner å utvinne
olje og gass lenger nord enn i dag, er det veldig
viktig å ha kunnskap om økosystemet som er
der. Ellers vet man ikke hva man kan tillate seg
og hva som kan gjøre skade. Vi har et ansvar for
å ta vare på de havområdene vi forvalter, sier
Jørgen Berge.
12
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Deltakerne på ekspedisjonen som plantet det russiske flagget under Nordpolen har akkurat kommet
opp igjen til havoverflaten, om bord på forskningsskipet «Akademik Fyodorov». Her poserer den svenske
millionæren Frederik Paulsen (t.v.), ekspedisjonsleder Artur Tsjilingarov, ubåtpilot Anatoly Sagalevich, den
australske polareventyreren Michael McDowell og en ukjent person. Foto: AP/Vladimir Sjistyakov
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– «Fram»-ekspedisjonen er i særklasse. Du bygger
en båt som skal tåle å fryse inn i is, men går det
galt, er du overlatt til en helt sikker skjebne
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VILLE FLYTTE ISKANTEN

Klokka er to på natta, da noen banker på døra
til lugaren om bord på F/F «Helmer Hanssen». Forskningsskipet til UiT er på sitt årlige
Outreach-tokt i Arktis og ligger nå på 80 grader
nord, nordvest for Spitsbergen. Om bord på
båten er forskere og næringslivsfolk, som diskuterer temaet «Et nytt hav å forvalte». Hva skjer
når isen i Polhavet forsvinner?
Ett ord er nok til at det blir liv i køyene på
brøkdelen av et sekund.
– Bjørn!
Kongen av Arktis. Den alle vil se når de er på
disse breddegrader. Og nå er den her. På isflakene
utenfor båtripa. Bjørnen tusler rolig fra isflak til
isflak. Den lar seg ikke affisere av forskningsfartøyet
som glir forbi i isen. Et stykke unna dukker det opp
en bjørn til. Og enda en. Maten er heller ikke langt
unna. En og annen storkobbe ligger henslengt,
tilsynelatende lykkelig uvitende om at bamsen er
så nær. En liten selunge kaver alene rundt på isen.
Trolig det neste offeret for en av de store isbjørnene.
Vi er ved den mye omtalte iskanten, som ble

Professor i arktisk og marin biologi, Paul Wassmann, med forskningsskipet «Helmer Hanssen» på
80 grader nord. Foto: Karine Nigar Aarskog
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gjenstand for oppmerksomhet i fjor sommer.
Da forsøkte regjeringen å flytte iskanten mellom
60 og 70 kilometer lenger nord, men de fikk ikke
forslaget gjennom i Stortinget.
– Iskanten er egentlig en slags politisk
vrangforestilling, det er ingenting som heter det
i virkeligheten. Vi snakker om en iskantsone
eller den marginale issonen. Ofte er den mange
mil bred, spesielt når det blåser kraftig, for da
spres isen utover. Så dette med iskanten er en
tenkt strek. I virkeligheten snakker vi om en
veldig stor sone med mer eller mindre is, sier
Jørgen Berge, som er med på toktet.
GJØR KRAV PÅ HAVBUNNEN

Alle landene som grenser til Polhavet ønsker
sin del av kaka. Men det er ikke alltid enkelt å
avgjøre hva som tilhører hvem. I begynnelsen av
august i fjor gikk Russland ut og gjorde formelt
krav på havbunnen i Polhavet. Kravet skapte
store medieoppslag.
– I motsetning til hva mange sikkert tror, så
er det ikke noe dramatisk i dette. Kravet var ventet, ettersom Russland gjennom havrettstraktaten har forpliktet seg til å komme med sitt krav
på kontinentalsokkelen i Arktis, sa postdoktor
ved Det juridiske fakultetet ved UiT, Signe Veie-
rud Busch da saken verserte i media.
De fire arktiske landene Russland, Canada,
USA og Danmark har alle en kontinentalsokkel
som strekker seg inn i Polhavet, mens Norges
strekker seg opp mot Polhavet. Hvis nasjoner
kan dokumentere at et område er en forlengelse
av deres kontinentalsokkel, kan de gjøre krav
på dette området. Både Norge og Danmark har
tidligere fremlagt sine krav, og Canada er ventet
å gjøre det. USA har ikke ratifisert havrettstraktaten og kan derfor ikke legge fram noe krav.
En egen kontinentalsokkelkommisjon med
21 vitenskapskvinner og -menn møtes med
jevne mellomrom i New York, for å vurdere
grensefremleggene som kommer inn. Disse
sakene avgjøres med vitenskapelige argumenter
og tung juss, ifølge Veierud Busch.
– Det er ikke en konkurranse om å være

først, og flaggplanting på Nordpolen har overhodet ingen effekt, det har like mye å si som
flaggplanting på månen, sier hun.
SOVJETS YTTERGRENSE

Allerede på 1930-tallet erklærte daværende
generalsekretær i det sovjetiske kommunistpartiet, Josef Stalin, at Nordpolen var Sovjetunionens yttergrense.
– De trakk linjer fra Nordpolen og ned til
sin egen kystlinje og nektet skip fra andre land å
bruke Nordøstpassasjen, sier Wassmann.
Med unntak av amerikanske isbrytere som
dro på provokative tokt, respekterte de arktiske
statene forbudet. Derfor var det lite internasjonal forskning i Polhavet etter andre verdenskrig
og fram til slutten av 80-tallet. I stedet fikk man
en militarisering av Arktis.
– Det ble etablert et radarbelte i Canada
og Nord-Amerika og militære baser og radarstasjoner på Grønland. Det foregikk også en
opprusting av ubåter som opererte under isen,
forteller Wassmann.
Sovjet brukte dessuten Novaja Semlja til
atomprøvesprengninger, men da disse ble kritisert, kastet landet i stedet sine øyne på Antarktis.
– For å hindre prøvesprengninger og en militarisering også der på 60-tallet, kom Antarktistraktaten, som slo fast at det skulle være bare
forskning i Antarktis. Så den kalde krigen og
Antarktistraktaten henger faktisk sammen, sier
Wassmann.
Selv om de arktiske statene i dag driver
utstrakt forskning i området, mener Paul Wassmann det er vanskelig å få til internasjonalt
forskningssamarbeid så lenge grensene i Pol-
havet ikke er avklart.
– De arktiske statene følger havrettskonvensjonen, og alt går fredelig for seg. Men før alle
forhandlingene er avgjort og man kan trykke
det endelige kartet, blir det antakeligvis ingen
internasjonal forskning der man ser hele Arktis
under ett, som har vært en av bærebjelkene jeg
har stått for og jobbet med, sier han.

Polhavet

•

Polhavet består av grunne
områder på opptil 200 meter
og dype basseng som kan bli
over 5 000 meter dype.

•

På grunn av de enorme
sokkelområdene som kan
være grunnere enn 100 meter,
er Polhavet i gjennomsnitt
det grunneste havet i verden.
Beringstredet, som forbinder
Polhavet med Stillehavet, er
bare 50 meter dypt.

•

Polhavet henger sammen
med de andre verdenshavene,
ved Framstredet i øst og
Beringstredet i vest.

•

Ved siden av Lomonosovryggen, som reiser seg 2 500-3 000
meter fra havbunnen, er det
påvist to andre undersjøiske
fjellkjeder. Den ene, Alpha
Cordillera, går fra det kanadisk-
arktiske arkipel til Øst-Sibir-
havet. Den andre, Gakkelryggen, er en nordlig fortsettelse
av det midtatlantiske ryggsystemet og har dyp ned til 5 500
meter. Gakkelryggen strekker
seg fra Nord-Grønland i vest til
Laptevhavet i øst.

•

All produktivitet i havet starter
med såkalt primærproduksjon.
Det er fiksering av CO2 fra lufta,
ved hjelp av lys og gjødsel, som
blir til bioalgemasse. I Polhavet
skjer dette der det er isfritt.

•
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Men Nansen stod på sitt, og førte «Fram» til
Nysibirøyene øst i Nordishavet, frøs henne inn
i pakkisen og ventet på at strømmene skulle
frakte dem til Nordpolen.

Selve Polhavet er rundt 14 millioner kvadratkilometer stort.

80°

SAMLET DATA I TRE ÅR

– Han ante ikke om båten ville holde, selv
om han hadde fått den velrennomerte båtbyggeren Colin Archer til å bygge den. Tanken var at
den skulle være så rund som mulig, så den bare
skulle skvette opp når isen klemte til rundt den,
og ikke bli skrudd ned. Så den var ikke så god å
seile med, men det fungerte veldig godt å fryse
inne med den, sier Solheim Karlsen.
Likevel nådde aldri ekspedisjonen Nordpolen. Isen kom tidligere enn forventet, og
«Fram» frøs inne lenger sør enn Nansen hadde
håpet. Også forsøket hans på å nå Nordpolen
med hundespann på ski sammen med Hjalmar
Johansen mislyktes. Men det betydde ikke at
hele ekspedisjonen var mislykket.
– De hadde en veldig klar plan, i og med at
de hadde planlagt å være ute i fem år. Alle hadde
daglige arbeidsoppgaver om bord, som gikk på
å samle inn data, og det fortsatte de med også
etter at Nansen og Johansen hadde forlatt skipet.
Mannskapet målte temperatur og havdybde og
samlet det de kunne finne av liv med små hover
og nett, forteller Solheim Karlsen.
I tre år drev skipet med isen, og mannskapet
gjorde stadig nye oppdagelser. Det som overrasket dem mest var at Polhavet var så dypt. Mye
dypere enn de hadde forestilt seg. Den andre
store overraskelsen var at det var fullt av liv.
– De var de første som gjorde den type kartlegging av Polhavet. Nansen ga ut seks tykke bind
av det vitenskapelige materialet, i tillegg til de to
bindene som skildrer reisen, sier Solheim Karlsen.
Hun mener ekspedisjonen regnes som vellykket også på grunn av Nansens egen framstilling i boka «Med Fram over Polhavet».
– På mange måter er det et nederlag, men
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EN HELT VILL IDÉ

Ønsket om å forstå og erobre Polhavet går imidlertid enda lenger tilbake i tid enn 1930-årene.
24. juni 1893 la Fridtjof Nansen ut på det som
skulle bli tidenes mest spektakulære forskningsekspedisjon i nordområdene. Nansen var inspirert av en amerikansk ekspedisjon som fant
sted i 1881. Den skulle prøve å komme så langt
nord som mulig med båt, men ble frosset inn i
isen og skrudd ned i nærheten av den sibirske
kysten. Lenge etterpå fant man vrakgods fra skipet på den andre siden av Polhavet, i nærheten
av Grønland. Det fikk Nansen på ideen om at
det måtte gå en kontinuerlig havstrøm fra øst
til vest, som kunne utnyttes for å komme seg
så langt nord som mulig. Han fikk laget båten
«Fram», som skulle tåle å bli frosset inn i isen,
for å la seg drive med den.
– Målet var å nå Nordpolen som den første
i verden, men også å kartlegge Polhavet vitenskapelig. De rustet ut ekspedisjonen for fem år,
men ante ikke hvor lang tid den ville ta, forteller
førsteamanuensis i nordisk ved UiT, Silje Solheim Karlsen.
Hun forteller at ideen ble oppfattet som hårreisende av andre vitenskapsfolk på den tida.
– Nansen ble sablet ned i hele verden, av
polarforskere og geografer. Det var en som kalte
ekspedisjonen for «Doktor Nansens ulogiske
plan til selvødeleggelse», sier hun.

Polhavet er havet rundt
Nordpolen begrenset av Nord-
Amerikas, Grønlands, Europas
og Asias kyster, samt Svalbard
og Novaja Semlja.

-5

Signe Veierud Busch er postdoktor ved Det juridiske fakultetet ved UiT. Her er hun på tokt på Svalbard. 
Foto: Karine Nigar Aarskog
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TEMA: POLHAVET
det tenker man ikke over i det hele tatt når man
leser boka, for den er skrevet som en skikkelig
suksesshistorie. Han iscenesetter seg selv og
ekspedisjonen som en norsk, nasjonal heltemodig historie, sier Solheim Karlsen.
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UUTFORSKEDE OMRÅDER

Forskningen til Fridtjof Nansen har kommet
godt med for de som forsker på Polhavet i dag.
Særlig for biologene.
– Både Nansen og andre forskere som holdt
på for over 100 år siden har samlet inn verdifull
informasjon. Ikke alt er gjort på en sammenlignbar måte med det vi gjør i dag, fordi det er
brukt ulike metoder, så det er alltid en utfordring å sette slike datasett sammen. Men vi har
noen av de historiske datasettene, og jeg tror det
er viktig at vi bruker dem, sier professor i arktisk
og marin biologi ved UiT, Bodil Bluhm.
Hun begrunner det med at man i biologien
trenger lange tidsserier for å kunne se eventuelle
endringer.
– Vi utfordres av at vi fortsatt vet ganske lite
om Polhavet, sammenlignet med andre områder.
Når vi er ute på tokt og tar prøver fra havbunnen
på dyp over 500 meter, finner vi ofte nye arter og
samfunn vi ikke visste om fra før, bare fordi vi
ikke har vært der så mye. Derfor vet vi ikke alltid
om det er et bevis på forandring, sier Bluhm.
Så langt har forskerne kartlagt rundt 250
fiskearter i havområdene nord for Framstredet
og rundt 5 000 arter av virvelløse dyr. Jo dypere
havet er, dess flere arter finnes det, i alle fall ned
til rundt 2 000 meters dybde. Ved større dyp går
mangfoldet ned. På dypet er det også færre individer av hver art.
– Det henger trolig sammen med at det er
mer mat i de grunne områdene, men også større
konkurranse. De som lever på havbunnen i dyphavet har ordnet seg på hver sin unike måte og

Silje Solheim Karlsen har forsket på hvordan Fridtjof
Nansen framstilte sin ferd over Polhavet på en nærmest skjønnlitterær måte. Foto: Karine Nigar Aarskog
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ser ikke ut til å konkurrere i samme grad. Men
det er fortsatt mye vi ikke forstår av mangfoldet
i dyphavet, sier Bluhm.
At det skjer endringer i Polhavet er forskerne
likevel ikke i tvil om. Og nå skal de bli enda
bedre rustet til å forstå endringene.
I september i fjor fikk forskningsgruppa
Arctic Marine System Ecology ved UiT 11 millioner kroner fra regjeringen for å bli verdens-
ledende innen forskning i drivisbeltet. Gaven
ble styrket gjennom Tromsø forskningsstiftelse.
– Ikke noe annet sted på kloden er de globale klimaendringene sterkere enn i drivisbeltet. Derfor arbeider vi der forandringene er
størst, sier Wassmann.
Jørgen Berge og flere av hans kolleger har
også en søknad inne hos Norges forskningsråd
om å bli senter for fremragende forskning, for å
kunne forske i de isdekte farvannene.
– På grunn av isdekket i Polhavet kan vi ikke
basere oss på bare fjernmåling når vi skal se på
primærproduksjonen av alger. Vi trenger å være
på stedet og ta prøver, fordi fjernmåling ikke gir
alle svarene. Det får vi større mulighet til med
det nye isgående fartøyet, «Kronprins Haakon»,
som skal være klart i 2018. Vi trenger et langsiktig senter for å kunne gjennomføre denne
forskningen, sier Berge.
EKSPLOSJON AV LIV

Tilbake på 80 grader nord stuper sjøfugl ned mellom isflakene rundt oss og fanger polartorsk med
en forbløffende treffsikkerhet. Isen dannes av ferskvannet som renner inn i Polhavet. Det meste av sjøisen dannes på sibirsk side, på grunn av de mange
store elvene som renner ut i havet der. Så fraktes
den med havstrømmene over Polhavet, mot Framstredet. Fortsatt ligger det is i Polhavet året rundt,
men deler av den smelter om sommeren.
– Denne pakkisen er matfatet til blant annet
alkekonger og isbjørn. Her får vi den såkalte iskanteffekten, som Fridtjof Nansen var den første til å
beskrive, sier Jørgen Berge.
Iskanteffekten gir en eksplosjon av liv. Et hav
som har vært stengt inne av snø, is og mørke,
blir plutselig badet av lys 24 timer i døgnet når
midnattssola kommer. Isen smelter, og det dannes et øvre lag med relativt ferskt vann.
– Næringsstoffer og planteplankton som tidligere har vært låst i de øvre vannlagene frigjøres,
forklarer Berge.
Dermed ligger matfatet klart til servering for
alle; fra det minste planteplankton til det største
individet – isbjørnen. Problemet er bare at det blir
stadig mindre is i disse områdene. Isen smelter når
det kommer varmt atlantisk vann inn i Polhavet.
Og jo høyere vanntemperaturen er, jo mer is er det
som smelter.

TEQUILA SUNRISE

At sjøisen minker er et av de største signalene
på global oppvarming. I år vil den trolig nå en
bunnrekord. Flerårsisen – den som ikke smelter
om sommeren – er blitt dramatisk redusert de
siste årene. Smeltesesongen er blitt opptil 30
dager lengre enn tidligere, og isdriften blir raskere fordi isen er tynnere. Fra 1979 til 2006 ble
isdekket i Polhavet halvert.
– Det sesongmessige åpne Polhavet har økt
med et areal som tilsvarer 60 prosent av landområdene i EU i løpet av de siste 30 årene. Pila
peker bare én vei, sier Jørgen Berge.
Forskerne tror ikke det er lenge til man vil
oppleve isfrie somre i Polhavet.
– Den reduserte isen har konsekvenser. Vi
får mer isfritt vann, og det blir mer lys i havet.
Overflatelaget er ferskere, og det blir mer primærproduksjon og kanskje også økt fiskeri, i
hvert fall i randsonene til det dype Polhavet. Vi
ser også en spredning av sydlige arter nordover,
en forandring i artsmangfoldet og en reduksjon
av arktiske økosystemer, sier Wassmann.
Man skulle tro at det bare var en fordel for
livet i Polhavet at det ble mindre is der. Men det
er ikke nødvendigvis tilfellet, ifølge Wassmann.
Han har en hypotese som han kaller Tequila
sunrise.
– Det du vil ha når du drikker denne drinken
er ikke den utvannede appelsinsaften på toppen.
Du vil ha godsakene nederst, og da må du bruke
sugerør eller røre rundt. Det denne hypotesen illustrerer er at det blir en lagdeling når isen smelter,
som fører til at næringssaltene ikke kommer opp,
og det blir lav tilførsel av gjødsel til havoverflaten.
Det betyr at den høstbare produksjonen minker.
For å gjøre en lang historie kort; et smeltende islag
gir mer primærproduksjon fordi sola skinner
gjennom isen, men det betyr ikke at den høstbare
produksjonen øker, for den er avhengig av å bli

Bodil Bluhm er professor i biologi ved UiT. Hennes
spesialfelt er næringskjeden i havet i Arktis. 
Foto: Karine Nigar Aarskog

tilført næringssalter. Og de kommer seg ikke til
overflaten, når lagdelingen i vannet blir så sterk,
sier Wassmann.
MÅ TILPASSE SEG
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At isen minker er også dramatisk blant annet for
isbjørnen, slik den lever i dag. Den jakter sel på
isen og er derfor avhengig av is for å skaffe seg mat.
Men er det noe som er sikkert med evolusjonen, så er det at arter til alle tider har måttet
tilpasse seg. Forskerne mener isbjørnen er en
relativt ung art, som har eksistert i bare rundt
300 000 år og har utviklet seg veldig fort. Den
viser allerede tegn til å finne andre løsninger når
isen forsvinner. Den går mer i fuglefjell og tar
egg nå enn tidligere, og man vet at isbjørn på
Svalbard også har tatt springer, en liten delfinart.
Isbjørnen er også nært beslektet med grizzly-
bjørnen i Alaska og Canada, og forskerne ser
ikke bort fra at den etter hvert kan tilpasse seg
et liv helt uten is.
– Den labber kanskje på land og blir brun
igjen, før den kommer ut til neste istid, sier
Wassmann.
Samtidig blir det enklere å operere med
skip og plattformer i isfrie farvann, og risikoen
er mindre ved olje- og gassutvinning. Det blir
også lettere å komme til nye havner og starte
med mineralutvinning på nye steder, fordi disse
blir tilgjengelige. Men ifølge Wassmann vet man
fortsatt for lite om de nordligste områdene til
å kunne utnytte disse fordelene. I hvert fall i
områdene som Norge forvalter.
– Det norske Stortinget kan ikke gi en eneste
konsesjon til olje eller gass fra iskanten og nordover, fordi kunnskapsgrunnlaget som Stortinget
krever, nemlig en bærekraftrapport, ikke finnes.
Norsk lov krever kunnskapsbasert ressurs- og
økosystemforvaltning, sier han.

•
kunnskapsmagasinet fra u it norges arktiske universitet

VOKSER SAKTE

Noen av artene som lever på havbunnen kan
ikke røre seg i det hele tatt, men er avhengig av
at maten – alger og planteplankton – faller ned
på dem. Men det finnes også noen svært mobile
arter. Noen bittesmå og andre ganske store. Felles for artene som lever i Arktis er at de vokser
svært sakte.
– Polhavet er kaldt, og lave temperaturer
påvirker fysiologien og hvor fort ting skjer i
kroppen. En organisme som vokser sakte når
sin reproduktive alder på et senere tidspunkt
enn de som lever i varmere farvann. Det betyr
at det kan ta mange flere år før et økosystem i
Polhavet gjenoppstår dersom det blir forstyrret
av for eksempel et oljeutslipp eller en trål, enn
det ville gjøre i tropiske strøk, der livet går fortere, sier Bluhm.
Hennes spesialfelt er næringskjeden på havbunnen og i sjøisen. Hvem som spiser hvem og

Mennesket setter stadig større spor i Arktis. Slik som
på Gravneset i Magdalenefjorden på Svalbard, som
er et yndet turistmål. Foto: Karine Nigar Aarskog
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Metanis kan brenne, for når isen smelter, kommer gassen fram, og det er den som tar fyr. Foto: CAGE

hvor maten kommer fra. Bluhm mener det er
veldig viktig å vite noe om disse sammenhengene hvis man skal drive med menneskelig aktivitet som å utvinne olje og gass eller høste av
matressursene.
– Man kan for eksempel ikke ha et bærekraftig fiskeri hvis man ikke vet hva og hvor mye som
lever et sted og hvor fort de vokser. Alle artene
er støttet av en næringskjede, og man ville ikke
hatt de enorme torskebestandene i Barentshavet
eller isbjørn på Svalbard hvis det ikke fantes en
næringskjede som støttet dem. Det er det mange
av oss biologer jobber med. Alt det som er bak,
som de fleste ikke ser, sier Bluhm.

ISEN SOM BRENNER

Polhavet skjuler mange hemmeligheter. På havbunnen finnes det også is som kan brenne. Dette
er is som inneholder store mengder av klimagassen metan. Tenner man på en slik isklump,
smelter isen, og metangassen som er fanget i
den tar fyr.
Metanisen kalles for gasshydrater, og anslås
å ha like mye energi i seg som alle andre fossile
energiressurser i verden til sammen, inkludert
kull. I tillegg kan gasshydrater være en mer
miljøvennlig energi enn gass fra dypere petroleumsprovinser. Det er én av grunnene til at
energiselskaper har intensivert jakten på denne
mulige fremtidige ukonvensjonelle energikilden.
– Vi er i front når det gjelder å kartlegge
gasshydrater i Polhavet; hvor de er og hvor lang
tid det tar for dem å smelte. Så vi er i en posisjon
hvor vi kan bidra med kunnskap som industrien
kanskje vil trenge i framtida. Men vår primære
oppgave er å se på hva utslipp av metan har å si
for endringer i havklima og miljø, sier direktør
for Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment
and Climate (CAGE), Jürgen Mienert.

– Norsk institutt for luftforskning – i Ny-
Ålesund, samtidig som forskningsfartøyet
«Helmer Hanssen» alltid måler klimagasskonsentrasjonen 15 meter over havbunnen når den
er på tokt. Dessuten har forskningsgruppa to
havobservasjonssystemer som står på havbunnen i Svalbard-området. Forskerne har gjort
luftmålinger med fly om sommeren i områder der de vet at det er store metanmengder i
vannsøylen og på havbunnen. Overraskende
nok viser målingene at det ikke slipper mye
metan ut av havet.
– Det er gode nyheter, fordi det betyr at det
naturlige systemet til en viss grad kan kontrollere metanutslipp fra havbunnen, sier Mienert.
Bakteriene som lever i havet spiser nemlig
opp det meste av metangassen før den når havoverflaten.
– Det finnes forskjellige filtersystem. Når
gasshydrater smelter og metanen kommer
opp til sedimentene, sitter det bakterier klare
til å spise den. Hvis de ikke spiser opp alt, går
metanen ut til vannsøylen, og der venter neste
generasjon bakterier, som også spiser metan.
Disse filtersystemene er det lite kunnskap om,
og det ønsker vi å gjøre noe med. De kan ha stor
betydning for vårt klima og havmiljø i fremtiden, understreker CAGE-direktøren.
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GASSHYDRATER
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CAGE (Centre for Arctic Gas Hydrate,
Environment and Climate) er et senter for
fremragende forskning som ble opprettet
ved UiT i 2012. Senteret forsker på gasshydrater og klimagassutslipp på havbunnen.

•

Jorda har tre kilder som kan bidra til å
utvikle gasshydrater; abiogen metangass,
som dannes ved kjemiske reaksjoner dypt
inne i jordskorpa, og biogen/termogen
metangass som dannes ved nedbryting av organisk materiale. I oseaniske
ryggsystemer, som er store fjellkjeder
under havets overflate, kan abiogen gass
stabiliseres i sedimentene i havbunnen.
Dette skjer fordi trykket er høyt og temperaturene lave.

•

Foreløpig er det ingen som vet hvor store
mengder gasshydrater som finnes på
havbunnen. Estimater på hvor mye metan
som er lagret i gasshydrater spriker, og
det mest siterte globale anslaget er 10 000
gigatonn. Men en nyere beregning antyder
at det heller er snakk om 74 000 gigatonn.
Et gigatonn er en milliard tonn.

•

I juli har CAGE et samarbeid med det tyske
forskningssenteret MARUM om å bore i
den undersjøiske ryggen Vestnesa, vest
for Svalbard, på vanndyp ned mot 1 200
meter.

HVA SKJER HVIS ISEN SMELTER?

Jürgen Mienert er direktør i CAGE ved UiT, som
forsker på gasshydrater og metanutslipp fra havbunnen. Foto: Karine Nigar Aarskog
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Metan spiller en viktig rolle i jordas klimasystem. Den er en kraftig klimagass, og store metan-
utslipp har tidligere ført til temperaturøkning i
løpet av veldig kort tid, noe som kan skje igjen.
Så lenge temperaturen og trykket på havbunnen er stabilt, holdes metanen innestengt i
gasshydratene. Hvis temperaturen stiger, vil isen
smelte, og metanen vil boble opp.
– Da ser du at bobler stiger opp som stråler,
forteller Mienert.
CAGE har et tett samarbeid med NILU

Et isfritt polhav
For 50 millioner år siden vokste det palmetrær rundt Polhavet, og det levde krokodiller i vannet.
Tekst: Karine Nigar Aarskog
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sen i Polhavet blir stadig
nå som den har vært i fortida.
mindre og tynnere, og 2016
Den avhenger av tykkelsen til
ligger an til å bli et nytt år
sjøisen og havstrømmene som
med rekordlite is. Men det har
transporterer den, sier Schreck.
faktisk vært helt isfritt rundt
Funnet er viktig for å forstå jorNordpolen tidligere. Går vi 50
das klimasystem.
millioner år tilbake i tid, kom– For å kunne lage bedre
mer vi til den såkalte Drivhusmodeller og beregninger for
tiden.
fremtiden, og prøve å forutsi
– Polhavet lå på nesten
hvordan regioner kommer til å
samme sted som i dag, men var
bli forandret, må vi forstå formye varmere, og Framstredet
tidas forandringer. Det er ikke
og Beringstredet var fortsatt
første gang jorda går gjennom
stengt. Så det var ingen utveksfundamentale endringer med
ling mellom de andre havene
tanke på klima, sier Schreck.
og Polhavet, sier instituttleder
ETT NÅLESTIKK
ved Institutt for geologi, MattMatthias Forwick (t.h.) og Michael Schreck bistår Rüdiger Stein fra
Det er likevel mye usikkerhet
hias Forwick.
Alfred Wegener Institutt for polar- og havforskning i Bremerhaven,
om langtidsklimautviklingen i
Da var det lite eller ingen
Tyskland med å ta hånd om en kjerneprøve. Foto: André Paul, MARUM,
Polhavet, fordi forskerne bare
oksygen i dyphavet og masse
University of Bremen
har én kjerneprøve fra ett sted
ferskt vann på overflaten. Alger
i Polhavet som går flere titalls millioner år tilsom man i dag finner i varme ferskvanns- Polhavet, som stammer fra denne tida.
områder fløt på havoverflaten.
Partiklene fraktes ut i havet med isen, bake i tid. Derfor planlegges det en ny, inter– Man har funnet pollen fra palmetrær i
fordi havstrømmene alene ikke er sterke nok
nasjonal bore-ekspedisjon i 2018.

– Utfordringen med Polhavet er at det
prøver fra havbunnen og skjeletter fra kroko- til å transportere slikt materiale. Forskerne
diller på land i Canada, sier postdoktor i geo- har ved hjelp av modeller regnet seg fram
finnes mer enn 700 kjerneprøver hvorav de
logi ved UiT, Michael Schreck.
fleste bare dekker de siste par hundretusen
til at isen brukte rundt et år på å drive med
På denne tiden var klimaet på hele klo- havstrømmene fra Sibir til Nordpolen. Med
år. Så har vi et stort hull, der vi mangler data
den mye varmere enn i dag, og forskjellene
for mange millioner år i en periode hvor det
andre ord, mente de at isen måtte ha ligget der
var mindre mellom ekvator og polene. Tem- også om sommeren.
ble betydelig kaldere i Polhavet. Vi har bare
peraturen i Polhavet var trolig 15-20 grader
denne ene boringen fra Lomosovryggen, og
Men en ny, internasjonal studie som nylig
høyere enn i dag.
den blir som et nålestikk når man vet hvordan
har blitt publisert, og som Forwick og Schreck
– Det har blant annet å gjøre med jordas
havbunnen i Polhavet ser ut, sier Forwick.
har bidratt til, viser at dette ikke kan stemme.
avstand til sola, hvordan jorda roterer, og
I tillegg til de internasjonale aktivitetene
– Vår studie viser at det var isfritt om sommed innholdet av karbondioksid i atmosfæ- meren helt til for rundt seks til ti millioner år
på Lomonosvryggen jobber forskere fra
ren. Da vi hadde palmetrær i Arktis, hadde
flere norske forskningsinstitusjoner nå med
siden, sier Schreck.
vi betydelig mer CO2 i atmosfæren enn i dag,
et geovitenskapelig prosjekt for å forstå den
ALGER TRENGER LYS
sier Schreck.
geologiske utviklingen fra Nord-Svalbard til
Beviset ligger i en kjerneprøve som ble tatt
Gakkelryggen gjennom de siste 50 millioner
IKKE IS OM SOMMEREN
på en ekspedisjon med fartøyet «Polarstern»
år. Institutt for geologi ved UiT spiller en
Så endret klima seg, og for rundt 45 millio- i 2014. Analyser av prøver viser at det fram til
sentral rolle i utviklingen av prosjektet, som
ner år siden ble den første sjøisen i nordpol- for seks til ti millioner år siden levde en type
bærer navnet GoNorth - Geosciences in the
området dannet. Men det var fortsatt bare
alge i Polhavet, som bare lever i åpent vann, Northern Arctic.
is der om vinteren. Forskerne har tidligere
noe som tyder på at det ikke kan ha vært et
– Det vi vet, er at Polhavet spiller en nøktrodd at den flerårige isen kom for omtrent
permanent isdekke.
kelrolle i det globale havsirkulasjonssystemet.
15 millioner år siden, fordi man har fun– Det er også gjort nye modellstudier som
Det er en viktig komponent i jordas klima-
system, sier Forwick.
net sandkorn og grus fra sibirsk side midt i
indikerer at farta til sjøis ikke er den samme
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TEMA: POLHAVET
ET EKKO FRA FORTIDEN
imot synes vi i dag det er et fantastisk område.
ser man også på mikroorganismer. Vi tar med
For å forstå det som skjer i Polhavet i dag, leter
Og fremdeles går det an å dyrke grønnsaker og
prøvene til et laboratorium og ser på dem i et
forskerne også etter svar i fortida. Geologene
leve der, selv om det er ikke som for 2000 år
mikroskop. Da kan vi finne ut at noen av artene
driver et møysommelig detektivarbeid når de
siden. På samme måte lager vi et kulturlandskap
har levd i den og den tidsepoken. Så tar vi en
pusler seg millioner av år tilbake i tid. Ved hjelp
i Arktis, enten via klima eller bosetting, sier han.
annen prøve og finner noen andre arter, som er
av et såkalt multistråle-ekkolodd lager de havI tillegg mener han Arktis er et av de områd-
forskjellige, og som har levd i en annen tid. På
ene i verden som virkelig tåler endringer.
bunnskart som viser hvordan landskapet ser
den måten bygger man sin historie, sier Forwick.
– Det finnes ingen hav i verden som de siste
ut, med fjell, daler og rasgroper. For å se inni
Organismene kan også si noe om hvordan
millioner år har vært underkastet så enorme
havbunnen, bruker forskerne seismikk.
det så ut rundt dem. Noen alger foretrekker for
forandringer som Polhavet. Det har vært varmt
– Når vi har funnet plasser som vi tenker kan
eksempel å leve i eller under sjøisen, mens andre
og kaldt om hverandre, og isen har kommet og
være spennende, og som kan hjelpe oss å rekontrenger åpent vann for å overleve. Dermed kan
gått. Organismer gjemmer seg og
struere fortidens klima og miljø, tar
kommer ut igjen fra sine gjemmestevi prøver fra havbunnen, forklarer
der etter hvert som forholdene endrer
instituttleder ved Institutt for geologi,
seg, sier Wassmann.
Matthias Forwick.
Det er dessuten få stedegne arter i
Den eldste kjerneprøven fra PolArktis, altså arter som finnes bare der.
havet er tatt på Lomonosovryggen i
– På grunn av hastigheten på evo2004 og går omtrent 70 millioner år
lusjonen, må det ha vært stabile fortilbake. Men det finnes ikke mange
hold i et par hundre tusen år for de
prøver som går så langt tilbake i tid.
artene som finnes i bare ett område.
Og for å forstå det store bildet trenger
Antarktis, som er ett av de eldste
forskerne data. Mye data. Det ideelle
økosystemer på jorda, er full av endeville vært å kartlegge hele området.
miske arter. I Arktis er forholdene
Men det er ikke så enkelt, når Polaltfor variable og omskiftende. Arktis
havet logistisk sett er det mest utforvil tilpasse seg, sier han.
drende havområdet i verden.
Og han mener barn som vokser opp
– Det er ikke du som er sjefen, det
i dag trenger et optimistisk livssyn, ikke
er naturen. Det er veldig tidkrevende
frykte framtida.
å utvikle, planlegge og gjennomføre
– Livet går ikke til grunne når
boreekspedisjoner i Polhavet. Da
de blir voksne. Det er også et liv og
trenger man gjerne minst to skip, og
Instituttleder ved Institutt for geologi, Matthias Forwick var på Nordet samfunn i framtida, selv om det
slike ekspedisjoner er veldig dyre. Så
polen i 2014 i forbindelse med et geologitokt i Polhavet. Foto: privat
er annerledes, med andre kvaliteter.
det er svært sannsynlig at jeg har gått
Vi kan ikke la barna være redde for
av med pensjon, før det finnes boreå vokse opp, vi må også fortelle dem
prøver fra mange områder i Polhavet,
at verden er et bra sted å leve. Selv om vi sikforskerne slå fast om det var isdekke eller ikke
smiler Forwick.
kert kunne gjort mye bedre enn det vi gjør, sier
på den tida prøven stammer fra, hvor varmt det
ALGER GIR SVAR
Wassmann.
var og hvor mye CO2 det var i atmosfæren.
Det er også en utfordring å konstruere alders-
Beltet med is tar slutt, og «Helmer Hanssen»
– Det kan ta mange år å få det endelige resulmodeller og tidfeste sedimentene de får fra
stimer sørover mot Mushamna, en fangststasjon
tatet, bare fra én prøve, sier Forwick.
kjerneprøvene.
nord på Spitsbergen, hvor både polarrev, isbjørn
Resultatene kan brukes til å verifisere model– Det er den største utfordringen vi har, for
og reinsdyr har falt for kulene og fellene til
ler, som kan forutsi hva som vil skje i framtida.
miljøet er så unikt. Mange av metodene vi vanfangstmenn og -kvinner.
– Det er viktig å forstå når og hvor fort ting
ligvis bruker i andre hav, fungerer ikke i PolhaDe tre isbjørnene er igjen i isen. Sammen
skjedde. Det kan vi gjøre med disse mikroorgavet. For eksempel fordi vi ikke har de samme
med selene, fuglene, fiskene, all planktonet. En
nismene. For eksempel kan vi prøve å forutsi
algene, sier postdoktor ved Institutt for geologi,
av bjørnene snur seg et øyeblikk, som for å se
hvilke forhold man trenger for å få isfritt hav.
Michael Schreck.
om vi virkelig har tenkt til å dra. Men den bryr
Nå går det fortere i virkeligheten enn modellene
Men geologene har sine metoder. Bunnseg neppe om at forskningsfartøyet forsvinner.
hittil har vist, sier Forwick.
prøvene viser en veksling mellom grå og brune
For enn så lenge har den alt den trenger. Den
EN GOD VERDEN
lag, noe som betyr at klimaet har variert sterkt.
er midt i matfatet. Midt i det yrende livet den
Til tross for dystre klimaspådommer, er ikke
De grå mudderlagene er dannet i perioder med
trenger for å overleve. På isen. I Polhavet.
Paul Wassmann bekymret. Han er betenkt, fordi
mye is, og er vanligvis tomme for mikrofossiler.
endringene går så fort, og fordi mange av de troDe brune representerer varmere forhold og er
Kilder:
lig skyldes menneskelig aktivitet. Men han tror
rikere på organisk materiale. Partiklene som
www.ibcao.org
både menneskearten og dyrene i Arktis vil klare
forskerne finner i de ulike sedimentlagene kan
www.polarhistorie.no
å tilpasse seg.
med andre ord gi svar på hvordan Polhavet så
Store norske leksikon
– Å forandre økosystemer er jo en grunnlegut i fortida.
www.cage.no
gende del av den menneskelige kultur. Det er det
– Vi kan blant annet se på magnetismen i sediwww.nature.com
vi gjør. Det er ingen som klager over at romerne
mentene, som kan gi oss en idé om alderen. Men
Russere plantet flagg under Nordpolen. Aften-
hugde ned trærne i middelhavsområdet, tvert
for å støtte opp mot målingene av magnetismen,
posten, 2. august 2007
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Bakterier blir engangsbestikk
Bakterier i Polhavet har egenskaper som gjør at de kan lage plast som brytes naturlig ned i naturen.
Tekst og foto: Karine Nigar Aarskog

A

er lurt å lete i kalde farvann, fordi enzym-
ene der er unike. De er ikke så spesifikke
og kan bruke flere typer byggesteiner som
ligner på hverandre. I tillegg er de raskere,
sier Altermark.
TILPASNINGSDYKTIGE

naturen alltid har sett, og som den også
kan bryte ned veldig enkelt, sier Altermark.
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STENGER FOR SOLLYSET

De siste årene har man blitt oppmerksom
på at det har samlet seg enorme søppel-
øyer i verdenshavene våre, og de store
mengdene er skadelig for livet i havet. Blant
annet kan alger og plankton dø fordi det
ikke kommer nok sollys gjennom havoverflaten. Dette får konsekvenser for næringskjeden.
Løsningen på plastproblemet kan ligge i
de minste organismene som finnes – bakteriene. Og spesielt i de som lever i Polhavet.
– Når bakterier vokser under stress, i
kalde områder med mer karbon enn fosfor/nitrogen som næringsmiddel, lagrer de
karbonet inni seg som et energilager. Dette
energilageret har samme egenskaper som
plast, forklarer forsker i kjemi ved UiT, Hilde
Hansen.
Sammen med Bjørn Altermark forsker
hun på bakteriers naturlige evne til å lage
bioplast. Den kan brukes til alt fra engangsbestikk og kirurgisk sytråd, til sjampoflasker
og peelingkremer. Forskjellen fra vanlig
plast, er at bioplasten brytes ned av naturen.
– Dette er en kjemisk substans som

•

Hilde Hansen (t.v.) og Bjørn Altermark forsker på
enzymene i bakterier.

For å kunne framstille bioplast industrielt,
kreves det enorme bioreaktorer og riktige dyrkingsforhold, slik at bakteriene og
enzymene fungerer optimalt. Hvis bakteriene i utgangspunktet er tilpasset kalde farvann, vil man ikke behøve å tilføre varme i
produksjonen, noe som vil kunne redusere
prisen på produktet.
– Bakterier fra kalde områder vil også
kunne lage flere versjoner av bioplast med
ulike egenskaper, noe som er en fordel
for industrien. På sikt kan man skreddersy
produktene man vil lage, bare ved å endre
litt på forholdene bakteriene lever i, sier
Hansen.

labyrint

lle vet at plast er et stort problem i
dag. Hiver du plast i naturen, så blir
den bare liggende der. Den forsvinner ikke, sier forsker i kjemi ved UiT, Bjørn
Altermark.
For naturen klarer ikke å bryte ned vanlig plast, som er laget av raffinert olje. Spesi-
elt i havet er dette blitt et stort problem.
Forskerne anslår at det hvert år havner
rundt fem millioner tonn plast i havet, noe
som tilsvarer bortimot 1 400 lastebillass om
dagen. På grunn av solstråling, brytes plasten ned i mindre deler, men det kan ta flere
hundre år før de minste plastbitene, kjent
som mikroplast, forsvinner helt. I stedet tas
de opp i næringskjeden.
– Veldig mange fiskemager har plast i
seg, og alt av sjøfugl har plast i kråsen eller
magen, sier Altermark.

TRENGER NYE LØSNINGER
TO FRYSERE FULLE AV BAKTERIER

Forskerne har vært på tokt med forskningsskipet til UiT, «Helmer Hanssen», i kalde
farvann nord for Svalbard og hentet opp
prøver som de har isolert bakterier fra.
Bakteriene finner de overalt – i dyr, alger,
sjøvann og sedimenter på havbunnen.
Bakteriesamlingen oppbevares i to store
frysere som holder 80 minusgrader.  
– Vi dyrker bakteriene på petriskåler og
tilsetter en spesiell type kjemikalie. Hvis
bakterien produserer bioplast, vil den lyse
under UV-stråler, forklarer Altermark.
Men det stopper ikke der. For forskerne
ønsker også å vite under hvilke forhold
enzymene i bakteriene fungerer best. Det
er enzymene som får karbon-byggestein-
ene i bakteriene til å sette seg sammen på
ulike måter og lage nettopp bioplast.  
– Vi er interessert i å finne de enzymene
som fungerer mest effektivt og som indu-
strien kan ha mest nytte av. Da tror vi at det

De to forskerne tror produksjon av bioplast
kommer til å bli viktig i framtida. De er i
ferd med å bygge opp en større forskningsgruppe for å kunne gå enda dypere inn
i hvordan enzymene fungerer og hvilke
strukturer de har.
– Vi er så avhengig av plast at vi ikke kan
klare oss uten. Derfor må vi finne nye løsninger, sier Hilde Hansen.   
– Jeg vil tro potensialet for produksjon
av bioplast blir større og større etter hvert
som de ulike lands regjeringer skjønner at
man ikke bare kan kaste plast i naturen som
aldri blir borte. Vi blir jo kvalt av vår egen
plast til slutt og er nødt til å gjøre noe med
det. Bakterier fra Polhavet er løsningen på
dette, sier Altermark.
Vil du vite mer?
Vil du lese mer om hva bakterier kan gjøre? 
Gå inn på norstruct.uit.no
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FRA MUSEUMSAMLINGA
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Slaktebedriften O. L. Aune, Tromsø 1995. Digitalisert fra 24x36 mm s/hv negativ. Foto: Mari Karlstad

Aunegården
I hele 117 år holdt slaktebedriften O. L. Aune til i sin gård i Sjøgata i Tromsø. Det var en tradisjonell håndverksbedrift som drev på «den gamle» måten,
helt til nedleggelsen i 1995. Samme året gjorde fotograf Mari Karlstad ved Tromsø Museum en dokumentasjon av virksomheten og bygninga. I 2001 ble
Café Aunegården, som hadde overtatt de tradisjonsrike lokalene, dokumentert av fotograflærling Adnan Icagic som en del av hans læretid ved museet.
21 og 15 år etter at disse to samtidsdokumentasjonene ble gjort, framstår fotografiene som verdifulle tidsbilder fra ei nær fortid.
Tekst: Sveinulf Hegstad. Foto: Mari Karlstad og Adnan Icagic. Tromsø Museum – Universitetsmuseet www.unimus.no/foto

20

labyrint

•
kunnskapsmagasinet fra u it norges arktiske universitet

Slaktebedriften O. L. Aune, Tromsø 1995. Digitalisert fra 24x36 mm s/hv negativ. Foto: Mari Karlstad
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FRA MUSEUMSAMLINGA

Café Aunegården, Tromsø 2001. Digitalisert fra 6x6 cm s/hv negativ. Foto: Adnan Icagic
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Café Aunegården, Tromsø 2001. Digitalisert fra 6x6 cm s/hv negativ. Foto: Adnan Icagic
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AKTUELT

Forsker Lena Aronsen har funnet ut noe svært oppsiktsvekkende om koffein, et stoff som finnes i kaffebønner. Koffeinet viser seg å være til hjelp i  cellegiftbehandling.
Foto: Adnan Icagic

Koffeinets ukjente egen
24

Tekst: Elisabeth Øvreberg

kreftbehandling Da forsker Lena Aronsen
skulle finne nye legemidler innen kreftbehandling, la hun øynene ved en tilfeldighet på koffeinet, og det hun fant er svært overraskende.
Enkelt forklart kan man si at kreftceller har
pumper som transporterer cellegift ut av cellen,
noe som er lite gunstig. Man vil jo at kreftmedisinen skal forbli i cellen for å gjøre sin virkning.
Nå viser forskningen til Aronsen at koffeinet
hemmer disse pumpene, og medisinen blir
værende i kreftcellen.

MINDRE CELLEGIFT, MER EFFEKT

SVÆRT LOVENDE FORSKNING

Lena Aronsen er med i forskningsgruppa
Eksperimentell og klinisk farmakologi, som
ledes av professor Georg Sager. I løpet av de
siste 25 årene har gruppa forsket på hvilken
rolle pumpefunksjonen kan ha for å forbedre
behandlingen av kreft.
– Legemidler som ligner Viagra kan øke
effekten av kroppens forsvarsstoffer og stoppe
utviklingen av kreft. De kan også øke effekten
av cellegifter og få stor nytteverdi innen kreftbehandling, sier Sager.

FULL AV ANTIOKSIDANTER

Enga og forskergruppen hennes antar at det er
antioksidantene i kaffen som bidrar til at kaffe
reduserer blodpropprisikoen.
– Antioksidanter kan ha en positiv virkning
på blodplater, karvegg og blodets evne til å koagulere, sier Enga.
Forskningen hennes baserte seg på Tromsø-
undersøkelsen der 27.000 personer mellom 25
og 97 år deltok. Kaffekonsumet var selvrapport-
ert, og personene i undersøkelsen ble fulgt i ti
år. Det ble ikke tatt høyde for effekten av kaffens
melk- og sukkerinnhold.
ANBEFALER IKKE KOKEKAFFE

Ifølge Enga synker blodpropprisikoen uansett
om du drikker filterkaffe eller kokekaffe.
– Jeg vil likevel anbefale folk å drikke filterkaffe på grunn av kokekaffens ugunstige effekt
på kolesterolet.
Det er med andre ord ingen grunn til å kutte
ut kaffedrikking for å være sunn, for tidligere
studier har vist at kaffe også kan være beskyttende mot diabetes, kreft, Alzheimer, hjerteinfarkt og Parkinsons sykdom.
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VIAGRA SOM KREFTLEGEMIDDEL

I dag er det kjent at viagralignende stoffer har
den samme egenskapen til å hemme cellepump-
ene i å pumpe ut legemidler, og mye forskning
gjøres på dette.
Viagramolekylet og koffeinmolekylet er
veldig like, men det er første gang det er vist at
koffeinet har en slik egenskap.
– Det er veldig morsomt at vi i Tromsø har
funnet noe som gjør at vi må endre lærebøkene,
sier Aronsen.

KAFFE OG BLODPROPP

Forskning ved UiT viser at koffeinet har flere
gunstige virkninger. En doktorgrad gjort av
Kristin F. Enga, så på hvordan vårt kaffekonsum
påvirker risikoen for blodpropp.
– Personer som drikker mellom tre og seks
kopper kaffe daglig har 30 prosent lavere risiko
for blodpropp sammenlignet med de som ikke
drikker kaffe, fortalte F. Enga da hun disputerte.
Hun så på det som kalles venøs blodpropp,
altså blodpropp i blodårene som går tilbake til
hjertet. Hovedsakelig oppstår slik blodpropp i
bein og lunger.

•

– Når koffeinet hemmer cellene i å kvitte
seg med medisinen, så kan man gi pasienten
mindre cellegift og likevel få bedre effekt, sier
Aronsen, som er PhD-student ved Det helse-
vitenskapelige fakultet, UiT, og overlege ved
Universitetssykehuset Nord-Norge.
Et problem er at vi mennesker ikke tåler for
store doser koffein, men effekten på cellepump-
ene inntrer ved konsentrasjoner som oppnås
ved normalt inntak av kaffe.
– Vi kan også ta utgangspunkt i molekyler
og utvikle legemidler basert på strukturen til
koffein, sier hun.

– I løpet av de siste årene har vi kunnet
vise at Viagra, som egentlig heter sildenafil,
forsterker den dødelige effekten cellegifter har
på kreftceller. Vi har også greid å finne fram til
molekyler som ligner på sildenafil, men som
hemmer pumpene enda sterkere. Det er svært
lovende forskning, men det er et stykke vei å gå
før pasientene kan nyte godt av dette, sier han.

labyrint

nskaper

Forskning ved UiT viser at koffein, som finnes i kaffe, har en virkningsmekanisme som ingen har visst om før. Nå må lærebøkene skrives om.
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Labradoodelen Barley føler seg svært komfortabel i
tannlegestolen. Foto: Lars Åke Andersen
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En hund etter tenner
Helt ærlig – hvem har vel ikke gruet seg til et tannlegebesøk?
Kunne litt hundekos fått tannlegetimen til å friste mer?
Tekst: Johanne Røe Mathisen

Barley er fjerde generasjon labradoodle. Hunde-
typen røyter lite, og er derfor svært allergivennlig. I tillegg er denne hundetypen kjent for å ha
et usedvanlig godt gemytt. Likevel skal det mer
til for å bli godkjent som terapihund. Både hund
og eier må kurses grundig, og Gussgard mente at
de kunne få den beste utdanninga i Sør-Sverige.
– Mange syns sikkert jeg er gal som har
valgt en utdanning som er så langt borte, men
jeg gjorde nøye undersøkelser, og det virker som
om denne skolen var den som hadde det mest
omfattende opplegget. I tillegg har hundeskolen
et tett samarbeid med oppdretterne til Barley,
og jeg hadde allerede et veldig godt inntrykk av
dem, sier Gussgard.

UTDANNER SEG I SVERIGE

De siste årene har det dukket opp nye former
for terapihunder – nå kan man blant annet møte
disse hundene på gamlehjem, på sykehus og i
fengsel. De har spredt mye glede, men akkurat
i tannlegestolen har hundene vært et ikkeeksisterende syn i Norge.
For Anne Margrete Gussgard, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi, UiT,
var ikke tanken på å kombinere tannbehandling
og hund helt uhørt. Selv om hun stort sett har
jobbet med mennesker, har hun også ti års erfaring som tannlege for hunder og katter bak seg.
I tillegg har hun ett års utdanning som hunde-
instruktør.
UTMERKET SEG

LANG REISE

I det store utland har hunder lenge vært brukt
for å behandle tannlegeskrekk. Nå har også
Norge fått sin første terapihund for pasienter
med angst for tannbehandling. Tidlig i juni gikk
labradoodelen Barley opp til eksamen sammen
med Gussgård. Barley er ett år og ni måneder,
og har vært under trening siden han var ett år.
Gussgard hadde lenge lekt med tanken på
å skaffe seg en terapihund som kunne jobbe
sammen med henne på tannlegekontoret. Å
skaffe seg den rette hunden var ikke gjort i en
håndvending, men etter litt leting fant hun
endelig den rette oppdretteren i Skåne i Sverige.
Allerede da han var sju-åtte uker gammel
utmerket Barley seg som en hund med ekstra

Flere ganger i året tar Barley og Gussgard fatt på
den lange reisen til Lund. Først er det fly til Oslo,
der de overnatter. Så er det sju timers reise med
tog til Lund via Gøteborg, før reisen avsluttes
med en halvtimes busstur. Barley har ingenting
imot den lange turen, og legger seg fornøyd ned
og sover uansett hvor han er.
– Jeg har faktisk fått spørsmål om jeg doper
ham ned siden han er så rolig. Det gjør jeg selvsagt ikke, han bare slapper av og tar livet med ro,
sier Gussgard, som også forteller at hun ofte tar
med seg Barley på flyplassen bare for at han skal
bli vant til å være der.
Anne Margrete Gussgard. Foto: Lars Åke Andersen
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TERAPIHUND I TANNLEGESTOLEN

LYD OG LUKT

Under opplæringa trente Barley en dag i uka.
Når han kom inn i Tannbygget i Tromsø, fikk
han først på seg et tørkle og vest som opplyste
om at var terapihund under opptrening. Han
måtte lære at med én gang han kom inn døra så
var han på jobb. Han fikk ikke lov til å hilse på
folk uten at han på forhånd hadde fått beskjed
om at det var greit.
Når Barley nå kommer inn på tannlegerommet hopper han fornøyd opp i tannlegestolen,
og legger seg ned. Stolen er glatt, så antisklisokkene er plassert på potene hans. Nå som han er
sertifisert vil roen hans forhåpentligvis smitte
over på pasientene.
– Vi tilbrakte en hel del tid med å trene her
inne. Barley måtte bli vant til vanlige lyder og lukter inne på et tannlegekontor, og nå tar han lyden
av bor eller sug helt med ro, forteller Gussgard.

•

godt gemytt, og oppdretterne mente han ville
passe fint til oppgaven som terapihund. Derfor
ble han valgt ut av et hundekull på ni valper,
og ble med Gussgard for å starte sitt nye liv i
Tromsø.
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tannlegeskrekk Mange av oss utsetter stadig
å bestille den sjekken vi vet tennene våre hadde
hatt godt av. Men trenger egentlig tannlege-
besøket være en kjip opplevelse? Hadde vi gruet
oss mindre hvis vi ble ønsket velkommen av en
firbeint krabat, en såkalt terapihund?

Anne Margrete Gussgard og Barley er på vei for å møte dagens pasient. Foto: Lars Åke Andersen

Barley kommer for å hilse på pasient Solveig Tjosaas allerede

labyrint
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SITTER I FANGET

Når en pasient skal undersøkes, setter Barley
seg godt til rette i fanget. Etter hvert er planen
å skaffe en benk til Barley ved siden av tann-
legestolen, sånn at det er mulig å kose med ham
under tannlegebehandlingen også for de som
ikke vil ha ham i fanget.
– Noen vil kanskje foretrekke å ikke ha fysisk
kontakt med ham i det hele tatt, men ønsker at
han bare skal ligge på teppet sitt i et hjørne. De
vil bare at han skal være i rommet sammen med
dem, sier Gussgard. Det er pasientens behov
som skal styre hva som skjer inne på tann-
legerommet, og det vil nok variere hvor tett
kontakt med hunden de ønsker.
TANNLEGEANGST OG FOBI

Men hva er egentlig tannlegeskrekk?
Jan-Are Kolset Johnsen, psykolog og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi
ved UiT, og ekspert på tannlegeskrekk, forteller
at så mange som halvparten av oss føler en mild
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bekymring når det nærmer seg et nytt tannlegebesøk. Opptil 30 prosent har en moderat
tannlegeangst, og cirka fem prosent lider av
odontofobi og vil helst unngå tannlegebesøket
for enhver pris.
De fleste har nok hørt skrekkhistorier om
tannleger fra «gamle dager», men i dag blir
tannlegeskrekk tatt på alvor, og det finnes flere
behandlingsalternativer for angsten. Musikk-
terapi, samtaleterapi, lystgass eller narkose er
bare noen få av dem.
– Selv om narkose er mulig for de pasientene
som trenger det, så kan vi ikke dope ned pasienter
fra det sekundet de kommer inn tannlegedøra.
De må fremdeles gjennom en undersøkelse før
vi kan starte behandling, og her kan nok Barley
være en stor trøst for mange, mener Gussgard.
Likevel mener hun ikke at Barley vil være
løsningen for alle som er redde for tannlege-
timen.
– En tannlegehund er bare nok et verktøy,
og passer selvsagt ikke for alle. Men for noen er

det kanskje akkurat det som skal til for at de skal
tørre å ta turen innom tannlegen. Dette er et helt
bivirkningsfritt verktøy, og kan føre til mye smil
og glede, forteller hun.
HVA ER MAN REDD FOR?

– Det varierer fra person til person hva de er
redde for når de setter seg i tannlegestolen.
Noen er redde for bedøvelsessprøyta, andre er
redde for spesifikke situasjoner som kan oppstå.
Andre igjen er redd for boringa, for smerten
som kan komme, og noen er redd for en kombinasjon av alt. Hver pasient har sitt eget angst-
hierarki, forteller Johnsen.
– Mange er redde for å miste kontroll. De
ser for seg flere mulige katastrofescenarioer der
de dør av tannbehandlingen, eller blir gale, og
ikke klarer å holde ut. En del av de med seriøs
odontofobi er flyktninger som har opplevd tortur, eller overgrepsofre, sier han.

labyrint
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SKAM

Det er mye skam forbundet med å ikke ha vært
hos tannlegen på flere år, og mange er i tillegg til
tannlegeskrekken redde for hvordan tannlegen
skal reagere på at man har latt tannhelsa forfalle
over lang tid, kanskje flere tiår. Her kan Barley
være en fin isbryter, mener Gussgard.
– Barley dømmer ingen. Selv om tannlegen
sier at han ikke gjør det heller, vil kanskje noen
pasienter ikke stole helt på at det er sant. Hunden vil logre og vise kjærlighet uansett, og bryr
seg ikke om hvordan tennene ser ut, sier hun.
KAN BARLEY TREKKE FOLK TIL TANNLEGEN?

De med alvorlig odontofobi har i dag et tilbud
ved landets odontologiske kompetansesenter.
Men hva med de som ikke har opplevd store
traumer, men bare blir engstelige med tanke på
tannlegebesøket?
– Det er et tankekors at vi ikke nødvendigvis
når ut til de som «bare» er moderat redde, sier
Johnsen.
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e i venterommet. Foto: Lars Åke Andersen

Mens tannlegen undersøker tennene legger Barley seg godt til rette i fanget på pasienten. 
Foto: Lars Åke Andersen

Kanskje er det Barley som kan få folk avgårde
til tannlegen når dørstokkmila er lang?
– Jeg har et ønske om å hjelpe pasienter som
ellers ikke ville tatt turen innom tannlegen, og
der håper jeg at Barley kan være til nytte. Om
han bare kan hjelpe så mye som én pasient, så
har vi oppnådd noe, mener Gussgard.
BARN MED TANNLEGESKREKK

Nå som Barley er godkjent terapihund for tannbehandling, er tanken at han skal bli med på et
klinisk forsøk der man skal sjekke hvilken effekt
han har på barn med tannlegeskrekk.
– Vi vet godt hvilken effekt hunder har på
folk. Hjerterytmen blir roligere, og blodtrykket
går ned. Det blir mer oxytocin (hormon med
avslappende effekt) i blodet, og mindre kortisol
(stresshormon). Likevel er det ingen studier
som spesifikt går på terapihunder under tannbehandling, så her er det på tide å få gjort noen
studier, sier Gussgard.
Jan-Are Kolset Johnsen. Foto: Jan Fredrik Frantzen
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Antall innbyggere over 67 år i Norge vil øke kraftig mot år 2050, og mange av disse vil ønske å bo hjemme så lenge som mulig. Det har sine utfordringer. 
Foto: Colourbox

Vil sikre trygg alderdom i eget hjem
Hvordan gå alderdommen trygt i møte når man bor i utkantstrøk og vil bo hjemme?
Forskere ser på nye løsninger – blant annet naboer som støttekontakt.
Tekst: Inger Elin Utsi
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DRAR NYTTE AV HVERANDRE

Kommunene Tana og Steigen er valgt ut til å
delta i prosjektet. De ligger på hver sin kant av

•

«Ageing at home» eies av Institutt for
barnevern og sosial arbeid, UiT

•

De øvrige forskerne i prosjektet er
Walter Schönfelder ved Institutt for
barnevern og sosialt arbeid og Helga
Eggebø fra Kirkelig Utdanningssenter
i Nord.

•

Prosjektet er finansiert av Regionalt
forskningsfond Nord.
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Man har lenge snakket om eldrebølgen i Norge.
Antall innbyggere over 67 år vil øke kraftig mot
år 2050, og mange ønsker å bli boende hjemme
så lenge som mulig.
De fleste i Norge bor i tettbygde strøk. Men
bosettingsmønsteret viser at det ikke er like tett
mellom husene i Nord-Norge – her kan det
være mange kilometer fra kommunesenteret til
utkantbygdene. I noen av husene lengst unna
allfarvei bor det eldre mennesker, som trenger
eldreomsorg fra hjemkommunen.
Det kan være en vanskelig oppgave for kommunene å gi god omsorg når det trengs.
– Det blir særlig spennende å undersøke
hvordan de eldre opplever det å bli gammel og
det å bo hjemme, og hva som skaper trygghet og
trivsel i utkantstrøk, sier Munkejord.
Hun forteller at det er gjort lite tilsvarende
forskning, til tross for eldrebølgen Norge står
overfor.
– I dette prosjektet vil vi besøke eldre hjemmeboende som får alt fra litt, til omfattende
hjemmebasert omsorg fra kommunen. Vi vil
snakke med dem om hvilke sosial- og omsorgsbehov de har, hvordan de opplever at disse
behovene blir dekt og hvem det egentlig er som
dekker disse, sier Munkejord.

pleiearenaen for eldre med omsorgsbehov. For
som Siv Johansen og Anu Saari selv påpeker:
Ikke alle problemer løses ved innleggelse på
institusjon. Tvert imot:
– Målet med prosjektet er å utvikle tjenestetilbudet til kommunene basert på kunnskapen
som kommer fram. Samt å få drahjelp til å
formidle til publikum hvilke muligheter som
ligger i godt utviklede hjemmebaserte omsorgs-
løsninger, sier Munkejord.
Prosjektet avsluttes i 2018 og forskerne
håper å bidra til funn som kan gjøre kommunenes samlede hjemmebaserte eldreomsorg enda
bedre.
– Vi tenker nye løsninger for framtiden som
vil gi god omsorg, sier Munkejord avslutningsvis.

•

VI BLIR ELDRE OG ELDRE

landsdelen, og det er 1000 kilometer i mellom.
Begge kommunene har under 3000 innbyggere,
og mange av brukerne i hjemmetjenesten bor i
utkantstrøk.
– Ikke minst er vi opptatt av å undersøke
hvilke endringer som er gjort i Tana og Steigen
de senere årene, for å få på plass et best mulig
hjemmebasert omsorgstilbud til eldre. Vi vil
også se på hvilke endringer eller innovasjoner
som man nå er involvert i, eller ser for seg at
man må prøve å få til i tiden som kommer, sier
Munkejord.
Kommunalsjef for helse og omsorg i Tana
kommune, Anu Saari, sier de deltar i prosjektet
fordi de ønsker å utvikle nye måter å tilby tjenester, slik at eldre trygt kan bo i eget hjem lengst
mulig hvis de ønsker det. Også i utkantbygdene.
– Hva våre brukere synes om dagens tjenester
og hvilke type tjenester de ønsker i framtiden,
er også interessant å vite, sier Saari.
Det som skjer i Tana er veldig nyttig for den
andre kommunen i prosjektet. Leder for helse
og omsorg i Steigen kommune, Siv Johansen,
synes forskningen som gjøres allerede bidrar til
ny kunnskap.
– Prosjektet er veldig spennende for oss, i og
med at vi i fjor vedtok en ny helse- og omsorgsplan hvor hjemmetjeneste, rehabilitering og
forebygging vektlegges. Steigen kommune
har gjennom mange år brukt mange ressurser på institusjonstjenesten, og det er fint å få
drahjelp i endringsprosessen mot styrking av
hjemmetjenesten i form av et slikt prosjekt.
Det er også veldig spennende å bli såpass godt
kjent med en annen kommune som vi nå er blitt
med Tana. Vi kan dra veksler på hverandre, for
eksempel har Tana allerede greid å gjennomføre
en reduksjon i institusjonsplasser. Prosjektet er
dessuten basert på brukernes syn på hva som er
viktig for hver enkelt, sier hun.
TROR DET ER TRYGGEST PÅ SYKEHJEM

Men det er ikke nødvendigvis slik at alle eldre
ønsker å bo hjemme så lenge som mulig.
– Til tross for en langvarig satsing på å
utvide tilbudet innenfor hjemmebasert omsorg,
og en tilsvarende reduksjon i antall institusjonsplasser særlig for Tanas del, er det slik at mange
fortsatt tenker at det er «tryggest og best» å bo
på sykehjem når man blir gammel og syk, sier
Munkejord.
Prosjektets samarbeidspartnere i kommunene er derfor opptatt av å endre lokal-
befolkningens syn på hva som er den optimale
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eldreomsorg – I Tana har de i noen tilfeller
tatt i bruk støttekontaktkontrakter som et tilbud
for brukere som bor i særlig perifere strøk, og
som for eksempel har behov for et ekstra besøk
hver dag utover det hjemmetjenesten selv kan
rekke over, forteller Mai Camilla Munkejord.
Hun er forsker ved Uni Research Rokkansenteret og professor ved UiT, og leder prosjektet «Ageing at home». Det skal undersøke hvordan hjemmebasert omsorg i dag organiseres, gis
og oppleves av de eldre. I tillegg skal forskerne
finne ut hvordan den kan styrkes. Å bruke
naboer som støttekontakt er et mulig grep.
– «Støttekontakten» kan være en nabo som
får noen kroner for å komme på et daglig besøk,
ta en kopp kaffe, hjelpe til å varme middagen
og sjekke at alt står bra til med den eldre. Det
å ta i bruk den muligheten som ligger i støttekontaktkontrakter, ser vi på som et nytt grep
med store gevinster for alle involverte, påpeker
Munkejord.

Professor Mai Camilla Munkejord forteller at de
allerede har gjort funn som er spennende. I Tana
kommune har naboer fungert som «støttekontakt»
dersom hjemmetjenesten ikke rekker til brukere i
perifere strøk. Foto: Tommy Hansen
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Tromsødialekten er i endring, og da Margit, Astrid, Ingrid, Felix og Håvard i Ekrehagen friluftsbarnehage skulle fortelle hva de så på bilder, bekreftet resultatet
funnene til språkforskerne ved UiT. De fleste brukte kun intetkjønn og felleskjønn. Foto: Stig Brøndbo

Dialektenes svake kjønn
Da forskerne sjekket hvordan unger i Tromsø snakker,
fikk de seg en overraskelse.
Tekst: Stig Brøndbo

32

språkforskning – Språket endrer seg hele
tiden, men det som skjer i Tromsø nå er overraskende fordi det skjer så fort, sier Marit Westergaard, professor i språkvitenskap ved UiT
Norges arktiske universitet. For mens voksne i
Tromsø skiller mellom tre kjønn på substantiv
og sier et hus, en bil og ei bok, så har ungene
kuttet ut hunkjønnsformen av ubestemt artikkel. Nå sier de en bok.

UTFORDRENDE

HVORFOR HUNKJØNN?

EI ER UKULT

Hvorfor endringen har skjedd så fort, kan ikke
forskerne si sikkert.
–Tromsø har doblet sitt innbyggertall på
drøyt 30 år, og mange av tilflytterne har hatt
østnorsk talemål, sier Westergaard. Og i Oslo
har togenussystemet allerede blitt påvist.
At en tenåring i forskningsprosjektet omtalte
formen «ei» som ukult, tror språkprofessoren
også er viktig.
– Om ungdommer mener noe er gammeldags eller ukult, kan språkendringer skje fort,
sier Westergaard.

ALDERSBESTEMT

avslørt

At genussystemet endrer seg i Tromsø-dialekten, kom som et overraskende funn i en studie
av norskrussiske barn.
– Barna så ut til å ha spesielle problemer
med hunkjønnsformer, men da vi begynte å
analysere svarene til en norsk kontrollgruppe, så
vi at barn mellom 4 og 13 år nesten utelukkende
brukte to kjønn; felleskjønn og intetkjønn,
sier Westergaard. Nå har forskerne funnet det
samme blant rundt halvparten av tenåringer,
mens alle tromsøværinger over 30 år har et
intakt tregenussystem.
EN BOK – BOKA

Et annet interessant dialektfunn var at selv om
ungene mer eller mindre har sluttet å bruke hunkjønnsformen ei, så bruker de fortsatt a-endelsen i bestemt form, en bok-boka, en jente-jenta.

Professor i språkvitenskap, Marit Westergaard, er
overrasket over hvor raskt dialekten endrer seg i
Tromsø. Foto: Torbein Kvil Gamst
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FORENKLET

Svensk, dansk og flere andre germanske språk
har blitt forenklet, og språkets kjønn (genus)
har utviklet seg fra et tregenussystem til et
togenusystem med kun felleskjønn og intetkjønn. Bokmål ligger tett opp til dansk, og det
er mulig å bruke bare to kjønn når man skriver
bokmål.
– Men de aller fleste norske dialektene og
nynorsk har beholdt tregenussystemet, sier
Westergaard. Unntak er bergensdialekten,
der hunkjønnet forsvant allerede i hansatiden
og dialekter i Nord-Troms, hvor det har vært
betydelig språkkontakt med samisk og kvensk.
For noen år siden ble det også påvist en lignende
språkutvikling i Oslo.

•

Hvorfor det er hunkjønnsformen som endrer
seg, tror Westergaard skyldes to ting. For det
første er det mange likheter mellom hankjønnog hunkjønnsformer. Dette gjelder for eksempel
i demonstrativer, der hankjønns- og hunkjønnsformen er den, mens intetkjønn er det.
– Vi sier den bilen, den boka, men det huset.
Det samme finner vi ved adjektiver, hvor vi sier
en fin bil og ei fin bok, mens intetkjønnsformen
skiller seg ut med et fint hus. Dette betyr at det
er vanskeligere å skille mellom hunkjønns- og
hankjønnsordene i læringsprosessen, sier Westergaard.
Et annet poeng kan være at det er langt flere
hankjønnsord i norsk enn det er hunkjønnsord,
og barn hører mer enn dobbelt så mange hankjønnsord som hunkjønnsord.

labyrint

Westergaard jobber med hvordan vi lærer språk,
og et av forskningsprosjektene hun arbeider
med handler om hvordan tospråklige barn lærer
norsk.
– For mange som skal lære norsk er det
utfordrende at norske substantiver har tre
kjønn; hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. At
det i tillegg ikke finnes faste regler for hvilke
ord som får hvilket kjønn, gjør norsk ekstra
utfordrende både for barn som lærer norsk som
morsmål og for voksne som skal lære det som
fremmedspråk, sier Westergaard.

– Dette ser ikke ut til å være noe problem.
Ungene lærer bestemthetsformene allerede i
2-årsalderen og sier bilen, boka, huset. De ubestemte formene faller ofte ikke på plass før i
6-7-årsalderen, sier Westergaard.

AKTUELT
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En slik liten hormonspiral forhindrer og stanser utviklingen av
livmorkreft. Forsker Anne Ørbo ønsker at alle kvinner etter fylte
45 år tar spiralen i bruk. Foto: Adnan Icagic

50 prosent økning av livmorkreft de siste ti år
To år etter at kvinner i en livmorkreftstudie ble friskmeldt og avsluttet
sin behandling, fikk halvparten forstadier til kreft tilbake.
Tekst Elisabeth Øvreberg
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– Spiral er ikke bare et prevensjonsmiddel,
den beskytter deg mot kreft
«Det er sannsynlig at resultatene av denne
studien vil påvirke praksis over hele verden.»
Det vanlige er nemlig å behandle forstadier
til livmorkreft med hormontabletter, men Ørbo
beviste at bruk av hormonspiral er mye mer
effektivt.
FÅR KREFTEN TILBAKE

FAKTA om livmorkreft
•

Livmorkreft øker raskt.

•

Livmorkreft er den hyppigst økende gynekologiske formen for kreft blant kvinner.

•

Hvert år får over 3000 kvinner i Norge påvist
forstadiet til livmorkreft. Dersom dette
ikke blir behandlet, vil cirka 30 prosent av
kvinnene utvikle livmorkreft.

•

Cirka 800 norske kvinner får diagnostiert
livmorkreft hvert år.

•

Fordi kreftformen ofte har sammenheng
med livsstil, er det den raskest økende
formen for gynekologisk kreft i Europa og
Nord-Amerika.

•

Risikofaktorer er særlig overvekt, men også
hormonbehandling, diabetes og hormonforstyrrelser.

•

Hormonspiralen forebygger utvikling av, og
fjerner forstadiet til livmorkreft.

•

Hormonspiralen må byttes ut hvert femte år.

IKKE TA UT SPIRALEN ETTER OVERGANGSALDER

Nå som forskning viser at hormonspiral forhindrer og stanser utviklingen av denne kreftformen, anbefaler Ørbo at alle kvinner etter fylte
45 år får satt inn spiral, og at de i alle fall ikke
tar spiralen ut når de kommer i overgangsalder.
– Spiral er ikke bare et prevensjonsmiddel, den beskytter deg mot kreft, sier Ørbo og
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livmorkreft – Forstadier til kreft er en kronisk
sykdom, sier forsker Anne Ørbo ved UiT.
La oss starte fra begynnelsen, for to år siden,
da Anne Ørbo lagde store overskrifter ved å
publisere en oppsiktsvekkende studie om forstadier til livmorkreft.
170 kvinner med forstadier til livmorkreft
deltok i forskningen hennes, og det viste seg at
de som fikk behandling med hormonspiral ble
helt friske.
Funnet gikk verden rundt og ble omtalt i
fagtidsskriftet BJOG, der redaktøren uttalte:

NYE RETNINGSLINJER

Nå ser det heldigvis ut til at forskningen til Ørbo
endelig skal bli tatt i bruk. Hun skal blant annet
bidra med å skrive nye nasjonale retningslinjer
for behandling av forstadier til livmorkreft, og
hun er aktivt med på å få informasjonen ut til
kvinner slik at de kan gjøre de rette valgene når
de kommer i overgangsalder.
– Det er viktig at de vet at hormonspiral kan
redde dem, avslutter forskeren.

•

LIVMORKREFT, DEN GLEMTE KREFTEN

Hun mener det er på høy tid at man nå begynner å snakke mer om livmorkreft, for i dag er det
livmorhalskreft som har søkelyset på seg og får
stadig nye forebyggende tiltak og vaksiner. Ørbo
synes livmorkreft har blitt den oversette stedatteren, for det viser seg at langt flere kvinner blir
rammet av livmorkreft, enn av livmorhalskreft.
Se bare her:
I 2013 hadde vi i Norge cirka 290 nye tilfeller
av livmorhalskreft, mens tallet for livmorkreft
var på hele 767. Det i seg selv er skremmende,
men det viser seg også at siden 1999 har vi i
Norge hatt 50 prosent økning av livmorkreft-
tilfeller.
– Tilfellene stiger fra år til år, sier Ørbo og
forteller at det er voksne kvinner som er spesielt
utsatt.
– Gjennomsnittsalder for forstadier er 48 år,
mens gjennomsnittsalder for livmorkreft er 65 år.

OVERVEKT GIR ØKT RISIKO

Selv om det er godt voksne kvinner som i hovedsak får livmorkreft, opplever man at kvinner i
30-årene får diagnosen – da er gjerne overvekt
en av årsakene.
– Livmorkreft og overvekt henger veldig
sammen. Har man 20 kilo overvekt, øker risikoen for å få forstadiet til livmorkreft ti ganger.
Ørbo mener man må få inn nye, gode rutiner slik at de med overvekt får satt inn hormonspiral, dette fordi enzymer i fettvevet produserer
og frigir østrogener. Disse hormonforstyrrels-
ene er med på å øke risikoen for celledelinger
og skader livmorvevet, som senere kan føre til
kreft. Hormonspiraler med progesteronhormon
forhindrer dette.
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Etter disse resultatene fortsatte Anne Ørbo med
kreftforskningen sin i Tromsø, og nå har hun
igjen kommet med nye forbausende resultater:
Kvinnene som var ferdigbehandlet, altså
fri for forstadier, fikk dette tilbake etter endt
behandling – uansett om de fikk behandling
med hormonspiral eller hormontabletter.
– Kvinnene var friske og avsluttet behandlingen, men vi fulgte dem opp i to år. Hos cirka
halvparten av kvinnene blusset forstadiene
til kreft opp igjen. Aldri før har man bevist at
forstadier til livmorkreft er kronisk. Behandlingen må ikke opphøre, for forstadiene til kreften
kommer tilbake, sier Ørbo.

presiserer at studien hennes ikke er finansiert av
legemiddelfirma, men er helt uavhengig.
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FORSKNING PÅGÅR

Infeksjonsbiolog og veterinær, Ingebjørg Helena Nymo, er så heldig at hun får
komme tett innpå skogens konge. Foto: Alina Evans, HIHM
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Sjekker skogens konge
for sykdom

•

Tekst: Ellen Kathrine Bludd

Ingebjørg Helena Nymo, postdoktor ved Institutt for arktisk og marin biologi, er privilegert
som får komme så nært. Elgen som ligger foran
henne skal få helsen sin grundig sjekket. Hensikten er å få god kunnskap om elgbestanden,
slik at man kan ta gode beslutninger i viltforvaltninga.
BEDØVES FRA HELIKOPTER

Nymo er utdannet veterinær med doktorgrad i
arktisk infeksjonsbiologi. I vår har hun fått være
med på et spennende forskningsprosjekt på elg
i Sverige i samarbeid med Sveriges lantbruksuniversitet og Høgskolen i Hedmark. For å ta
prøver av dette store dyret, så må elgen bedøves
fra helikopter. Forskerne bruker samme pilot
hvert år, Mattias Ericsson fra Kallax Flyg; han er
god på å fly i elg-terreng. Forskerne har lært seg
å kjenne igjen elg-terreng fra lufta slik at det er
enklere å finne elgene. De flyr lavt med helikopteret, slik at det blir lettere å se elgen.
– Det er ofte flere elger i samme område,
fordi områdene er fine eller fordi elgene er i
slekt, for eksempel ku med en eller flere kalver,
sier Nymo.
Hun forteller at elgene drives fra helikopteret, og presses ut på en åpen slette for at

terrenget skal være lettere å bevege seg i og for
at det skal være mindre risiko for uhell. Hvis
det er for vanskelig å få elgen ut på sletten, så
avbrytes jagingen.
– Vi må hele tiden følge med slik at elgene
ikke blir for slitne eller for varme når de jages.
Det er viktig at de ikke blir for stresset, fordi en

stresset elg takler anestesi (bedøvelse) dårlig-ere
enn vanlig.
De må også passe på at kalvene som ble født
i fjor ikke blir for stresset. De følger ofte etter
mammaen når hun blir jaget. Nymo understreker at denne typen arbeid avsluttes før elgene
kommer for nært tida for kalving, slik at ikke
mor eller foster skal bli skadet.
VELGER FLEST HUNNELGER

Navnet elg stammer trolig fra germansk, og
betyr å jage. Det vitenskapelige navnet Alces
betyr overlegen, og sies å ha sammenheng med
dyrets overlegne størrelse i forhold til andre dyr.
Trolig er det også opphavet til det folkelige navnet skogens konge.
Når forskerne skal velge ut hvilke elger de
skal undersøke, velger de ut individer som er
tilsynelatende i relativt god form. Dette er en
av grunnene til at de må fly lavt i terrenget, slik

at de lett skal kunne vurdere om elgen er i god
fysisk form og dermed kan tåle anestesi.
– Det kan være farlig for magre dyr å bli
bedøvet, de kan tåle anestesi dårligere, forteller
Nymo.
– Men noen elger er jo små og tjukke, andre
er høye og tynne… akkurat som oss mennesker.
Forskerne velger ikke elger som for eksempel
er for tynne eller som halter. De bedøver heller
ikke kalver.
Nymo sier at de må også velge riktig kjønn i
forhold til hva de er ute etter. De tar 20 hunnelger
(kviger) og 10 hanner (okser) fra hvert område.
En av grunnene til at de undersøker flere hunner enn hanner er fordi det er vanskeligere å
sette GPS-krave på hanner fordi halsen sveller
og trekker seg sammen i løpet av en sesong, og
da kan kraven falle av. Oksene kan også skade
kraven ved at de slåss mot andre okser.
– Vi skyter elgene med bedøvelsespil fra helikoptret, og sikter på store muskelgrupper i bakkroppen. Alt vi gjør på dette feltarbeidet er godkjent av svenske forsøksdyr-myndigheter. Færre
enn ett av tusen dyr dør, forteller Nymo.
Det er et krav om å ha med veterinær på slikt
feltarbeid, derfor er det en stor fordel at Nymo
er veterinær.
38
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For å finne ut hvilke sykdommer som rammer elg,
må man tett innpå det store dyret.

Helikopteret fra Kallax Flyg frakter forskerne rundt i skogen for å finne elg.

Forskerne venter på at den store elgkua skal reise seg og dra avgårde.

– Det er utrolig spennende og artig å komme
så nært innpå ville dyr. Det er fantastisk å kunne
ta prøver, og kunne kjenne på og se et så vilt dyr
på nært hold, forteller Nymo.
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FORSKNING PÅGÅR

KORTEST MULIG INNGREP

Etter at forskerne har truffet elgen med
bedøvelsespil, så lander de kjapt med helikopteret; elgen skal ikke være under anestesi lenge.
Inngrepene og prøvetakingen skal være kortest
mulig.
– På en dag kan vi ta alt mellom ingen og
8-10 elger, avhengig av vær, dyretetthet og andre
faktorer, men det er uansett antall alltid viktig
for oss å ta vare på individet og vi konsentrerer
oss fullt om det dyret vi jobber med, sier Nymo.
Elgen må ligge riktig under anestesi, den
skal ligge i brystleie og ikke stabilt sideleie, og
det må ikke være noe press på halsen. Under
anestesi følger forskerne kontinuerlig med på
hvordan elgen puster. De har også klar medisin
til å reversere bedøvelsen på ett minutt, i tilfeller
hvor elgen puster dårlig.
– Vi må hele tiden følge med på at luftveiene
er frie og at respirasjonen er fin, forteller Nymo.
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Under bedøvelse sjekkes elgens helsetilstand
grundig. Lengde og en rekke andre fysiske mål
tas, det tas prøver av hår, og det tas blodprøver
for å screene for blant annet infeksjonssykdommer. Disse prøvene oppbevares i mange år, slik
at man også kan gå tilbake og gjøre undersøkelser i etterkant. Nymo forteller at de bestemmer
alderen på elgen ved å studere tennene. Forskerne tar også avføringsprøver for blant annet
å vurdere parasitter, ved å ta på en hanske og ta
ut avføring.
Forskerne sjekker også drektighet ved såkalt
rektalisering. De stikker en hånd inn og kjenner
på livmoren for å vurdere om der er kalv eller
ikke.
– Det er veldig lett å kjenne om der er noe liv
eller ikke, men det er vanskelig å se fra utsiden
om en elg er gravid. Dette er fordi slike dyr er
nødt til å ha en drektighet som gjør at de kan
flykte fra rovdyr. De må kunne løpe raskt for å
redde sitt eget liv, forteller veterinæren.
Til slutt merkes elgen med GPS-krave og
øremerke.
Nymo forteller at de alltid reverserer bedøv-
elsen når de er ferdig med prøvetakingen. Så
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følger de med elgen, ser at den begynner å puste
fortere, ørene begynner å røre på seg og blikket
blir klarere. Etterhvert reiser elgen seg og går
videre tilbake til sitt vanlige liv i skogen som om
ingenting hadde hendt.
KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING

Forskningsprosjektet som Ingebjørg Helena
Nymo er med på, ledes av Göran Ericsson og
Fredrik Stenbacka fra Sveriges lantbruksuniversitet og Jon Martin Arnemo fra Høgskolen
i Hedmark. De geografiske områdene som
undersøkes bestemmes av forvaltningen i Sverige. Elgpopulasjonen må undersøkes fordi det
jaktes på elg. Man trenger kunnskap om populasjonen, slik at man kan fatte gode beslutninger.
– Dette arbeidet er viktig fordi vi vet såpass
lite om sykdomsbildet til elgen, forteller Nymo.
Noen elger hadde gamle skader på øynene,
noe som kan være fra en kvist i øyet, fra slåssing
eller fra øyebetennelse. Øyebetennelse er et stort
problem hos reinsdyr, men vi vet lite om hvor
utbredt dette er hos elg, forteller Nymo.
Hun sier at hvis elgen er syk, så legger den
seg bare ned for å dø, den oppsøker jo ikke

Denne elgen er blind på det ene øyet fra en gammel skade eller infeksjon. Men
ellers i fin form! Alle foto: Ingebjørg Helena Nymo

veterinær. Derfor tar de blodprøver for å undersøke antistoffer, for å se om den har vært eller er
syk. De må ta blodprøver hos friske dyr for å få
et overblikk over hva som finnes i populasjonen.
Sørpå har en del elg vært plaget av hjortelusflue, noe som kan føre til hårtap, kløe i pelsen og store sår. Dette kan i verste fall føre til
at elgen dør. Foreløpig er det for kaldt for dette
her i nord.
– Klimaendring kan føre til at vi får flere
sykdommer her i Nord-Skandinavia. Omgivels-
ene vil endre seg, og forholdet mellom vert og
patogen kan derfor også endre seg. Derfor er det
viktig at vi følger med på våre ville dyrepopulasjoner, for å observere endringer i sykdomsbildet, avslutter Nymo.

FAKTA om sykdom og helse hos ville dyr
•

Ville dyr er, i likhet med alle andre dyre-
arter, i stor grad utsatt for sykdom.

•

Mange ville dyr lever og dør uten mye
kontakt med mennesker, og sykdommer vil
dermed ofte ikke oppdages, med mindre
man finner dyrene noenlunde intakt og de
undersøkes for sykdommer.

•

Hos mange ville dyr har vi relativt liten
oversikt over hvilke sykdommer som
forekommer og har betydning.

•

Sykdommer kan ha stor effekt på for
eksempel helse, reproduksjon og endringer
i artenes forekomst og utbredelse.

•

Ville dyr kan fungere som sykdomsreservoar og smitte husdyr.

•

Ville dyr har mange sykdommer som kan
smitte mennesker (zoonoser). Eksempler
er rabies og revens lille dvergbendelmark, som begge kan være dødelige for
mennesker.

•

Klimaendringer vil med stor sannsynlighet
endre dynamikken mellom ville dyr og
parasitter, bakterier og virus som kan gi
sykdom, noe som vil gi nye utfordringer i
fremtiden. Overvåking av sykdommer er
derfor en vedvarende prosess.

Vil du vite mer?
Vil du se flere bilder fra feltarbeidet? Gå inn å se på
instagramkontoen til Nymo: @arcticwildlifevet
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Etter undersøkelse blir elgen utstyrt med GPS-krave og øremerke.

ER DET SANT?

Må man kaste solkremen etter ett år?
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Solfylte dager ligger foran oss, og i skapet står fjorårets solkremer. Kan de brukes, eller
må vi investere i nye? Vi spurte farmasøyt og førsteamanuensis Gøril Eide Flaten.
Tekst: Elisabeth Øvreberg

solkrem – Holdbarhet i solkremer er todelt.
Vi har holdbarheten til selve kremen, men også
til solfilteret, sier Gøril Eide Flaten ved Institutt
for farmasi, UiT.
Hun mener man raskt kan se om selve kremen har blitt gammel, for da kan kremen skille
seg/korne seg, samt at den kan lukte litt rart. Når
det kommer til solfilteret, som beskytter oss for
de farlige UV-strålene, så er det ikke mulig å se
om det har blitt ødelagt og gammelt.
– Har man en solkrem fra sommerferien i
fjor, så er det ikke slik at den ikke kan brukes,
men man skal være obs på at solfilteret kanskje
ikke er like effektivt lenger, forteller hun.

SKAL HA HOLDBARHETSDATO

I dag skal all kosmetikk være merket med holdbarhetsdato, og den forteller hvor lang tid produsenten garanterer at produktet skal virke etter
å ha blitt åpnet første gang.
– Et tips er å merke solkremen med når man
åpnet den. Det er jo stor forskjell om den ble
kjøpt inn i august i fjor, eller til påska i år, sier
Eide Flaten, og poengterer at dersom man velger
å bruke fjorårets solkrem, så man må belage seg
på å måtte smøre seg hyppigere. Kremen er ikke
nødvendigvis like god som en fersk solkrem.
FORSKJELLIGE SOLFILTRE

BØR OPPBEVARES MØRKT

Det danske forbrukerrådet gjorde en undersøk-
else på utvalgte solkremer, og resultatet viste at
solkrem som ble åpnet for to år siden fortsatt er
grei å bruke. Eide Flaten mener likevel at man
må ta høyde for hvordan man har oppbevart
kremen i denne perioden.
– Hvis solkremen badet i sol på stranda i
fjor, og i tillegg var med i kulden på påskefjellet
i år, så er ikke holdbarheten god, bemerker hun.
Selv anbefaler hun å ha kremen oppbevart på et
mørkt sted, som ikke er for varmt.
40

Uansett om du kjøper ny solkrem eller fortsetter
å bruke den fra i fjor – smør deg med nok solkrem
i sommer. En god huskeregel er én håndfull til én
kropp. Foto: Colourbox

Det finnes flere typer solkremer på markedet. Vi
har den med fysiske filtre, som legger seg som et
hvitt lag utenpå huden, og vi har den kjemiske,
som trekker seg inn og ikke synes etter påføring.
– Hvilken solkrem er best? Hva anbefales nå
om sommeren?
– Det fysiske filteret er nok mer stabilt,
men man blir hvit av den. Derfor anbefales den til å smøre unger med, sier hun.
Å smøre unger med slik solkrem kan være lurt,
for da ser man at de er skikkelig smurt – over
hele kroppen.
Vi voksne er nok ikke like glade i å være

Fakta om UV-stråling

Hvorfor er det slik?

Ultrafiolett stråling (UV) er elektromagnetisk
stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys.

Snøkrystaller stiller seg ofte på høykant i
kaldt vær. Hvorfor?

Med vennlig hilsen
Bergljot Johansen

Deles inn i UVA, UVB og UVC-stråling, alt etter
hvor energirik den er.

UVA har
minst energi

UVC er
mest
energirik

UVC når
ikke jordoverflaten

Forsker på strukturkjemi,
Institutt for kjemi
Yvonne Piotrowski

UV-stråling
kommer naturlig
fra sola, men finnes
også kunstig – som i solarium.
Kilde: Statens strålevern

hvitglinsende på grunn av solkrem, så da er
solkremen med kjemiske filtre et godt alternativ.
BRUK NOK SOLKREM!

Det største problemet er ikke at vi ikke smører
oss med solkrem, men at vi smører for tynt og
ikke får smurt overalt. Vi blir dermed uansett
solbrent, og høy faktor på solkremen gir oss en
falsk beskyttelse.
– Husk derfor å smøre nok på, råder Eide
Flaten, for det er både solbrenthet og den totale
mengden sol vi får over tid, som fører til hudskader og i verste fall hudkreft. En grei huske-
regel er én håndfull til én kropp.

Et annet godt smøretips, er å smøre en halv
time før man går ut i sola, slik at kremen får
trukket godt inn. Man må også huske å påføre
solkrem jevnlig. Pass på å ta pauser fra sola, og
gå i skyggen midt på dagen når sola er på det
sterkeste. Bruk av solhatt, solbriller og lette klær
er også viktig for å beskytte seg mot sola.
– Sjekk at solkremen beskytter mot både
UVA- og UVB-stråling, legger Eide Flaten til.
Da skulle alt ligge til rette for at du trygt kan
nyte sommersola.
God sommer!
Foto: Wikimedia Commons/artgeek
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UVB gjør
oss solbrente

•

Ozonlaget
stanser 70-90%
av UVB-strålingen
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UVA gir
brunfarge
når vi soler oss

Temperaturen bestemmer formen på
snøkrystallene. Ved lave temperaturer
oppstår små plater og prismer som pakkes
tett sammen, mens hvis temperaturen er
fra -4 til -20 grader dannes perfekte iskrystaller, altså sekskanter med lange «armer».
De lange taggete armene gjør at snøen
ikke pakkes så tett, men fester seg i hverandre, med det resultat at mange krystaller
blir stående oppreist.
Den sekskantede oppbygningen kommer av de molekylære egenskapene til
vannet. Vannmolekylene vil orientere seg i
et bestemt mønster basert på svake positive
og negative ladninger i molekylet.

HVORFOR VALGTE DU

ROBOTIKK OG AUTOMASJON?

Hva om du kunne legge vekk tastatur og mus, kle på deg
en «datadress» til 450.000 kroner, gå ut i et virtuelt miljø
og «snakke» med en robot på jobb i for eksempel Japan?
Førsteamanuensis Gabor Sziebig kan det.

– Frem til i dag har vi kommunisert med maski-
ner via pc, tastatur og mus. Nå kan tiden være
inne for å ta i bruk konseptet «kognitiv telemanipulasjon», ifølge førsteamanuensis Gabor
Sziebig ved fakultet for ingeniørvitenskap og
teknologi, UiT Narvik.
Han kom fra Ungarn til Norge og davær-
ende Høgskolen i Narvik som stipendiat i 2007.
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Tekst: Tekst Espen Eidum

Byen og skolen langt der oppe i nord hadde
han blitt kjent med som utvekslingsstudent.
Undervisning på engelsk, naturen rundt og de
faglige mulighetene som åpnet seg for en kar
med robotikk og automasjon på interesselista,
var det som fikk Gabor til å sette kursen nordover for å ta doktorgraden – etter at han fikk sin
mastergrad innen data/IT i Budapest.
– Teknologi er en drivkraft for utvikling av
samfunnet. I Nord-Norge er status i deler av
næringslivet den at mye fortsatt er basert på
manuelt arbeid. Det var også i utgangspunktet
årsaken til at jeg valgte det temaet jeg gjorde.
Du kan si at mye av det teoretiske grunnlaget
ble lagt i Ungarn, mens her fikk jeg muligheten
til å teste ut i praksis det jeg hadde lært, sier han.
UTKONKURRERT

Gabor Sziebig
Førsteamanuensis ved Institutt for industriell
teknologi ved Fakultet for ingeniørvitenskap og
teknologi, UiT Narvik.
I 2013 forsvarte han avhandlingen «Manmachine and Inter-Machine Interaction in
Flexible Manufacturing Systems».
Avhandlingen tar for seg effektive metoder
og prosesser for å optimalisere komplekse
robotoppgaver.
Foto: Espen Eidum  
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Utgangspunktet for forskningen hans er at
manuelt arbeid er nøkkelen til både dyktighet
og oppfinnsomhet i industriell produksjon.
Samtidig er arbeidstypen den dyreste ressursfaktoren. Ofte kan maskiner erstatte mennesker
og gjøre produksjonen mer effektiv, rett og slett
fordi de utkonkurrerer mennesker i form av
styrke, presisjon og utholdenhet.
Trøsten får være at mennesker presterer
bedre enn maskiner når det kommer til fleksibilitet og intelligens.
I avhandlingen viser Gabor til at roboter har
overtatt mange av de harde og usunne delene av
industriarbeidet. Samtidig er programmeringsprosessen av robotene så tidkrevende, at det
ikke blir lønnsomt for små produksjonsselskaper å ta dem i bruk.
Sagt på en annen måte: En ett minutt lang

operasjon for en robot krever en 400 minutter
lang programmeringsprosess. I Gabors avhandling drøftes det hvordan tidsbruken kan brytes
ned til å tilsvare den tiden roboten faktisk bruker på prosessen.
– I småskalaproduksjon er dette spesielt viktig. Tid er penger. Og du har rett og slett ikke
råd til å bruke så mye tid på programmering,
påpeker Gabor.
ROBOTER TRENGER KLARE BESKJEDER

Avhandlingen tar derfor for seg metoder
og prosesser for å gjøre komplekse robotoppgaver så gode som mulige. Det skjer ved
hjelp av forenklet robotprogrammering og et
programmeringsspråk som alle roboter forstår.
– I en film får roboter intelligens (som i
Ex-machina). I et virkelig produksjonsmiljø
har de det ikke. De trenger veiledning og gode
ordrer. Tradisjonelt sett er kommunikasjonen
med maskiner begrenset til signaler som «klar»,
«vent», «opptatt» eller kommandoer for å starte
eller stoppe spesifikke oppgaver på maskinen.
I det nye konseptet er sensorer koblet til et
sentralisert nettverk, der informasjon enkelt
kan utveksles. Og kommunikasjonen er ikke
begrenset til å bare gå mellom maskin og maskin. Begrepet dekker også kommunikasjon mellom menneske og maskin, påpeker Gabor.
En industrirobot, for eksempel, kan ha som
oppgave å laste og losse et arbeidsstykke fra
en såkalt CNC fresemaskin. Roboten er vanligvis forhåndsprogrammert for hvert enkelt
arbeidsstykke som er produsert ved maskinen.
I løsningen Gabor skisserer vil ikke den samme
roboten følge en forhåndsprogrammering, men
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Illustrasjon: Tor Edvin Strøm

heller motta og bruke data direkte fra fresen for
å håndtere hvert enkelt stykke som skal produseres på den mest optimale måten.
GIR ROBOTEN DAGLIG VEILEDNING

Og mulighetene strekker seg lengre; ved å
kunne kommunisere med den i utgangspunktet
«blinde» industriroboten, kan vi bidra til å få
en ny «kollega» på arbeidsplassen. Et langsiktig
mål er å gi veileder muligheten til å gi daglige
oppgaver til en robot – på samme måte som
man tildeler oppgaver til den menneskelige
arbeidsstokken.
Det kan skje ved hjelp av for eksempel
DAK-dokumentasjon samt verbale forklaringer. DAK - eller dataassistert konstruksjon - er
konstruksjon og teknisk tegning som utføres
ved hjelp av datamaskinbaserte programvarer.
– Roboten forstår oppgaven gitt via DAK-
tegninger eller muntlige/visuelle instruksjoner

og utfører arbeidet på en sikker og optimal måte.
På den måten får vi vesentlig redusert tiden vi
bruker på programmering av en industrirobot.
Det igjen betyr en mye høyere kapasitetsutnyttelse og lavere kostnader, sier Gabor.
FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

Gabor peker på at løsningene er spesielt utviklet
for små og mellomstore bedrifter. Det handler
om å utnytte teknologien til å produsere smartere og billigere for bedrifter som kanskje rent
geografisk befinner seg langt fra markedet sitt.
Via EU-midler er det gjennomført prosjekter der formålet var å analysere de teknologiske
behovene i små- og mellomstore bedrifter på
Nordkalotten. Det ble engasjert studenter som
har bidratt med å synliggjøre hvordan bedrift-
ene kan ha nytte av ny teknologi, for eksempel
robotløsningene. Og næringslivet har gitt positive tilbakemeldinger på initiativet.

– Vi ser at disse løsningene etter hvert kommer til å bli en industristandard. Det er også et
krav fra industrien, sier Gabor.
PÅ MED DRAKTEN

I Gabors avhandling lanserte han konseptet
«kognitiv telemanipulasjon». Ideen er å bruke
en ny type kommunikasjonskanal for fjernstyr-
ing av roboter, der både observasjon og fjernstyring skjer i et virtuelt miljø, og hele prosessen
visuelt kan følges gjennom 3D-utstyr. Operatøren er utstyrt med en bevegelsesdrakt og sensorer og kan via bevegelser styre en virtuell kopi
av for eksempel en industrirobot. Kopien tolker
og utfører kommandoene som blir gitt, mens
maskinen som gjennomfører oppgavene fysisk
kan befinne seg langt unna. Som for eksempel i
Japan. For ja, det har blitt gjort. Fra UiT Narvik.
Og med suksess.
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Hvorfor har vi merkedager?
Sankthansaften er merkedagen hvor skatter åpenbarer seg og djevelske krefter blir synlige. Professor
i historie, Liv Helene Willumsen og museumsdirektør Marit Anne Hauan ved Tromsø Museum kaller
merkedagene for mer enn tusen år med folkevett og klokskap.
Tekst: Stig Brøndbo
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Maleriet «The Fairy Raid: Carrying Off a Change-ling, Midsummer Eve» av Joseph Noel Paton, forteller historien om sankthansaften, da alvene kom for å stjele med
seg menneskebarn. Foto: Glasgow Museums.

Hva er en merkedag?
Marit Anne Hauan: Det er dager med spesiell
betydning for folk, dager som er viktige å huske
fra år til år. De er utropstegn i året, markører
som forteller noe om hva som burde vært gjort,
hva som bør gjøres eller hva som kan komme.
Det finnes mytiske, religiøse og historiske hendelser som danner bakgrunnen for merkedagene, men de får gjerne et tydelig lokalt innhold.

I Nord-Norge var jula ei viktig høytid hvor man
kunne ta varsel om hvordan det kommende
lofotfisket ville bli, eller for å sjekke været for
vinteren.
Hvorfor har vi merkedager?
Marit Anne Hauan: Før folk kunne lese og skrive
var det viktig å finne måter for overlevering av
folkevett og klokskap, vår felles hukommelse.

Noen dager var viktige markører for jordbruket,
andre for fisket eller for hvordan dyrene skulle
behandles. I samfunn hvor de var helt avhengig
av å få fram avlinger for å kunne overleve, var
det viktig å vite når frøene måtte i jorda for at
det avlingen skulle få tid til å bli moden.
Skal du sanke mat fra naturen er det viktig
å vite når det skal skje, slik at du for eksempel
lar vekstene bli modne nok og samtidig rekke
46
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– For noen har seriestarten i fotball blitt en så
viktig dag at den – godt hjulpet av mediene –
fremstår som en merkedag

Forskerne svarer

å tørke det som skal tørkes tidsnok før vinteren
kommer. Er det tider på året hvor en type fisk er
bedre enn en annen, kan merkedagene fortelle
om det. Hundedagene er et slikt eksempel. Etter
23. juli skulle man ikke spise fisk med «r» i navnet i en hel måned. Dette kan ha sammenheng
med at det er den tiden på året hvor seien er best
i nord og makrellen er feit og fin i sør.
Liv Helene Willumsen: Merkedagene kunne
også være kulturelle markører som representerte fortellinger om krefter i verdenen og ga
klare signaler om hva man ikke kunne gjøre.
Noen dager var mer magiske og hadde sterkere
krefter i seg enn andre.
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Er det merkedager gjennom hele året?
Marit Anne Hauan: Alle årets måneder har
merkedager, noen er eldre enn andre, og hva
som regnes som merkedager har endret seg.
Mens det før var markører knyttet til hvordan
vi skulle leve sammen og i fred med naturen,
har de mest moderne merkedagene et annet
innhold. For noen har seriestarten i fotball blitt
en så viktig dag at den – godt hjulpet av mediene
– fremstår som en merkedag.

Direktør for Tromsø Museum, Marit Anne
Hauan, og professor i historie, Liv Helene
Willumsen, har startet arbeidet med å
samle inn nordnorske merkedager. Noen er
alvorstunge, mange fremkaller smil og latter
– som slumpefestdagen i Lofoten, som ble
feiret blant lokale kvinner da mannfolkene
dro på lofotfiske.
Foto: Stig Brøndbo
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Hvordan ble merkedagene kjent?
Liv Helene Willumsen: Før vi fikk den skriftlige
kalenderen var primstaven i bruk for å huske
merkedagene. Primstaven var en flat, stavformet og evigvarende kalender laget i tre, og hvor
forskjellige merkedager var markert med inngraverte symboler. Kalenderen på primstaven
har sitt opphav i den katolske kirkekalenderen,
men mange merkedager er nok mye eldre enn
kristendommen. Vi har skriftlige kilder for de
siste tusen årene, men vi antar at flere av merkedagene er fra førkristen tid, altså mer enn tusen
år gamle. Disse dagene har vært viktige i folks
liv og blitt overlevert muntlig gjennom mange
generasjoner.

Alle årets måneder har
merkedager.

Er noen merkedager spesielle?
Liv Helene Willumsen: Noen merkedager er
markører for overganger eller vendinger i naturen, og både årets lyseste og årets mørkeste dag
var kjent for å ha ekstra sterke krefter knyttet til
seg. De ble trolske merkedager, og sankthans-
aften og Halloween er noen av mest magiske av
alle merkedagene.
Hva er spesielt med sankthansaften?
Marit Anne Hauan: I utgangspunktet er nok
dette en førkristen feiring, en feiring av sommersolvervet, årets lengste dag. I den folkelige
tradisjonen er kvelden knyttet til vern og ønske
om en god avling. Tradisjonen med bålbrenning
er gammel, og ilden skulle beskytte buskapen
mot alt vondt. Det norske ordet jonsok betyr
jonsvaka og er en katolsk minnedag for døperen
Johannes. Det finnes mange lokale tradisjoner
og betydninger for sankthansaften, og i Danmark heter det at om du plukker inn blomster
og legger under hodeputen vil du drømme om
hvem du vil gifte deg med.
Liv Helene Willumsen: Tidligere trodde
man at det kunne komme røyk fra gjemmesteder for skatter akkurat på denne natta. Sankthansaften ble også sett på som en trolsk merkedag og markering av sankthans er godt belagt i
skriftlige kilder helt fra 1600-tallet. Dagen ble
lenge sett på som en dag da grensen mellom
den verden vi ser og det underjordiske var lett
å krysse. Det var bare ei tynn hinne mellom vår
verden og det hinsidige.

Gamle merkedager fra
PRIMSTAVEN

Foto: Wikimedia Commons/ Roede

Primstaven var
en «evighetskal-
ender» av tre,
der hver dag i
året var skåret
inn som en strek
eller et hakk.
Helligdager og
merkedager er
markert med
egne symboler.

Har merkedagene noen betydning i
dag?
Liv Helene Willumsen: Ja, vi leser fortsatt i
avisene om folk som spår sommeren ut fra
merkedager, og Halloween har blitt til en stor
fest, både for store og små. Merkedagene vil
leve videre, om enn med et annet innhold enn
før. Jeg setter stor pris på sankthansaften, som
en dag hvor vi tar vare på hverandre og feirer
sammen – samtidig som det er en historisk dag
med mange undertoner.
Marit Anne Hauan: Dessuten tror jeg at
vi trenger dem, som små pauser i hverdagen.
Historisk sett er for eksempel natt til første juledag en veldig sterk merkedag med et innhold
som minner om mye av det trolske fra sankthansaften. Onde krefter var i sving på natten,
det var skummelt å være ute og døgnet ble
derfor en dag for familien å være hjemme og
samlet, noe jeg setter pris på den dag i dag. Derfor er nok første juledag min personlige favoritt
blant merkedagene, en dag hvor vi kan sette alt
på pause og gå i pyjamas så lenge vi vil.
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5. januar: Trettendeaften, også
kalt tolvtedagen, var julaften
før skiftet til den gregorianske
kalender i år 1700. I Norge og
Danmark ble den lenge feiret
som «gamle julaften».
22. februar: Per varmstein,
folkelig navn på Petersmesse.
Man trodde at St. Peter kastet
varme steiner i vannet så
telen og isen løsnet. Noen
regnet denne dagen som første
vårdag.
25. mai, Urbanus, merkedag
etter pave Urban1. Dette ble
også regnet som den beste
såtiden, og i Nordland ble
dagen derfor kalt sådagen.
24. august, Barsok, etter apostelen Bartolomeus. Over hele
landet var det vanlig å flytte
hjem fra setrene, og jevnt over
ble den regnet som første
høstdag.
7. oktober, Britemesse, etter
den hellige Birgitta. Da skulle
man høste kålen, derfor ble
dagen også kalt Kåldagen.
28. desember, Barnamesse,
minnedag for barna i Betlehem
som Herodes drepte. I gamle
dager gikk barna på besøk
hos hverandre og lekte denne
kvelden. I vår tid er det den viktigste dagen for juletrefester.
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Noen merkedager har mer
enn tusen år lang tradisjon.

konsekvenser. Solve Nilsdatter ble dømt til
døden på bålet blant annet for sin deltakelse på
trolldomssamling på sankthansaften. At hun ble
brent levende skulle gi håp om salighet. Ilden
skulle rense bort alt det onde.

Her er et utdrag:

•

Hvorfor feirer vi med bål?
Marit Anne Hauan: Ilden har tradisjonelt sett
betydd renselse og beskyttelse mot det onde, og
dagens folkefest og bålfeiring har utgangspunkt
i akkurat det.
Liv Helene Willumsen: For de som innrømmet befatning med djevelen og hans vesen, fikk
ilden samme betydning, men med helt andre

I Troms trodde man tidligere
at tåke på sankthans var et
dårlig varsel for årets moltehøst.
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Finnes det trolske beretninger om
sankthansaften?
Liv Helene Willumsen: I Skottland er det både
beretninger fra folketroen og i kunsten om
at alver var på leting etter små menneskebarn
sankthansaften. De tok med seg ungene de fant
og la igjen sine egne barn i vogga. Dersom foreldre fikk unger som ble veldig syke eller ikke
ble så vakre som forventet, ble det sagt at ungen
var en «bytting», et alvebarn.
I Norge ble sankthansaften i en lang periode
forbundet med mørke krefter, djevelen og trolldom. Siden trolldom ble sett på som kriminelt,
finnes det rettsreferat hvor kvinner forteller om
sine gjerninger som hekser på sankthansaften.
I tilståelser fra en trolldomssak i Vardø i 1663,
bekjente Solve Nilsdatter at hun hadde danset
med andre trollkvinner på fjellet Domen utenfor
Vardø på sankthansnatten. I disse rettssakene
ble kvinnene utsatt for tortur, og bekjennelsene
deres vitner om at troen på sankthansaften som
en magisk og trolsk kveld var godt kjent. Solve
Nilsdatter sa blant annet at hun hadde vært med
på en tur til helvete for å se på dets herlighet og
beskaffenhet. Djevelen hadde vært midtpunktet, og han hadde blåst på en lur og langeleik for
trollkvinnene.

Kilde:
Store norske leksikon
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Studenter verden trenger
UiT Norges arktiske universitet gjør deg i stand til
å skape det som vil forme framtida. Det er fordi vi
gir utdanninger verden trenger.

48

Studenter fra UiT er høyt verdsatt og får jobb raskt.
Næringslivet i regionen er i vekst, og det er behov
for all verdens mennesker med høyere utdanning –
både i offentlig og privat sektor.

uit.no

Hva er et breddeuniversitet?
basert på solid grunnforskning som anvendes
faglig og pedagogisk i alle studieprogram.
Løsningene på vår tids utfordringer kommer
vi til å finne i skjæringspunktet mellom ulike fag.
Vi kan kombinere en mengde ulike disipliner og
fagområder som er organisert ved samme universitet; tilby utdanning som er basert på oppdatert, forskningsbasert kunnskap, og er forankret
både i klassiske vitenskapsdisipliner og fremtidens kompetansebehov. Derfor er breddeuniversitetene viktige institusjoner for utviklingen
av samfunnet.
UiT har, sammen med NTNU, en unik
bredde i fagporteføljen som går langt utover det
et vanlig breddeuniversitet kan tilby. Dette skyldes at begge har fusjonert med flere høyskoler.
Ved disse fusjonene er det universitetsstandarden som gjelder, og de gamle høyskolemiljøene
blir en del av breddeuniversitetet. Geografi i seg
selv er ikke med i definisjonen av et breddeuniversitet.
UiT og NTNU har videreutviklet den klassiske definisjonen av et breddeuniversitet til å
inkludere et bredt spekter av profesjonsfag, og
er derfor veldig godt rustet til å møte fremtidens
kunnskapsutfordringer og kompetansebehov.
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Vitenskap er ikke en samling av fakta og observasjoner, men en systematisk metode for å forstå verden omkring oss. Dette gjelder både for
å forstå vår fysiske verden, og for å forstå oss
selv som tenkende individer og hvordan vi samhandler med hverandre. Fra observasjoner lager
vi en forklaringsmodell, og så test vi om modellen virker på verden omkring oss. Vitenskapen
representerer en verdensanskuelse, et verdisett
og en måte å se på. Dette danner basis for hvordan universitetene er bygget opp og arbeider på.
UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet. Det finnes ikke en entydig definisjon
av breddeuniversitet, men vi legger til grunn at
noen forutsetninger må være oppfylt.
Den første forutsetningen handler om at vi
har et mangfold av fagområder. Som breddeuniversitet tilbyr UiT både disiplinfag og profesjonsfag. Disiplinfag tar utgangspunkt i de klassiske temaene i vitenskapen, som fysikk, kjemi,
lingvistikk, filosofi, biologi og mange flere, og
hvor studentene får en bred kunnskapsbase som
gjør at de kan gå inn i en lang rekke stillinger.
Profesjonsfag er utdanninger som tar utgangspunkt i bestemte yrker, eller profesjoner, og
dekker alle nødvendige fag for en yrkesutøvelse:
medisin, for de som skal bli leger; jus for jurister;
psykologi for psykologer; odontologi for tannleger; økonomi for økonomer; ingeniørfag for
ingeniører.
En annen forutsetning er at vi løser flere
oppgaver. Utdanning, forskning og faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og
innovasjon er blant de fremste. Disse oppgavene løses ikke i isolasjon; det typiske ved et
breddeuniversitet er at den samme fagpersonen
arbeider med alle disse oppgavene. Det bidrar
blant annet til at vi kan tilby forskningsbasert
utdanning, som er et kjennetegn ved breddeuniversitetene. Forskningen er fri og uavhengig,
og trenger ikke være drevet frem av et konkret
nyttehensyn. Akademisk frihet er en grunnleggende verdi ved breddeuniversitetene.
Et breddeuniversitet har et særlig ansvar
for å frembringe nye ideer og problemstillinger
som utfordrer eksisterende kunnskap. UiT forutsetter at utdanninger av høy kvalitet skal være

Anne Husebekk, rektor
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R

ekordtidleg blomstring. rekordtidleg
i Tromsø arktisk-alpine botaniske
hage. Mellom 50 og 100 plantearter
var allereie i full blomstring i starten av mai
månad, noko som er 14 dagar tidlegare enn
venta. Troms og Finnmark var vær-vinnarar
i april månad med nye varmerekordar. Over
heile landet låg april-temperaturen 1,4 grader
over normalen.

E
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tablerer unikt klimaobservatorium.
45,5 millionar kroner er sett av til å
byggje opp eit klimaobservatorium for å
overvake klimatiske og økologiske endringar
i arktiske strøk. Klimaendringar vil påverke
mange miljø og økosystem, men arktisk
tundra ventes å bli særskilt hardt ramma av
global oppvarming. Prosjektet er utarbeida
av forskingsmiljø knytt til UiT, Framsenteret,
Norsk institutt for Naturforsking, Norsk Polar-
institutt, Meteorologisk institutt og UNIS.

U
Foto: Randi Solhaug


iT aukar mest. Søkjartal frå Samordna
opptak viser ein auke på 9,17 prosent
for UiT i år. Det gjer at UiT aukar mest
av universiteta i Noreg. Sjukepleieutdanning,
droneutdanning og fiskerifag er blant dei
populære studiane. 7236 studiesøkjarar har
sett UiT som sitt fyrsteval. – Vi er godt nøgde
med søkjartala i år. Dei viser at UiT er eit
populært val blant mange unge, seier rektor
Anne Husebekk.

NYTT FRÅ UiT

S

tudentar får elitestipend. Matematikkstudent Fredrik Vaeng Røtnes (20)
og jusstudent Hilde Hexeberg Tørnblad
(23) ved UiT har begge fått elitestipend frå
Aker Scholarship. Stipendet gjer at dei begge
får studere gratis på eit eliteuniversitet ute i
verda. Røtnes skal studere ved Universitetet
i Cambridge, medan Tørnblad skal studere
ved National University of Singapore. Aker
Scholarship er eit elitestipend som delast ut
til 20 talentfulle studentar over heile Noreg.
Det delast ut av Stiftelsen Anne Grete Eidsvig
og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for
utdanning.

T

idenes satsing på krigsforsking i nord.
UiT gjekk seirande ut av kampen om professoratet som regjeringa opprettar for å
få meir kunnskap om andre verdskrig. I tillegg
har UiT fått ei gåve på fleire millionar kroner
frå Trond Mohn for å forske på andre verdskrig
i nord. Til saman gjer dette at UiT no kan sette
i gang tidenes største forskingsprosjekt på
krigen i nord, noko historieprofessorane Stian
Bones (t.h.) og Hallvard Tjelmeland er veldig
glade for. UiT skal samarbeide med Institutt for
forsvarsstudier, NTNU og Narviksenteret.
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14 000 000

FAKTA

er størrelsen på Polhavet, i kvadratkilometer.
Polhavet avgrenses av Nord-Amerikas, Grønlands, Europas
og Asias nordkyster, samt Svalbard og Novaja Semlja.

2,5 m

-1,7°C

er den gjennomsnittlige tykkelse på
sjøisen i Arktis om vinteren.

Så kaldt kan det det øverste
laget med arktisk overflatevann
bli i den sentrale delen av
Polhavet. Laget er vel 200
meter dypt.

1%

dype bassenger utgjør
Polhavet. Den store undersjøiske fjellkjeden
Lomonosovryggen skiller de
to bassengene.

22%

av alle uoppdagede
petroleumskilder i verden
ligger i Polhavet.

Antallet arter
forskerne estimerer
lever i Polhavet.

RUSSLAND

er Polhavets andel av det
totale volumet til alle
verdens hav.

2

5 000

ALASKA
Barrow
POLHAVET

Nordvestpassasjen

LOMONOSOVRYGGEN.

CANADA

NORDPOLEN

Nordøstpassasjen

5 450 m
Det største dypet i
Polhavet finnes i
Litje-revnen, 200
kilometer nord for
Svalbard.

Novaja
Semlja

GRØNLAND

RUSSLAND
ISLAND
NORGE
Oslo

3 850 m
Det dypeste Fridtjof Nansen målte
på sin ekspedisjon over Polhavet
med skipet «Fram» som varte fra
1893 til 1896.
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Avsender:
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
UiT Norges arktiske universitet,
9037 Tromsø

