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Aktuelt  rektor

Universitetet i Stavanger skal ikke bare være 
ledende i petroleumsfag i Rogaland og 
Nordsjøen, men også være blant de frem-

ste internasjonalt. Nå når nye funn har fått fart 
på aktivitetene i Barentshavet, ønsker UiS å enga-
sjere seg i nordområdene. Derfor er det gledelig at 
UiS og IRIS er foretrukne partnere i et nytt senter 
for oljevirksomhet i arktiske strøk som etableres 
denne høsten av ti likeverdige partnere. Initiativet 
kom fra de fire største nordnorske utdannings- og 
forskningsinstitusjonene. 

UiS er en naturlig samarbeidspartner når det 
gjelder å bygge opp utdanning og kompetanse for 
oljeindustrien i nord. I de siste årene har vi blant 
annet bidratt til å bygge opp petroleumsutdanning 
ved tre universiteter i det nordlige Russland og en 
samarbeidsmaster i geoøkologi og miljøteknologi i 
nord ved Statsuniversitetet i St. Petersburg. Vi har 
også bistått i oppbyggingen av en bachelorgrad og 
en mastergrad i samfunnssikkerhet og miljø, samt 
drift og vedlikehold, ved Universitetet i Tromsø.

Med det nye senteret tar UiS og IRIS ytterligere 
grep for å bistå oppbyggingen av et kompetanse-
miljø innen olje i nord. Her vil vi delta med sterke 
fagmiljøer innen bore- og undervannsteknologi, 
petroleumsøkonomi, konstruksjon, drift og vedli-
kehold av oljeinstallasjoner, og samfunnssikkerhet 
og risikostyring. Vi kan også bidra sterkt på miljø-
siden med høy kompetanse på oljenedbryting og 
miljøovervåking.

UiS og IRIS har lang tradisjon for å samarbeide 
godt med oljenæringen når det gjelder relevante 
utdanninger og anvendt forskning som industrien 
etterspør. Det gjør oss attraktive som partnere. 
Nå når flere oljeselskap ser mot nord, er det der-
for naturlig at vi gjør det samme. Målet er å bidra 
til at akademia og næringslivet i nord skal sam-
arbeide om å flytte kunnskapsfronten knyttet til 
arktiske utfordringer. Flere fagmiljøer ved UiS og 
IRIS ønsker å bidra til at den økte petroleumsvirk-
somheten i nord skjer på en lønnsom, sikker og 
forsvarlig måte.

I juni 2012 bekjentgjorde olje- og energiminis-
ter Ola Borten Moe at et senter for oljevirksom-
het i arktiske strøk skulle etableres i nord, og at 
det skulle være operativt sommeren 2013. Ifølge 
pressemeldingen skal Olje- og energidepartemen-
tet og Utenriksdepartementet stå sammen om 
finansieringen av senteret. I tillegg skal det være 
medfinansiering fra næringslivet. Nå har alle 
de sentrale forskningsinstitusjonene i nord gått 
sammen med UiS og IRIS med mål om å danne 
dette senteret. ■

UiS og IRIS ser mot nordområdene

 «UiS er en naturlig 
samarbeidspartner når 

det gjelder å bygge opp 
utdanning og kompetanse 
for oljeindustrien i nord.»

   Marit boyesen
   rek tor
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Samfunnssikkerhet og beredskap har 
vært et brennhett tema i det offentlige 
rom siden terrorangrepene 22. juli i fjor.  

I august i år kom Gjørv-kommisjonens rap-
port om disse ekstreme hendelsene som doku-
menterer omfattende svikt i norsk beredskap. 
Kommisjonen synliggjør store utfordringer 
knyttet til ansvarsforhold og samhandling 
mellom aktørene involvert i krisehåndter- 
ingen. Den viktigste anbefalingen i rapporten 
er at de grunnleggende holdninger knyttet 
til sikkerhet og beredskap hos ledere på alle 
nivåer i forvaltningen må forbedres. 

Gjørv-rapporten understreker at profesjonell 
forebygging og håndtering av alvorlige hen-
delser forutsetter at de ansvarlige utvikler 
kunnskap om den risikoen de står overfor, og 
aktivt innretter sin atferd deretter. 

I en reportasje i Dagens Næringsliv 1. sep-
tember i år forteller tidligere studenter ved 
masterstudiet i samfunnssikkerhet ved UiS at 
de forlot sine stillinger i politiet fordi denne 
etaten ikke var interessert i kompetansen de 
hadde ervervet seg under studiet.

Forskning og kunnskapsutvikling er en avgjø-
rende del av den kompetansehevingen som 
må til for at vi skal få styrket risikoforståelsen 
og handlingsevnen. En av lærdommene etter 

22. juli bør derfor være at vi må satse på en 
bedre samordning mellom forskning, utdan-
ning og kompetanseutvikling innen risiko-
styring og samfunnssikkerhet.

UiS har et bredt tverrfaglig miljø i risiko- 
styring og samfunnssikkerhet med høy forsk- 
ningsproduksjon innenfor et bredt spekter 
av teknologiske, samfunnsvitenskapelige og 
helsefaglige disipliner. UiS er den eneste 
institusjonen i Norge med helhetlige utdan-
ningsløp fra bachelor- til ph.d.-nivå og har 
også stor aktivitet innen etter- og videre-
utdanning. Fagmiljøet har et bredt samar-
beid med norsk forvaltning, næringslivet, 
internasjonale hjelpeorganisasjoner, univer-
siteter og høgskoler. 

I en kronikk i dette nummeret av Univers 
argumenterer fagmiljøet i risikostyring og 
samfunnssikkerhet ved UiS for etablering av 
et nasjonalt kompetansesenter for samfunns-
sikkerhet og beredskap med tverrsektorielt 
ansvar. 

Det er vårt håp at politikerne i oppfølgingen 
av tiltak for å bedre samfunnssikkerheten 
ser behovet for å få et nasjonalt kompetanse- 
senter på plass. Senteret bør legges til det 
sterke forsknings- og utdanningsmiljøet ved 
Universitetet i Stavanger. ■

Kompetanseutvikling etter 22. juli 

«Det er vårt håp at politikerne i oppfølgingen av 
tiltak for å bedre samfunnssikkerheten ser behovet 
for å få et nasjonalt kompetansesenter på plass.»

    anne selnes
   Strategi- og kommunikasjonsdirektør
  ansvarlig redaktør
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–  Prøv å skifte dekk i sprengkulde, snøvær 
og mørke, sier professor Tore Markeset når 
han skal oppsummere det som møter olje-
selskap som skal produsere olje og gass i 
nordområdene. 

Professor Ove Tobias Gudmestad utdyper: 
–  Værforholdene, kulda, drivisen, mørke-

tida, de formidable avstandene og utfordrin-
gene rundt sikkerhet og beredskap: Alt dette 
påvirker driften i nord. 

Sammenlignet med vår kompetanse på 
forholdene i Nordsjøen vet vi lite om hvordan 
vi skal drifte et produksjonsanlegg for olje og 
gass i et kaldt klima, ifølge professorene som 

holder til på Institutt for konstruksjonstek-
nikk og materialteknologi ved Universitetet 
i Stavanger (UiS). Begge er aktive i undervis-
ning, forskning og utvikling knyttet til felt-
byggingsløsninger for områder med kaldt 
klima.

økt aktivitet i nord
Nye og lovende seismiske data, flere større 
olje- og gassfunn og ny teknologi gjør at 
stadig flere oljeselskaper diskuterer mulig-
heten for å bore lengre inn i arktisk farvann 
på norsk sokkel. Statoil meldte tidligere i 
høst at de vil mer enn tredoble budsjettet 

for teknologiutvikling for arktiske strøk, fra 
80 millioner kroner i 2012 til 250 millioner 
kroner i 2013. Den økte interessen for nord-
områdene skyldes ikke minst en tydelig poli-
tikk fra regjeringen. Olje- og energiminister 
Ola Borten Moe taler varmt for aktiviteter i 
Barentshavet. 

I dag har Norge ett anlegg for olje- og gass-
produksjon i den sørlige delen av Barents-
havet. Snøhvit har vært i produksjon siden 
2007, mens Goliat tar sikte på produksjons-
start i 2014. Begge feltene ligger nordvest av 
Hammerfest, henholdsvis 140 og 85 kilome-
ter fra land. Det ferske Skrugard-feltet ligger 

Nå planlegger vi å gjøre det samme arbeidet som vi har gjort i Nordsjøen, bare i 30 minus, storm, kraftig 
sludd og snøbyger, og langt fra land. Og attpåtil i stappmørke. Går det an?

ekstreMarbeid

PlattForM i Hardt VÆr: 
sprengkulde, ising, snø og 
uforutsigelige værforhold 
gjør arbeidet på en plattform 
i barentshavet langt røffere 
enn i nordsjøen. (illustrasjon: 
ole andre Hauge)

Tema  ol jeboring i nord
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omtrent 100 kilometer nordvest for Snøhvit-
feltet og skal bygges ut med en flytende pro-
duksjonsenhet som skal begynne produksjo-
nen i 2018. 

uforutsigbare værforhold
Hovedutfordring nummer en for utålmodige 
oljeselskap og myndigheter er været, ifølge 
Ove Tobias Gudmestad.

– Det som virkelig er spesielt i nord, er at 
været i store deler av året er umulig å forutse. 
De som bor i nord, ikke minst fiskere, kjenner 
til det, og har kjent til det i århundrer. Det er 
mange historier om fiskebåter som gikk ut i 
rolig sjø, men som aldri kom hjem igjen.

Værforholdene i nord skiller seg fra Nord-
sjøen med lave temperaturer, ising, tåke, 
snøkov og plutselige værforandringer.

–  Været i Nordsjøen er mer forutsigelig. 
Når et lavtrykk over Island beveger seg øst-
over, vet vi at det blir uvær, og vi kan planlegge 
virksomheten etter dette. Men i Barents-
havet oppstår det kraftige lavtrykk som er 
umulige å forutse, i overgangen mellom isen 

og åpent hav. Dette kan skape plutselige stor-
mer og orkaner og dermed også svært usikre 
arbeidsforhold, påpeker Gudmestad. 

Vind og bølger har mye å si for sikkerheten 
til sjøs, både for skipsfart, fiske og oljeakti-
vitet. Derfor er det så viktig med nøyaktig 
værvarsling. Men færre værmålestasjoner i 
Arktis enn i Nordsjøen betyr at værpredik-
sjonene i Barentshavet er mindre nøyaktige 
enn i Nordsjøen. 

ting vil ta lenger tid
Jo lenger nord man kommer, jo lengre vin-
tre og kortere somre er det. Det påvirker 
arbeidet som skal gjøres på et anlegg. En del 
arbeid må nødvendigvis planlegges utført i 
de korte sommermånedene, men det er ikke 
alltid været i dette korte tidsvinduet tillater 
at planlagte aktiviteter blir utført.

– Det arktiske klimaet kan føre til at utsty-
ret svikter eller bryter sammen på måter vi 
ikke er kjent med, eller at utstyret svikter 
oftere enn det vi er vant med fra varmere 
strøk, sier Markeset.

Man kan også forvente at det tar lengre tid 
å reparere utstyret når det har brutt sammen, 
eller at det blir nødvendig å utføre forebyg-
gende vedlikehold for å sikre at utstyret fun-
gerer godt.

– Ting vil ta lenger tid. Hvis det man skal 
reparere, er nedsnødd, må man spa vekk 
snøen før arbeidet kan begynne. Det er også 
vanskeligere å gjøre et arbeid i 30 minus enn i 
10 varmegrader. Å skru små skruer med vot-
ter går langsomt, sier Markeset. 

Jo oftere utstyret ikke virker og jo lengre 
tid man bruker på å reparere, jo mindre tid 
blir brukt til produksjon av olje og gass.

– Når vi investerer i et produksjonsanlegg 
i nord, må anlegget være i drift så mye som 
mulig, slik at vi kan produsere lønnsomt. 
Hvis anlegget ikke fungerer når det er for 
kaldt eller for vått eller for mørkt –  hvis 
anlegget ikke tåler det lokale klimaet  –, så 
er det et kjempeproblem. Da står vi med en 
svær og dyr maskin som ikke produserer noe, 
påpeker Markeset. 

Mer komplekst utstyr
Markeset og Gudmestad jobber blant annet 
med vinterisering, det vil si klargjøring av 
utstyr og arbeidsplasser slik at de kan ope-
rere som normalt også i områder med strengt 
vinterklima. 

Det er mye som blir annerledes i nord ifølge 
forskerne. Materialer kan endre oppførsel i 
kulde, og når temperaturen blir lav nok, må 
det spesialstål og spesialutstyr til. Plastikk, 
gummi, metall og smøreoljer er eksempel 
på materialer som endrer egenskaper i sterk 
kulde, og som må tilpasses det arktiske mil-
jøet. Elektriske systemer, sensorer, kabler, 
ventiler, motorer og pumper må alle spesial-
lages for arktisk bruk. Rør, tanker og pumper 
som inneholder væsker som kan fryse, må 
holdes varme selv om plattformen stenges 
ned. Ellers kan væskene fryse og sprenge i 
stykker utstyret. 

– Et økt behov for oppvarming av utstyr 
og fasiliteter, og for lys, vil føre til at anleg-
gene får et økt energiforbruk, sier Markeset 
og tenker da på for eksempel varmekabler i 
gangveier og på helikopterdekk som et godt 
alternativ til manuell snømåking.  

oljeproduksjon i nord
det er gjort store funn og det vil bli høy 
produksjon av olje og gass i Barentshavet 
i framtiden. oljenæringen trenger mer 
kunnskap om hvordan operere i et vær-
hardt og kaldt klima på en lønnsom og 
forsvarlig måte. det kan UiS og IrIS  
hjelpe til med.

Fakta

Tema  ol jeboring i nord
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På grunn av kulden må mer av utstyret på 
riggene i Barentshavet bygges inn enn hva 
tilfellet er i Nordsjøen. Og når utstyret byg-
ges inn, trengs det flere vifter for å hindre 
gassansamling.

– Utstyret på en rigg i nord blir mer kom-
plekst på grunn av oppvarming og mer bruk 
av sensorer for å måle tilstanden til utstyret, 
forklarer Markeset.

Mer overvåking av utstyr
I tillegg trengs det mer overvåking:

–  Selskapene kommer til å bruke mer 
fjernstøtte og fjernovervåking av utstyr via 
støttesentre lokalisert for eksempel i Stavan-
ger eller Trondheim. Det blir helt nødven-
dig med sanntidsdiagnostisering av utstyret 
ved hjelp av internett, fiberkabler, satellitter 
og spesiallagede sensorer – og ikke minst 
eksperter som kan sitte hos leverandører 
eller servicefirma i for eksempel Tyskland, 
Italia og USA, sier Markeset. 

Han legger til at på andre siden kan utstyr 
som er innbygd, og som er bedre overvåket 

med sensorer, faktisk virke bedre og svikte 
sjeldnere en det gjør i varmere farvann. 

Gradvis lenger nord
Sjøis er ikke noe stort problem i det sørvest-
lige Barentshavet. Forskerne ved UiS ser der-
for på mulighetene for feltutbygging og drift i 
et miljø som for det meste er isfritt, men hvor 
man likevel må regne med drivis. 

–  Drivis kan veie flere hundre tonn. Isen 
kan hives rundt av bølgene og skubbe med 
voldsom kraft inn mot installasjonene. Dette 
kan gi alvorlige skader på utstyret. Med det 
utstyret vi har i dag, ønsker vi ikke kollisjon 
med drivis, det vil begrense den tiden man 
kan bore i det nordlige Barentshavet. I Nord-
sjøen – derimot – kan man bore hele året, 
forklarer Gudmetad. 

Gudmestad viser til Sjtokman-feltet i det 
østlige Barentshavet, som ligger i et område 
med både drivis og pakkis. 

–  I pakkis eller skruis er det ekstreme 
krefter. Isen kan klemme fra alle kanter. En 
plattform som skal ligge midt i pakkisen, må 
kunne tåle dette. Jeg mener at vi på norsk side 
ikke skal plassere anlegg i pakkisen i første 
omgang, det vil si nord i Barentshavet. Vi må 

gå litt saktere fram og lære av de forholdene 
vi til enhver tid er i, sier Gudmestad. 

Han har tro på en gradvis framrykking 
nordover i takt med teknologiutviklingen. 

– Selv om man på russisk side og i Alaska 
allerede har begynt å operere i pakkisen, så 
skal vi først og fremst forske og utvikle tekno-
logi med tanke på produksjon i det sørvestlige 
Barentshavet, altså i et område med ekstreme 
værforhold og minusgrader, men  hvor det 
bare unntaksvis forekommer drivis.

– Må bygge enda sikrere
– Før vi bestemmer oss for å bygge oljeanlegg i 
det nordlige Barentshavet, må vi vite om vi får 
det til. Tilgjengeligheten til anlegget må være 
tilfredsstillende, slik at det blir lønnsomt. Vi 
må også tenke på hvordan vi skal forhindre 
ulykker, men også på hvordan vi skal reagere 
dersom en ulykke skjer, forklarer Gudmestad. 

Han er opptatt av at det tekniske utstyret, 
det organisatoriske og arbeidernes handle-
måter tåler og er tilpasset det arktiske mil-
jøet. Målet er å redusere sannsynligheten for 
uønskede hendelser. 

– Vi må for eksempel være sikre på at eva-
kueringssystemet virker i Arktis. Vi kan ikke 
bruke stuplivbåter dersom det er is på van-
net, påpeker Gudmestad. 

– Må finne bedre metoder
Begge forskerne er opptatt av at oljeutslipp i 
nordområdene er en stor trussel for det sår-
bare miljøet.

– Mye av oljeoppsamlingsutstyret er ikke 
laget for kulde og drivis. Man må derfor finne 
bedre metoder for å samle opp olje i farvann 
hvor det kan forekomme sjøis, sier Markeset.

Forskerne blander seg ikke inn i oljepoli-
tikken. Det er politikerne som skal bestemme 
hvor langt nord man skal drive med olje og 
gass på norsk sokkel i Arktis.

– Vår jobb er å gjøre det teknisk og organi-
satorisk mulig å operere i de forskjellige hav-
områdene idet myndighetene bestemmer at 
vi skal sette i gang. Vi må for eksempel bygge 
enda sikrere i Barentshavet enn det vi gjør i 
Nordsjøen, og redusere sannsynligheten for 
utslipp i enda større grad enn det vi har gjort 
i sør, nettopp fordi konsekvensene av oljesøl 
er større i nord enn i sør. Vi må bruke mye 
ressurser og arbeid på å unngå oljesøl, sier 
Gudmestad. ■

Tekst   karen Anne okstad

-

Økt AktIVItet: Myndighetene gir utvinnings-
tillatelser i havområdet opp mot 74,5 grader 
nord, altså sør for Bjørnøya. Snøhvit har vært i 
produksjon siden 2007, mens Goliat tar sikte på 
produksjon i 2014 og Skrugard i 2018. Skrugard 
ligger 100 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet, 
som igjen ligger 140 kilometer nordvest av 
hammerfest. (Illustrasjon: oljedirektoratet)

Vi skal ikke plassere anlegg i pakkisen i første omgang. Vi må gå litt 
saktere fram og lære av de forholdene vi til enhver tid er i.

  ove tobias Gudmestad, professor og ekspert på kaldklimateknologi

Tema  ol jeboring i nord

Professor Ove Tobias Gudmestad og 
professor Tore Markeset ved Institutt 
for konstruksjonsteknikk og material-
teknologi ved UiS er eksperter på 
kaldklimateknologi og har i mange år 
undervist og veiledet studenter og 
doktorgradskandidater i tema knyttet til 
etablering, drift og vedlikehold av 
produksjonsanlegg i nordområdene, ikke 
bare ved UiS, men også ved Universitetet 
i tromsø, Universitetssenteret på 
Svalbard og flere russiske teknologiske 
universitet i nordområdene. Sammen 
leder de forskningsområdet for felt- 
utbygging og drift ved det nye senteret 
for oljevirksomhet i arktiske strøk, som 
etableres denne høsten (se side 7).

utVikler teknologi
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–  Med dette senteret vil vi bygge opp den 
kompetansen som må til for å bygge ut 
petroleumsnæringen i nord, sier dekan Mor-
ten Hald ved Fakultet for naturvitenskap og 
teknologi ved Universitetet i Tromsø. Han er 
leder av styringskomiteen for konsortiet for 
det nye senteret og har sett til Rogaland for å 
finne samarbeidspartnere.

Nord–sør-samarbeid
Stortingsmelding 23 (2010–2011) antydet at 
det ville bli vurdert å opprette et nytt nasjo-
nalt senter for petroleumsaktivitet i arktiske 
strøk. På grunnlag av dette tok fire nordnor-
ske utdannings- og forskningsinstitusjoner 
– Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet 
i Nordland (UiN), Høgskolen i Harstad (HiH) 
og forskningssammenslutningen Norut  – 
sammen med politikere og næringsliv i nord 
høsten 2011 initiativ til et senter for petro-
leumsaktivitet i arktiske strøk i Nord-Norge. 
UiS og IRIS ble invitert til å delta som to av 
seks likeverdige partnere. 

I juni 2012 bekjentgjorde olje- og energi-
minister Ola Borten Moe at et slikt senter 
skulle etableres. Dermed besluttet partene å 
etablere senteret allerede denne høsten.

– Vi står klare til å søke om å få status som 
nasjonalt senter finansiert over statsbudsjet-
tet hvis og når det kommer en utlysing, sier  
Terje Frøiland, leder for eksterne relasjoner 

ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 
ved UiS. Han er universitetets representant i 
styringskomiteen for senteret.

erfaring flyttes nordover
UiT er blant annet sterke på petroleums-
geologi, fjernmåling og overvåkingsproble-
matikk. UiS og IRIS på sin side har tyngde 
innenfor det som ligger til selve petroleums-
virksomheten, nemlig undervannsteknologi, 
petroleumsteknologi, boring, petroleums-
økonomi, konstruksjon, risiko og sikkerhet, 
drift og vedlikehold. 

– Dette samarbeidet betyr veldig mye for 
oss. Det er verdifullt å ha Stavanger-miljøet 
med på laget med sin førti år lange erfaring 
med oljeindustri, sier Morten Hald. 

Senteret skal sikre overføring av kunnskap 
fra andre deler av norsk sokkel til arktiske 
strøk og være kompetansebyggende i nord. 
Undervisningsdelen av senteret blir derfor 
viktig.

– Kravet til både undervisningstilbudet og 
forskningen ved senteret er at de skal være 
til nytte for denne virksomheten, sier Terje 
Frøiland og legger til:  

–  Samarbeid mellom akademia, industri 
og politikk har vært fruktbart for Stavan-
ger-regionen. Nå skal dette overføres til den 
nordlige regionen. 

Feltutbygging og drift 
UiS leder de forskningsaktivitetene som er 
knyttet til utbygging og drift av olje- og gass-
felt i kalde strøk, med særlig vekt på forhol-
dene i nordområdene.

– Det er ikke bare å ta nordsjøteknologien 
opp til Barentshavet. Vi må forberede oss på 
å utvikle teknologi for de kalde og værharde 
nordområdene i mange år framover, sier 
professor Ove Tobias Gudmestad ved UiS. 
Sammen med professorkollega Tore Mar-
keset leder han forskningsområdet for feltut-
bygging og drift ved det nye senteret.

– Vi her på UiS og IRIS og partnerne våre 
i nord har gode muligheter for å få til et godt 
samarbeid slik at det blir mulig å drive sik-
ker boring i et værhardt og sårbart miljø. Det 
skal være trygt å arbeide i disse områdene. 
Men det kreves mer utdanning og mer forsk-
ning på området, sier Gudmestad.

IRIS skal lede de forskningsaktivitetene 
som er knyttet til petroleumsteknologi hvor 
utfordringen er å sikre lønnsomme og sikre 
bore- og brønnoperasjoner i arktiske strøk.

I tillegg vil IRIS og UiS også kunne bidra 
sterkt når det gjelder miljø og sikkerhet. IRIS 
er sterke på blant annet miljøovervåking, 
mens UiS er sterke på risikostyring og sam-
funnssikkerhet. ■

Tekst  karen Anne okstad 
Foto   ntB scanpix/Arne nævra

Nytt senter for petroleumsvirksomhet i Arktis
Universitetet i Stavanger (UiS) og 
forskningsinstituttet IRIS har sammen 
med åtte partnere i Nord-Norge 
besluttet å etablere et senter for 
petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. 

MUlIGheter I nord: Flere og flere oljeselskap ser muligheter i Arktis. Flere utdannings- og 
forskningsinstitusjoner i nord-norge og Stavanger-regionen går nå sammen om å etablere et senter 
for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk for å gi oljenæringen den kompetansen den trenger. 

senteretablering
etableringen av senter for petroleums-
virksomhet i arktiske strøk skjer i et 
samarbeid mellom Universitetet i tromsø 
(Uit), Universitetet i nordland (Uin), 
høgskolen i narvik (hin), høgskolen i 
Finnmark (hiF), høgskolen i harstad (hih), 
forskningssammenslutningen norut, 
nordlandsforskning, forskningsselska-
pet Akvaplan-niva, forskningsinstituttet 
IrIS og Universitetet i Stavanger som ti 
likeverdige partnere. I tillegg er det flere 
assosierte medlemmer som ønsker å delta 
i de faglige aktivitetene. ntnU, Sintef og 
universitetene i Bergen og oslo har også 
fått tilbud om å delta i senteret. 

Fakta

Morten hald, Uit terje Frøiland, UiS

Tema  ol jeboring i nord
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Tema  ol jeboring i nord

Forskere ved IRIS, Havforskningsinstituttet i 
Bergen og andre forskningsmiljøer har målt 
tålegrenser for oljeforurensning for mange 
av artene i Barentshavet. Tidligere i år kunne 
forskerne konkludere med at artene i Arktis 
faktisk ikke synes å være mer sårbare overfor 
olje enn det artene lenger sør er.  

– Vi har gjort forsøk på flere arter, og det 
virker heller som det går litt mer den andre 
veien: Noen arter i nord er mer robuste for 
oljeutslipp enn i sør. Det er altså ikke slik at 

organismene i seg selv blir mer sårbare jo 
lenger nord man kommer, sier førsteamanu-
ensis Steinar Sanni som er forskningsleder 
ved IRIS Biomiljø og samtidig ansatt ved 
Institutt for matematikk og naturvitenskap 
ved Universitetet i Stavanger (UiS).

barents mer robust
Sanni presiserer at miljøutfordringene i nord 
avhenger av hvor vi befinner oss. Kjent er det 
at Lofoten og Vesterålen er viktige gyteområ-
der for torsk, hyse, sei og sild og at dette er et 
økosystem som er viktig å verne om. 

–  Et oljeutslipp her i en gyteperiode vil 
være en trussel for fiskebestandene, også i 
Barentshavet, forklarer Sanni. 

For når silda, torsken, hysa og seien vok-
ser til og blir større, så flytter de nordover 
og lever sitt voksne liv i det sørvestlige og 
sentrale Barentshavet. Her er de som voksne 
langt mer robuste, og det er også her oljefel-
tene som myndighetene har åpnet for ligger, 
for eksempel Skrugard-feltet. 

 – De fiskeartene vi er bekymret for i Lofo-
ten og Vesterålen er altså mer motstands-
dyktige i Barentshavet, og de er dessuten mer 

mobile og kan lettere redde seg unna et even-
tuelt oljeutslipp der. Det bidrar med andre 
ord til at det er et mindre sårbart økosystem 
her enn hva tilfellet er lenger sør, sier Sanni. 

Men det betyr likevel ikke at det er fritt 
fram i Barentshavet. Her finner vi også nøk-
kelorganismer på et lavere nivå enn fisk, som 
krill og raudåte. Om det kan være risiko for 
bestandsskader på disse, og hvilke effekter 
dette vil kunne ha videre på økosystemet 
trenger vi mer presis kunnskap om, ifølge 
Sanni. 

– Dessuten kan det ikke utelukkes at en 
utblåsning av olje sentralt i Barentshavet vil 
kunne drive nordover og inn i iskanten. Da 
har vi et alvorlig problem som vi i dag ikke 
har gode nok løsninger for, sier biologen. 

Ved iskanten nord i Barentshavet, finner vi 
en tredje type økosystem. Her møtes atlan-
tiske og arktiske havstrømmer. De arktiske 
vannmassene er vesentlig kaldere enn sør i 
Barentshavet, gjerne helt ned på, eller til og 
med under, frysepunktet. Da er det snakk om 
et helt annet økosystem med andre organis-
mer. Sild fins det her, og is-amfipoder, polar-
torsk og eventuelt lodde. 

Miljøsikkerhet
Økt oljevirksomhet i Barentshavet krever 
økt forskning og utvikling på miljøsikker-
het. IrIS-forskerne har etablert tåle-
grenser for nøkkelarter i Barentshavet 
som torsk, sild, kveite, dypvannsreker 
og haneskjell. nå gjør de det samme for 
krill. tålegrenser er ett av verktøyene 
som trengs for å finne ut av hvordan 
oljeutvinning i Barentshavet kan drives 
på en miljøsikker måte.

Fakta

Måler barents-artenes tålegrense

krill: Ved iris biomiljø jobbes 
det blant annet med å se på hva 
krillen tåler av mindre mengder 
planlagt oljeutslipp over tid. 
(Foto: ntb scanpix/sophie Webb)

I snart ti år har forskningsinstituttet IRIS undersøkt om det går an å overføre miljøovervåkningsmetodene som brukes  
i Nordsjøen, til Barentshavet. Svaret er ja. 



 univers nr. 3–2012     9

– Økosystemet fungerer annerledes i det 
iskalde vannet og da vil også oljeutslipp virke 
annerledes på organismene. Men norsk oljein-
dustri borer ikke så langt nord, så risikoen for 
at dette skal skje er ikke stor, forklarer Sanni.

tålegrenser viktig verktøy
I snart ti år har IRIS undersøkt om det går an 
å overføre miljøovervåkningsmetodene som 
brukes i Nordsjøen til Barentshavet. 

– Det viser seg at vi kan bruke den samme 
metodikken og noenlunde samme tolknin-
gen som brukes i Nordsjøen. 

IRIS-forskerne har etablert tålegrenser for 
nøkkelarter i Barentshavet som torsk, sild, 
kveite, dypvannsreker og haneskjell. Nå gjør 
de det samme for krill. Tålegrenser er ett av 
verktøyene som trengs for å finne ut av hvor-
dan oljeutvinning i Barentshavet kan drives 
på en miljøsikker måte. 

– Vi gir oljeselskapene den kunnskapen de 
trenger for å drive miljøforsvarlig, sier Sanni. 

Og i mange tilfeller er det snakk om å 
overføre kjent kunnskap til nye felt. Men noe 
nytt må selvsagt også til, ikke minst når det 
gjelder de forholdene som skiller seg mest fra 
dem lenger sør. En ting som er annerledes i 
Barentshavet enn i Nordsjøen, er årtidsvaria-
sjonene, for eksempel daglengden. Nå legger 
forskerne vekt på å få undersøkt nærmere 
om giftigheten av oljekomponenter kan øke 
når man har lys hele døgnet. De har tidligere 
vist at det kan gjelde for organismer som er 
typiske for Barentshavet. 

– Dette er en potensiell miljøfare for nord-
områdene som vanligvis neppe vil innebære 
noen stor skade eller risiko, men vi ønsker 
å undersøke nærmere om denne effekten i 
noen bestemte scenarier vil kunne forårsake 
populasjonsskade på nøkkelarter i Barents-
havet, for eksempel ved et eventuelt utslipp 
av produsert vann, sier Sanni. 

utslipp i små mengder er ok
I fjor åpnet myndighetene for at selska-
per kan slippe ut produsert vann i feltene i 
Barentshavet, altså det vannet som er i reser-
voarene, og som kommer ut sammen med 
olja. Dette er såkalte operasjonelle – det vil si 
planlagte og mindre – oljeutslipp. Forskerne 
kjenner ganske godt til miljøbetydningen av 
dette i Nordsjøen, og etter flere års forsk-
ning innenfor forskningsrådsprogrammet 
PROOF(NY) har forskerne funnet svar på 
svært mange av spørsmålene rundt dette. 

– Vi har nylig konkludert med at det ikke er 
særlig stor usikkerhet eller grunn til bekym-
ring rundt utslipp av produsert vann slik det 
foregår på norsk sokkel i Nordsjøen i dag. Det 
er samtidig utviklet både risiko- og overvå-
kingsverktøy som gir en langt sikrere miljø-
styring, og det regner vi jo med at blir brukt 
videre for å sikre miljøet, påpeker Sanni.

Nå forsker han og kollegene på betydnin-
gen av dette i Barentshavet, og de arbeider 
med å tilpasse verktøyene til forholdene der. 
Ved IRIS Biomiljø jobbes det blant annet 
med å se på hva krillen tåler av mindre meng-
der planlagt oljeutslipp over tid. 

dårlig vær bryter ned olja
En utfordring når det gjelder beredskap for 
å verne miljøet er de til tider svært rufsete 
værforholdene man finner i Arktiske far-
vann. Det har for eksempel vist seg svært 
vanskelig å operere oljelenser hvis været er 
dårlig. Men det barske været har også sine 
fordeler. Ruskevær bidrar til at olje som har 
havnet i havet, piskes ned i vannmassene og 
brytes ned ved naturlige prosesser. 

– Det har vi sett i full skala i Nordsjøen. 
Sterk vind under en forholdsvis stor lekka-
sje fra Statfjord A feltet i 2007 bidro til høy 
nedbryting av olja, og sølet nådde aldri land, 
minner biologen oss om. 

Det er vanlig å ta i bruk dispergeringsmid-
del når oljelekkasje er et faktum. Dette er en 
kjemisk metode for å  bryte ned olja i små 
dråper. Ruskevær med tung sjø kan altså ha 
samme virkning, men miljøsikkerheten kan 
ikke basere seg på uvær. Derfor er miljøtek-
nologigruppa ved UiS i ferd med å lage dis-
pergeringsmidler som har bedre virkning i 
kalde vannområder, og som samtidig er mer 
miljøvennlige enn dem som fins i dag. Et nytt 
prosjekt for framstilling av slike «grønne» 

dispergeringsmidler for arktiske strøk er i 
kjømda. Og her skal UiS-forskerne samar-
beide med IRIS Biomiljø, som kan teste mil-
jøegenskapene på disse kjemikaliene på krill 
og raudåte og andre arktiske nøkkelarter. 

Automatisert overvåking
Forskerne må hele tiden omstille seg og utvi-
kle ny teknologi for miljøovervåking. Det 
går mot mindre bemanning på plattformer 
og mer undervannsinstallasjoner, og beho-
vet for automatiserte miljøovervåkingssys-
temer blir stadig større, for eksempel for 
områder som ligger langt ute i Barentshavet. 

– Vi lager slike overvåkingssystemer. Vi 
bruker organismer som er svært følsomme 
når det gjelder å reagere på oljeforurensning 
i havet. Til nå har vi brukt organismer som 
er vanlige lenger sør, for eksempel blåskjell, 
men nå er vi i ferd med å ta i bruk skjell 
som er vanlige i Barentshavet, for eksempel 
haneskjell, kuskjell og oskjell, sier biologen.

IRIS Biomiljø og miljøteknologiforskere 
ved UiS er med på denne utviklingen, blant 
annet i samarbeid med selskapet Biota 
Guard (se side 13) som har utviklet et svært 
avansert operativt overvåkingssystem som 
integrerer både fysiske, kjemiske og bio-
logiske sensorer, og selskapet Biota Tools, 
som utvikler nye biologiske sensorer. IRIS 
samarbeider også med havforskingsinsti-
tuttet MBARI som holder til på vestkysten 
av USA.

– Miljøovervåkingsteknologien er i en 
rivende utvikling. Oljeindustrien er en 
motor i denne utviklingen. Det er viktig, for 
disse nye systemene er kostbare og det er 
ikke mange næringer som kan være med å 
drive dette fram. Men kostnadseffektivite-
ten vil øke betraktelig basert på brukserfa-
ringene som høstes offshore, forklarer Sanni 
som regner med at teknologien vil komme 
andre sektorer og myndigheter til gode. ■

Tekst   karen Anne okstad 
Foto   elisabeth tønnessen

Tema  ol jeboring i nord

torSk: når torsken vokser til og blir større, 
flytter den fra lofoten og Vesterålen og drar 
nordover og lever sitt voksne liv i Barentshavet. 
her er de som voksne langt mer robuste. 

hAneSkJell: Skjell 
er svært følsomme 
når det gjelder å 
reagere på olje- 
forurensning i 
havet. derfor 
brukes skjell i 
miljøovervåkings-
systemer. nå er 
teknologien i ferd 
med å overføres til 
skjell som er 
vanlige i Barents-
havet, for eksempel 
haneskjell.  

Biologen Steinar 
Sanni jobber med 
miljøutfordringer i 
tilknytning til 
oljeproduksjon i 
Barentshavet og 
Arktis. Sammen med 
kolleger i IrIS Biomiljø 
og ved Institutt for 
matematikk og naturfag ved UiS jobber 
han med oljenedbryting, miljøovervåking 
og miljørisiko. 

 Forsker På arktiske arter



Etter ett års arbeid leverte Gjørv-kommisjonen 
en rapport som gir en grundig fremstilling av 
hvordan terrorangrepene 22. juli 2011 ble 
håndtert. Kommisjonen gir et bilde av hvor det 
sviktet, og gir en rekke anbefalinger når det 
gjelder hvordan samfunnet vårt kan bli bedre 
rustet til å håndtere og forebygge kriser.

Rapporten avdekker både direkte og indi-
rekte en rekke kunnskapshull i vår forståelse av 
risiko, evnen til å forberede respons og hånd-
tere kriser og hvordan man best kan lære etter 
en krise.

Trenger læringsarena
Vi som til daglig jobber med samfunnssikker-
het og risikostyring ved Universitetet i Sta-
vanger, mener at utdanning og kompetanse 
må være et område som gis prioritet og økte 
ressurser fremover. Der ligger nøkkelen til å 
endre risikoforståelse, tiltak, organisering og 
handlingsevne i sentrale samfunnsinstitusjoner. 
Vi trenger gode og langsiktige læringsarenaer 
og møteplasser for fagutvikling, formidling og 
debatt. Et nytt nasjonalt kompetansesenter for 
samfunnssikkerhet og beredskap ved Universi-
tetet i Stavanger vil etter vår mening være et 
virkemiddel for å oppnå akkurat dette.

Må styrke utdanning og kompetanse
Hensikten med senteret må være å styrke 
utdanning og kompetanse innen risikoanalyse, 
risikostyring, tilsyn, forebygging, beredskap, 
krisehåndtering, gransking og læring. Dette 
må skje på læringsarenaer og i utdanninger 
som går på tvers av sektorgrenser i samfunnet. 
Senteret bør få et særlig ansvar for å utvikle 
undervisningsmateriell og utdanningsprogram-
mer for ledere og beredskapspersonell og et 
særlig ansvar for å bidra til trening, øvelser og 
simulering. 

Senteret bør fungere som et knutepunkt mel-
lom alle aktørene i Norge som arbeider med 
utdanning innenfor de nevnte områdene, og i 
tillegg pleie internasjonale kontakter. Senteret 
bør være forskningsbasert og ha en faglig profil 

der man kombinerer grunn- og videreutdan-
ning, forskning, simulering, praktiske øvelser 
og deltakelse i operative aktiviteter.

Lang erfaring 
Universitetet i Stavanger har i flere tiår arbeidet 
bredt med studier og forskning innen risiko-
styring, samfunnssikkerhet og beredskap. I dag 
har universitetet utdanninger og forskergrupper 
innen både teknologiske, samfunnsvitenskape-
lige og helsefaglige disipliner. Vi har over tid 
etablert et utstrakt samarbeid med justissek-
toren, Forsvaret, helsesektoren, samferdsels-
sektoren, kommunal virksomhet, internasjo-
nale hjelpeorganisasjoner, andre universiteter 
og høgskoler og næringslivet. Fagmiljøet har 
blant annet en langsiktig strategisk samarbeids-
avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap og faste leveranser av etter- og 
videreutdanning til Arbeidstilsynet, Helsetil-
synet, Petroleumstilsynet, Flyktninghjelpen, FN 
og andre.

UiS er det rette stedet
Gjørv-kommisjonens evaluering har styrket 
argumentene for en mer samordnet forskning, 
utdanning og kompetanseutvikling på feltet risi-
kostyring og samfunnssikkerhet. Men siden det 
i dag ikke finnes en samordnet nasjonal utdan-
nings- og kompetanseenhet for samfunnssik-
kerhet og beredskap med tverrsektorielt ansvar, 
er det vanskelig å iverksette en politikk som 
krever målrettede fag- og kompetansetiltak på 
tvers av sektorer. Dette understreker behovet 
for et nasjonalt kompetansesenter, som bør ha 
basis i sterke, etablerte forsknings- og opplæ-
ringsmiljøer og samarbeidende institusjoner 
med gode relasjoner til operative miljøer.

Universitetet i Stavanger har alt dette i dag. I 
tillegg er vi det eneste miljøet i Norge som til-
byr utdanning på alle nivåer – bachelor, master 
og doktorgrad  – innen samfunnssikkerhet og 
risikostyring. Vi mener derfor at Universitetet i 
Stavanger er den eneste naturlige plasseringen 
for et slikt senter. ■

Hendelsene den 22. juli 
i fjor avslørte omfattende 

svikt i samfunnssikkerhets-
arbeidet på tvers av grensene 

mellom ulike etater. For 
å styrke risikoforståelsen, 
kunnskapen om effektive 
tiltak, organiseringen og 

handlingsevnen i det norske 
 samfunnet trenger vi et 

nasjonalt kompetansesenter.

Norge trenger et nasjonalt kompetansesenter 
for samfunnssikkerhet og beredskap

kronikk    Professor Terje Aven, professor Ole Andreas Engen,  
professor Odd Einar Olsen og førsteamanuensis Kenneth 
Pettersen ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet 
ved Universitetet i Stavanger:

   «UiS er det eneste miljøet i Norge som tilbyr 
utdanning  på alle nivåer – bachelor, master og 
doktorgrad – i samfunnssikkerhet og risikostyring.»
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Formålet med avtalen mellom 
oljeselskapet Total og Universi-
tetet i Stavanger (UiS) er å ytter-
ligere øke oljeutvinningen ved å 
manipulere den kjemiske sam-
mensetningen av det sjøvannet 
som pumpes inn i reserovarene.

Kontrakten på 6,2 millioner 
kroner ble signert 1. oktober. Pro- 
sjektet går over fire år, og pen-
gene skal finansiere arbeidet til 
en doktorgradsstipendiat og to 
forskere.

Smart vann
–  For Total er økt utvinning av 
olje fra reservoarene et satsings-
område. Vi har i flere år samar-
beidet med professor Tor Austad, 
som er en kapasitet på området, 
og som har vakt nasjonal og 
internasjonal oppsikt for arbeidet 

sitt innen forbedret oljeutvin-
ning, sier direktør for operasjo-
ner og prosjekter Tore Bø i Total 
E&P Norge. 

Total ønsker med dette å styrke 
samarbeidet når de nå inngår en 
avtale om et nytt EOR-prosjekt 
eller enhanced oil recovery  (EOR), 
som det heter på engelsk. Pro-
sjektet heter EOR  from sands-
tones and carbonates by ‘smart 
water’.  

Store forventninger
Tor Austad har fått mye av æren 
for at Norge har klart å øke utvin-
ningsgraden av olje fra reservoa-
rene i Nordsjøen. Forskningsar-
beidet han har ledet ved UiS, har 
skapt milliarder i merverdi for 
selskaper og stater. For tiden er 
68-åringen på turné i 25 land og 

holder foredrag om smart vann. 
–  Vi har store forventninger til 
resultatene av prosjektet og gle-
der oss til å fortsette samarbeidet 
med professor Austad, sier Tore 
Bø.

Leder for eksterne relasjoner 
ved Det teknisk-naturvitenska-
pelige fakultet ved UiS Terje Frøi-
land mener at avtalen med Total 
er særlig gledelig og viktig for 
forskningsgruppen, som i tillegg 
til Austad består av Tina Punter-
vold og Skule Strand.

–  Dette er noe av det beste vi 
kunne håpe på når det gjelder 
samarbeid mellom universitetet 
og oljenæringen om enkeltpro-
sjekter, sier Frøiland. ■

 
Tekst  håkon hapnes Strand 
Foto   elisabeth tønnessen

Rune Dahl Fitjar ved forskingssenteret IRIS 
fekk Stavanger Forums Formidlingspris for 
2011 under semesteropninga ved Universi-
tetet i Stavanger tidlegare i haust. Forskinga 
til Fitjar har fått stor merksemd, også inter-
nasjonalt. Juryen peiker på at forskinga hans 
har ført til ei revurdering av kva regionale 

industriklyngjer har å seie for nyskaping, og 
at ho har vorte omtala i sentrale amerikanske 
og kanadiske medium. Studien har også vorte 
referert av viktige aktørar i Europa, blant anna 
i ei utgreiing frå EU-kommisjonen. På denne 
måten har formidlinga vore med på å forme 
europeisk og amerikansk innovasjonspolitikk.

Formidlingspris til Rune Dahl Fitjar

total gir 6,2 millioner til uis 

Mer forskning  
på samfunns- 
sikkerhet 
I kjølvannet av rapporten fra 22. 
juli-kommisjonen er ni forskere fra 
ulike fag og miljøer invitert med i et 
utvalg i Forskningsrådet som skal 
planlegge et nytt forskningsprogram 
innen fagfeltet samfunnssikkerhet.

Professor Ove Njå ved UiS og 
IRIS er en av forskerne. Tore Bjørgo, 
professor ved Politihøgskolen og 
tilknyttet Norsk utenrikspolitisk 
institutt, skal lede utvalget. Justis- 
og beredskapsdepartementet er 
også invitert til å delta.

Utvalget skal lage et tematisk og 
faglig grunnlag for et nytt femårig 
forskningsprogram som skal ta opp 
behov for kunnskap, forståelse og 
løsninger for situasjoner som gjelder 
ulike former for årsaker til katas-
trofer, som ondsinnede, fiendtlige 
eller kriminelle handlinger, uhell og 
ulykker og naturkatastrofer. 

Programmet skal ha et årlig 
budsjett på 20–30 millioner 
kroner, altså 2–3 ganger så mye 
som det avsluttede programmet 
Samfunnssikkerhet og risiko, som 
varte fra 2006 til 2011. Forsknings-
rådet forventer at det kommer en 
opptrapping av bevilgningene til 
dette forskningsfeltet. Utvalget 
hadde sitt første møte 30. august 
og skal levere innstillingen sin ved 
årsskiftet. 

treklØVer: Professor tor Austad og hans kollegaer Skule Strand (t.v.) og tina Puntervold (t.h.) samarbeider om å 
komponere smart injeksjonsvann i karbonatreservoarer.

terror: regjeringskvartalet 
22. juli. (Foto: ntB scanpix)

Pengene skal gå til forskning på økt oljeutvinning ved hjelp av «smart vann». Universitetet i 
Stavanger er verdensledende på dette forskningsområdet.
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Gamle filmskattar frå Misjonsarkivet  
i Stavanger er blitt tilgjengelege for 
verda igjen – takka vere moderne 
teknologi og nokre ildsjeler. 
Saman med eining for nettbasert opplæ-
ring, NettOp, har førsteamanuensis Hallgeir 
Skretting ved UiS digitalisert gamle mis-
jonsfilmar frå 50-talet og gjort dei tilgjen-
gelege på UiS sin YouTube-kanal. Arbeidet 
har dei gjort i EU-prosjektet E-Clic, som 
mellom anna dreier seg om breiband og nye 
medieløysingar.  

Over heile Europa jobbar film- og video-
arkiv no med å overføre gamle filmskattar til 
digitale kanalar, men mange små arkiv har 
vanskar med å få samlingane på nett. I kjella-
ren på Misjonshøgskolen i Stavanger har dei 
fleire hundre filmar som ligg og ventar. 

Film som propaganda
Foreløpig er fem av filmane frå Misjons-
arkivet gjorde tilgjengelege på YouTube. Dei 
viser korleis misjonærane brukte skjebnane 
til einskildmenneske for å skaffe meir pengar 
i kollekt og for å rekruttere nye misjonærar.

I ein av filmane kan du møte gjetar-
guten Koto, som ifølgje kommentarsporet 
«drøymde om å få gå på skule og lære om 
Jesus Kristus». Filmane viser også misjonæ-
rar som blir løfta på berestolar av gassarar, 
og spedalske på sjukehus som får hjelp av 
misjonærar.

Filmane på Youtube har titlane Koto som 
ville på skole (1963), De utstøttes by Marango 
(1955), Shinko Maru (1966), Der medisin-
mannen rår (1956) og Sinda (1960).

–  Filmane stadfesta nordmenn sine ste-
reotypiar om Afrika og afrikanarar, fortel 
Skretting.

over hundre tusen sjåarar
Misjonsarkivet dokumenterer i første rekkje 
verksemda til Det Norske Misjonsselskap i 

inn- og utland. Ifølgje Skretting blei mis-
jonsfilmane i hovudsak produserte for å 
kunne visast på bedehusa. På 60-talet hadde 
filmane ofte godt over 100  000 sjåarar. Og 
i toppåret 1957 var det 150  000 nordmenn 
som såg filmar distribuerte av Det Norske 
Misjonsselskap.

–  Svært mange av dagens norske spele-
filmar er ikkje i nærleiken  av slike sjåar-
tal, seier Skretting, som også har forska på 
misjonsfilmane.

Saman med førsteamanuensis Turid Bor-
gen ved UiS har han dessutan laga ein doku-
mentarfilm om arkiveringa av dei gamle 
filmskattane.  Den ligg òg tilgjengeleg på 
YouTube. ■

Tekst  Silje Stangeland

Historiske filmskattar på youtube

koto PÅ Skole: I filmen Koto som ville på skole (1963) møter vi gjetarguten koto som er kledd i 
jordfarga og slitte klede. I filmen drøymer koto om at han er kledd som dei kvite, og Bibelen ligg 
oppslått framom han. Ikkje så vanskeleg å tenkje seg kven nordmenn identifiserte seg mest med då 
dei såg filmen på sekstitalet. (Foto: Misjonsarkivet)

BereStol: I filmen frå 1963 får vi sjå fire 
gassarar bere ein misjonær i berestol. «klimaet 
er såpass hardt at det ikkje er tilrådeleg for dei 
kvite å gå lange strekningar til fots», seier 
kommentatoren i filmen. (Foto: Misjonsarkivet)

Nasjonal spydspiss for læringsmiljø og åtferdsforsking
I juni 2011 vedtok Stortinget at det statlege 
spesialpedagogiske støttesystemet Statped 
skulle organiserast som éi verksemd, og at 
det skulle stiftast eit senter for læringsmiljø 
og åtferdsforsking ved ei samanslåing av 
eksisterande ressursar ved Lillegården 
kompetansesenter i Porsgrunn og Senter for 
åtferdsforsking ved Universitetet i Stavanger.

I juni 2012 vart avtalen mellom universitetet 
og Kunnskapsdepartementet underteikna, 
og frå nyttår vil det nye senteret vere ei 
eining ved UiS. 

Senteret skal gje råd og yte tenester til 
nasjonale utdanningsstyresmakter, hjelpe til 
med å setje statens satsingar i utdan-
ningspolitikken ut i livet gjennom kompe- 

tanseutvikling og hjelpe  til med å heve 
kvaliteten i læringsmiljøa for barnehage-
barn, elevar, lærlingar og vaksne.

–  Med det nye senteret får UiS ein 
nasjonal spydspiss innan læringsmiljø og 
åtferdsforsking, og det gjev oss mange 
moglegheiter, seier senterleiar Unni Vere 
Midthassel ved Senter for åtferdsforsking.

AktUelt
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innoVasjonsPris til  
miljøovervakande blåskjell
Biota Guard vann innovasjonsprisen 
under oljemessa ONS for 
biomarkørteknologien sin. 

Nye disputaser ved UiS
det humanistiske fakultet
Henriette Thune disputerte 14. 
september 2012 med avhandlingen 
«Mikhail Bakhtin’s Aesthetic object. 
Adaptation analysis of Sara Stridsberg’s 
novel The Dream Faculty and its theatre 
adaptation Valerie Jean Solanas will be 
President of America».

Ingjerd Høien-Tengesdal disputerte 15. 
juni 2012 med avhandlingen 
«Components of reading. theory and 
practical implications». 

det samfunnsvitenskapelige fakultet
Sissel Iren Eikeland Husebø disputerte 
3. september 2012 med avhandlingen 
«Forutsetninger for læring i simulerings-
praksis: trening på teambasert resuscite-
ring i sykepleierutdanningen».

Nina Eirin Drange disputerte 1. juni 2012  
med avhandlingen «omsorgen for barna i 
velferdsstaten».

det teknisk-naturvitenskapelige 
fakultet
Knut Erik Bang disputerte 8. august 
2012 med avhandlingen «Globalization 
and changes to companies’ competitive 
environment».

Jorge Moreno-Trejo disputerte 9. 
august 2012 med avhandlingen «Subsea 
production systems and sercivces».

Barbara Maria Wrobel disputerte 17. 
august med avhandlingen «Ultrasonic 
measurement and characterization of 
liquid-particle flow».

Behzad Heidari Ahootapeh disputerte 
fredag 13. juli med avhandlingen 
«Arabidopsis protein phosphatases 2A 
and their roles in metabolism and 
development».

Seyed Farzad Shariatpanahi disputerte 
7. juni 2012 med avhandlingen «Improved 
waterflood oil recovery from carbonate 
reservoirs».

Satu Sinikka Oltedal disputerte 6. juni 
2012 med avhandlingen «Micrometastasis 
detection in sentinel lymph nodes from 
colon cancer patients».

Xiao Yu Ni disputerte 4. juni 2012 med 
avhandlingen «reaction kinetic models 
for robust homeostatic control».

Lorents Reinås disputerte 1. juni med 
avhandlingen «Wellhead fatigue analysis. 
Surface casing cement boundary 
condition for subsea wellhead fatigue 
analytical models».

Vahid Alipour Tabrizy disputerte 29. 
mai med avhandlingen «Investigated 
miscible Co2 flooding for enhancing oil 
recovery in wettability altered chalk and 
sandstone rocks». 
 

Stavangerselskapet utviklar eit system der 
dei bruker biosensorar til å overvake marint 
miljø i sanntid. Med å undersøkje livsteikn 
frå forskjellige organismar, for eksempel 
hjarterytmen til blåskjell, kan systemet 
påvise miljøfarlege utslepp når dei skjer. 

Skjell er over 1 000 gonger så følsame som 
kjemiske og fysiske sensorar når det gjeld å 
oppdage hydrokarbonar i havet. Derfor bru-
ker Biota Guard blåskjell til å overvake mil-
jøet i sanntid.

Måler pulsslag
Hjartet til blåskjellet ligg nemleg så nært 
skalet at ein enkel elektrode kan måle pul-
sen til skjellet. Oljedropar i havet vil påverke 
denne hjarterytmen. Data frå målingane blir 
sende over mobilnettet til Biota Guard sitt 
laboratorium i Mekjarvik utanfor Stavanger. 
Føremålet med denne teknologiløysinga er å 
stoppe miljøforureinande oljesøl i tide.

Nyskapande overvaking
Den nyskapande miljøovervakinga gjorde 
at Biota Guard vann årets innovasjonspris 
under oljemessa ONS i august. Selskapet er 
utvikla av forskingsinstituttet IRIS og uni-

versitetet sitt teknologioverføringskontor 
Prekubator TTO, og det har fått midlar frå 
næringslivet, Noregs forskingsråd og Inno-
vasjon Noreg. ■

Tekst  håkon hapnes Strand 
Foto   elisabeth tønnessen

hJArterYtMe: Forskarane set sensorar på 
blåskjella og undersøkjer hjarterytmen deira for 
å få svar på kor forureina det er der blåskjella 
held til. 

EUs fornybardirektiv har et overordnet mål om at 
20 prosent av energiforbruket i Europa skal komme 
fra fornybare energikilder innen 2020. For å nå 
målet har EU frigjort milliarder av euro til 
forskningsprosjekter. 

Centre for sustainable energy solutions (CenSE) 
– hvor Universitetet i Stavanger er en av fire 
partnere – er med på EU-prosjektet European 
North Sea energy alliance (ENSEA), et 100 prosent 
EU-finansiert konsortium av forskermiljøer fra 
Tyskland, Nederland, Skottland og Norge. 
Prosjektet skal støtte oppbyggingen av fornybare 
energiløsninger i nordsjøregionen. 

CenSE samarbeider med Rogaland fylkeskom-
mune og energiselskapet Lyse om prosjektet.

Pensjonister med avtalefestet pensjon (AFP) har 
best selvbilde, mens uførepensjonister har dårligst. 
Det viser ny forskning fra UiS. I en studie av 2 500 
personer har professor Reidar J. Mykletun og 
førsteamanuensis Trude Furunes ved Norsk 
hotellhøgskole sammenlignet vanlige alderspen-
sjonister, uførepensjonister og tidligpensjonister 
som går av med AFP. 

Studien har de gjort sammen med Per Erik 
Solheim ved Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring. Ifølge forskerne har 
AFP-pensjonister et bedre selvbilde fordi de har 
kontroll over overgangen fra arbeidslivet til 
pensjonisttilværelsen. Alle de tre gruppene av 
pensjonister opplever likevel at de får et dårligere 
selvbilde når de slutter i jobben.

Universitetet med 
på EUs energiløft

AFP-pensjonister 
har best selvbilde

AktUelt
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Medlemskapet er en stor milepæl for UiS.
– Universitetsstatusen i 2004 var en aner-

kjennelse av vårt kvalitetsnivå nasjonalt. 
Medlemskapet i ECIU er en ny stor milepæl 
og en internasjonal anerkjennelse av vår fag-
lige kvalitet og vårt særpreg, sier rektor Marit 
Boyesen ved UiS.

ECIU er et nettverk av innovative univer-
siteter, hovedsakelig i Europa med ett uni-
versitet fra hvert av medlemslandene. Disse 
universitetene er relativt unge, har tette bånd 
til industrien og bidrar til regional utvik-
ling og innovasjon. De legger vekt på nye 
former for undervisning og læring, og de er 
forskningsintensive.

Nettverket har hittil bestått av ti fullver-
dige og tre assosierte medlemmer. Alle har 

sine styrker innen teknologi og samfunns-
vitenskap. UiS er nå blitt det ellevte fullver-
dige medlemmet av konsortiet.

– ble imponert
Leder for ECIU-sekretariatet Katrin Dirck-
sen ønsker Universitetet i Stavanger hjertelig 
velkommen som partner i sammenslutning-
en av innovative universiteter.

– Da vi besøkte UiS, ble vi imponert over 
de tette båndene mellom universitetet og 
industrien, næringslivet og offentlig sektor 
i Stavanger-regionen. Vi setter også pris på 
universitetets satsing på å internasjonali-
sere studieporteføljen. Vi er overbevist om 
at Universitetet i Stavanger vil gi et fremra-
gende bidrag til ECIU, sier Dircksen.

regional utvikling
Den regionale dimensjonen er viktig. ECIU-
universitetene bidrar til regional utvikling 
og legger til rette for at studentaktiviteter, 

forskning og teknologiutvikling kan skje i 
samarbeid med aktører i arbeidslivet. Uni-
versitetene er ute etter å spille en rolle i å 
kommersialisere forskningsresultater og 
utvikle nye bedrifter.

– Ullandhaugmiljøet, representert ved UiS, 
IRIS, Prekubator og Ipark, samarbeider i dag 
tett med regionens arbeidsliv og har lang tra-
disjon for å bidra til regional utvikling med 
blant annet kandidatproduksjon og kom-
mersialisering av forskningsresultater. Dette 

InnoVAtIVt: rektor Marit Boyesen og dekan ole ringdal er stolt over at UiS er tatt opp som medlem av eCIU. Universitetene i sammenslutningen har 
blant annet en klar teknologisk og samfunnsvitenskapelig profil.

tor hauken, dekan einar Marnburg, dekan

uis med blant innoVati Ve universiteter
Universitetet i Stavanger er som eneste 
norske universitet tatt opp som 
medlem av European Consortium of 
Innovative Universities (ECIU).
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Studentene: 
«Spennende 
muligheter»
Vi er overbevist om at 
medlemskap i Euro- 
pean Consortium of 
Innovative Universi-
ties vil gi nye og gode muligheter for inter-
nasjonalisering og utveksling for UiS- 
studentene. Det er veldig gledelig!

eirik Faret sakariassen, leder av 
studentorganisasjonen ved uis

Kommunen: 
«Stor fordel 
for regionen»
Det er en stor glede å 
få gratulere UiS med 
å bli tatt opp som 
eneste norske univer-

sitet i ECIU. At universitetet posisjo-
nerer seg internasjonalt slik de gjør nå, 

er imponerende og veldig positivt. Jeg 
er stolt over at vi har et universitet som 
holder en så sterk internasjonal profil. 
Og jeg tror dette samarbeidet vil være til 
stor fordel både for studenter, ansatte og 
ikke minst for regionen. 

Christine sagen Helgø,  
ordfører i stavanger

Staten: «Viktig 
anerkjennelse 
til Universitetet 
i Stavanger»
Det er grunn til å være 
stolt av at Universite-
tet i Stavanger er tatt 

opp som medlem i European Consor-
tium of Innovative Universities. UiS har 
hele tiden jobbet systematisk og målret-
tet med innovasjon som en del av kunn-
skapstriangelet. Takket være åpenhet og 
samspill med næringsliv og samfunnsliv 
i regionen har UiS nå fått en viktig og 

velfortjent internasjonal anerkjennelse. 
Jeg gratulerer!

tora aasland, fylkesmann i rogaland  
og tidligere statsråd for forskning  

og høyere utdanning

Næringslivet: 
«Åpner 
internasjonale 
muligheter»
Universitetet i Stavan-
ger har med dette tatt 
et viktig skritt mot å 

bli et kunnskapsbasert universitet som 
setter innovasjon og nyskaping i sentrum. 
Med utgangspunkt i en sterk regional 
forankring for UiS vil tilknytningen til 
ECIU åpne internasjonale muligheter 
for studenter og næringsliv, noe som kan 
styrke bedriftenes konkurranseevne i et 
bredt perspektiv.
erling Øverland, administrerende direktør 

i trifolium as og styremedlem ved uis

stor jubel på uis og i regionen

er en dimensjon vi vil styrke i framtiden, 
understreker Boyesen.

Faglige muligheter
Dekanene ved UiS er begeistret for mulig-
hetene som nå åpner seg.

–  Medlemskapet i ECIU har betydning 
både som internasjonalt, forpliktende kon-
taktnett og for etablering av faglig samarbeid. 
Det internasjonale nettverket vil gjøre det let-
tere å hente inspirasjon fra universitetsmiljø 
som har oppnådd store resultater, sier dekan 
Tor Hauken ved Det humanistiske fakultet. 

Gode samarbeidspartnere
Hans dekankollega Einar Marnburg mener 
at Det samfunnsvitenskapelige fakultet går 
spennende tider i møte.  

– Et internasjonalt nettverk av gode sam-
arbeidspartnere gir mulighet til å løfte blik-
ket og delta i en internasjonal universitets- 
verden. Det vil ha stor betydning for den 

videre utviklingen av UiS, men det vil 
også støtte våre fagmiljøer når det gjelder 
moderne undervisningsmetoder og oppda-
tert forskningsorientering, sier Marnburg.

Medlemskapet i ECIU er også en svært god 
nyhet for de teknologiske fagmiljøene ved UiS.

– I ECIU kan vi finne internasjonale fag-
miljøer som vi kan utvikle oss sammen med 
og som kan bidra til en videre utvikling av 
Ullandhaugmiljøet i retning av innovasjon 
og nyskapning. For oss vil dette kunne bety 
nye samarbeidspartnere innen EU-forskning 
og et skarpere internasjonalt fokus på studie-
programmene våre. Ved en tettere integra-
sjon med de nye universitetspartnerne våre 
i ECIU kan dessuten studenter og ansatte 
ved UiS få tilgang til et helt nytt nettverk for 
utveksling og samarbeid i Europa. Dette er 
noe vi ser fram til, sier dekan Ole Ringdal ved 
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. ■

Tekst og foto  leiv Gunnar lie

European Consortium of Innovative 
Universities (eCIU) ble etablert i 
nederland i 1997. Medlemsinstitu-
sjonene teller til sammen rundt 380 000 
studenter og over 50 000 ansatte. 
Medlemmene i eCIU er:

•  Aalborg Universitet, danmark
•  Universitat Autonoma de Barcelona, 

Spania
•  Universidade de Aveiro, Portugal
•  Université de technologie de 

Compiègne, Frankrike
•  dublin City University, Irland
•  technische Universität hamburg-

harburg, tyskland
•  lodz University of technology, Polen
•  linköping Universitet, Sverige
•  Universitetet i Stavanger, norge
•  University of Strathclyde, Storbritannia
•  Universiteit twente, nederland

Assosierte medlemmer: 
•  Southern Federal University, russland
•  Swinburne University of technology, 

Australia
•  tecnológico de Monterrey, Mexico

 Faktauis med blant innoVati Ve universiteter
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– Jeg springer dobbelt så mye som Vebjørn Rodal gjorde, 
sier Henrik Ingebrigtsen med største selvfølgelighet.

Han, og treningsapparatet rundt ham, har liten tro på 
at et treningsprogram som utelukkende består av korte og 
intense intervalløkter kan erstatte et stort treningsvolum, 
slik noen forskere har hevdet.

– Et stort treningsvolum gir deg større frihet, siden du 
får et godt grunnlag. Jeg springer rundt 15 mil i uken. Det 
er der du bør ligge for å få mest mulig ut av potensialet ditt. 
Stort mer enn det blir overflødig. Jeg tenker alltid kvalitet 
framfor kvantitet, sier mellomdistanseløperen, som var 
eneste europeer i finalen på 1 500 meter i OL i London.

Anaerob terskel
Leif Inge Tjelta ved Universitetet i Stavanger (UiS) og 
Eystein Enoksen ved Norges idrettshøgskole har forsket på 
treningen til fire unge mellomdistanseløpere i 2008-seson-
gen. Henrik Ingebrigtsen var en av dem. Hovedfunnene 
i Tjeltas og Enoksens artikkel, som ble publisert i Inter-
national Journal of Sports Science & Coaching, var at et 
relativt høyt treningsvolum med lav intensitet kombi-
nert med to til fire treningsøkter opp mot den anaerobe 

terskelen ga dramatisk forbedring i maksimalt oksy-
genopptak og prestasjoner på mellomdistanseløp.  
Treningen til Ingebrigtsen er i stor grad basert på 
prinsippene beskrevet i artikkelen.

– Det er ikke tilfeldig at han har blitt god. Enkelte hev-
der at alt man trenger for å bli god, er det såkalte 4 × 4- 
programmet, altså fire ganger fire minutter 
intervalltrening, men det er peanøtter i for-
hold til hvordan Henrik trener, sier Tjelta.

Ekstremt høyt oksygenopptak
Det er snakk om mye trening, men samti-
dig utgjør grunntreningen til Henrik Inge-
brigtsen langt færre treningstimer enn 
hva en langrennsløper, syklist eller roer på 
toppnivå må gjennom. Det gir 21-åringen 
fra Sandnes tid til å studere petroleumstek-
nologi ved UiS. Henrik er jevnlig inne til tes-
ting hos Leif Inge Tjelta på fysiologilabben ved 
UiS, hvor de blant annet måler terskelfart – den 
farten hvor melkesyrenivået i kroppen holder seg 
konstant – og maksimalt oksygenopptak. Henriks 

Europamester Henrik Ingebrigtsens suksess på 1 500 meter er ikke tilfeldig. Flere års systematisk trening 
basert på vitenskapelig forskning har gitt eventyrlige resultater for 21-åringen.

Terskeltrening gir resulTaTer 

Løperen: europamester Henrik 
Ingebrigtsen som studerer petroleum ved 
UiS, er jevnlig inne til testing hos 
idrettsforsker Leif Inge Tjelta på 
fysiologilabben ved UiS. 
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maksimale oksygenopptak har blitt målt til 
rett oppunder 90 milliliter per kilo kropps-
vekt per minutt, noe som plasserer ham i 
den absolutte norgestoppen, sammen med 
utholdenhetsutøvere som Petter Northug og 
Marius Bakken.

– Det er veldig viktig å ha en høy terskel-
fart og å kunne tåle melkesyre. Henrik kunne 
sprunget knallgodt på 5  000 meter òg, sier 
Tjelta.

Forskeren mener det er innsatsen på tre-
ningen og evnen til å hente det ut i konkur-
ranse som skiller løperen fra konkurrentene.

–  Henrik har en helt spesiell vinnermen-
talitet, og han nullstiller seg til de grader. Jeg 
er ikke i tvil om at han kan etablere seg i den 
ypperste verdenstoppen, sier Tjelta.

Midt i sesongen blir det noe mindre meng-
detrening, selv om Ingebrigtsen løper relativt 
mange kilometer selv da. Men han misliker 
lange turer.

– Jeg springer som oftest intervalldrag på 
seks minutter eller maksimalt ti minutter. 
Jeg klarer rett og slett ikke å konsentrere 
meg over lengre perioder enn det. I en van-
lig treningsuke har jeg opptil fem intervall-
økter som jeg samler på tre dager. Jeg trener 
annenhver dag rolig og annenhver dag mer 
intensivt, sier han.

Støtter seg på vitenskapen
Ingebrigtsen gjør hyppige laktatmålinger 
både underveis og etter en treningsøkt for å 
passe på at intensitetsnivået ikke overstiger 
terskelfart.

– All litteratur viser at mesteparten av tre-
ningsvolumet bør ligge i området rundt ter-
skel. Vi vet at hvis jeg forbedrer terskelfarten 

min fra 18 til 19 kilometer i timen, vil jeg bli 
raskere på 1 500 meter. Samtidig vet vi at den 
faktoren enkelt kan trenes og forbedres, sier 
han.

En typisk intervalløkt for Henrik kan bestå 
av fem intervalldrag på seks minutter rundt 
terskel.

Han og faren, som er treneren hans, har 
lest og lært mye om hva andre har gjort. Hen-
rik spør også ofte Tjelta om råd. 

Han innrømmer at han fremdeles har mye 
å lære, særlig når det gjelder kosthold. Hur-
tigmat og cola er ikke ukjent føde, selv for 
toppidrettsutøveren Henrik Ingebrigtsen. 
Om morgenen springer han alltid ut på tom 
mage, uten noen annen begrunnelse enn at 
det funker bra for ham.

– Jeg er ganske kraftig til å være mellom-
distanseløper, sier Henrik, som veier inn til 
67–68 kilo til konkurranse.

Motbakketrening
– Det er mange som blir overrasket når jeg 
sier det, men jeg har faktisk ikke trent styrke 
på åtte måneder. Det er riktignok på grunn 
av en skade i magen, men jeg får stort sett 
den styrken jeg trenger, med intervalltrening 
i motbakker, sier han.

De beinharde motbakketreningene består 
gjerne av to ganger ti intervalldrag på 200 
meter. Henrik har blitt kjent for sin sterke 
spurt, som han blant annet viste da han 
stupte inn til femteplass under OL i London.

– Jeg takler forskjellige løpsopplegg. På en 
ren 100 meter er det nok mange av de andre 
som hadde tatt meg, men jeg liker å si at jeg 
bruker 1 450 meter på å få opp farten. For-
bedrer jeg meg på 100 meter, er det også bra. 

Derfor trener jeg litt sprintintervaller. Det 
dreier seg om å finne den kombinasjonen av 
trening som gjør meg best totalt sett.

Egentlig liker han ikke å trene i det hele 
tatt.

–  Jeg holder meg til treningsprogrammet 
og gjør det jeg skal fordi jeg vet at det funker.

Motivasjonen som driver Henrik, er målet 
om å bli best.

–  Jeg elsker å konkurrere, men kunne jeg 
blitt best uten å trene, hadde jeg selvsagt 
gjort det isteden, sier Norges store mellom-
distansehåp. ■

Tekst  Håkon Hapnes Strand 
Foto   Asbjørn Jensen

Vil du Vite mer?
Leif Inge Tjelta, Institutt for grunnskolelærerutdanning, 
idrett og spesialpedagogikk, UiS 
Tlf.: 51 83 35 23. E-post: leif.i.tjelta@uis.no

leif inge tjelta (UiS) 
har – sammen med 
eystein enoksen ved 
norges idrettshøg-
skole – funnet at et 
relativt høyt trenings-
volum med lav 
intensitet kombinert 
med to til fire 
treningsøkter opp mot den anaerobe 
terskelen gir en dramatisk forbedring i 
maksimalt oksygenopptak og prestasjo-
ner på mellomdistanseløp. resultatene 
ble publisert i artikkelen «Training 
characteristics of male junior cross 
country and track runners on european 
top level» i International Journal of 
Sports Science & Coaching i 2010.
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Jeg bruker 1 450 meter på å få opp farten.
 Henrik Ingebrigtsen, europamester»

Terskeltrening er trening der pulsen ligger opp 
mot den anaerobe terskelen, det intensitets-
nivået hvor kroppens melkesyrenivå holder seg 
konstant. Treningsintensiteten kontrolleres ved 
laktat- og pulsmåling. I figuren til venstre er 
laktatnivået målt med fem minutters mellomrom 
med gradvis økende fart på tredemøllen.

For en mellomdistanseløper i verdensklasse 
som Henrik Ingebrigtsen kan oksygenopptaket 
ved terskelfart ligge så høyt som 85 prosent av 
det maksimale, mens utrente, som i tillegg har 
lavere maksimalt oksygenopptak, vil nå den an- 
aerobe terskelen på en lavere prosent av det mak-
simale oksygenopptaket. Pulsen ved terskelfart 
kan ligge så høyt som på 90 prosent av makspuls.

Terskelfarten tilsvarer den høyeste farten du 
klarer å opprettholde i omtrent en time.

TerskelTrening

 Forsker på løping
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–  Besteforeldre i Europa vel gjerne å bruke 
ein god del tid saman med barnebarna. Og 
særleg bestefedrar er tilsynelatande meir på 
banen enn tidlegare, seier Knud Knudsen, 
professor i sosiologi ved Universitetet i Sta-
vanger (UiS). 

I ein fersk studie har han mellom anna 
funne at blant yngre besteforeldre har beste-
mødrene klart meir med barnebarna å gjere 
enn bestefedrane. Men med åra endrar 
kjønnsmønsteret seg gradvis, slik at for dei 
eldste aldersgruppene deltar bestefedrane 
heller meir. Samstundes gjeld det for begge 
kjønn at deltakinga naturleg nok minkar med 
alderen. 

Sjølv har Knudsen fire barnebarn på mel-
lom eitt og elleve år, eitt i Oslo og tre i Sta-
vanger. Så ofte han kan, er han saman med 
dei, både i leik og alvor. På tysdagar hentar 
han og kona Gro både i barnehage og på 
skulefritidsordninga, før dei går i gang med 
lekser, trening, middag og leik. Helgene bru-
kar ekteparet ofte på samvær og barnepass i 
storfamilien.

– Eit slikt fellesskap gir ny innsikt, lærerike 
utfordringar og meir meining i livet, seier 
han.

Den viktige partnaren i livet
Studien til Knudsen omfattar om lag 5  500 
besteforeldre i alderen 60 til 85 år frå 11 
land i Europa. Landa som er med i studien, 
er Austerrike, Danmark, Frankrike, Hellas, 
Tyskland, Italia, Nederland, Sverige, Sveits, 
Spania og Belgia. Det empiriske dataset-
tet heiter Survey of health, ageing and reti-
rement in Europe (SHARE), og er eit av dei 
største i Europa. 

–  I framtida vil vi truleg sjå at fleire 
besteforeldre deler tida si med barnebarna. 
Grunnlaget for å fylle denne rolla kan likevel 

Knud Knudsen synest det er stas  
å vere bestefar og kan ikkje få nok 
av barnebarna sine. Slik er han 
like typisk som dei besteforeldra 
han har forska på. 
 

 BeSTeVener: Knud Knudsen (snart 68) og 
barnebarnet Martinius (nettopp 3) er i lag fleire 
gonger kvar veke, til glede for begge. 
– Framover vil vi sjå meir til besteforeldre som 
passar barnebarn, og særleg vil bestefedrane 
kome meir på banen, seier UiS-professoren.

No kjem  bestefedrane
Forskning  generasjoner
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vere forskjellig for bestemødrer og beste-
fedrar. For begge gruppene er det ein fordel å 
ha ein livspartnar ved si side. Men bestefar er 
likevel meir avhengig av ein partnar enn det 
bestemor er, for å kunne stå på i besteforel-
drerolla, seier Knudsen og forklarer: 

– Når bestefar framleis har ektefellen der, 
er det lettare for han å ta del i livet til barne-
barna. Bestemor har tradisjonelt hatt meir og 
fleire typar kontakt med resten av familien, 
med ansvar for å halde relasjonane ved like. 
Som kvinne, mor og bestemor er norma for 
omsorg tydelegare for henne, og ho inspire-
rer bestefar, seier Knudsen. 

– Å ha ein partnar blir dermed viktig for å 
kunne bidra i storfamilien, særleg for menn 
etter kvart som dei blir eldre. Som andre stu-
diar av kjønn og partnarskap har vist, ser ein 
også her at særleg mannen har fordelar av 
ekteskapet, konstaterer UiS-professoren.

Betre helse og travle foreldre
Det ligg både sosiale og demografiske end-
ringar til grunn for at besteforeldre deltek så 
mykje i livet til barnebarna. Tre generasjonar 
får meir av livet sitt saman no enn før. Og nye 
mønster viser seg:

– Vi lever lenger og held oss friskare len-
ger. Vi har betre økonomi og kommuniserer 
tettare. Samstundes er dagens foreldre opp-
tekne med jobb og karriere medan dei har 
små barn. Til forskjell frå tidlegare genera-
sjonar, der barna kom før utdanning og jobb, 
er dagens foreldre ofte godt vaksne og i full 

jobb medan dei har ansvar for mindre barn, 
seier Knudsen.

– Og det er her besteforeldra kjem inn. For 
storfamilien er dette ein vinn-vinn-situasjon. 
Friskare og sprekare besteforeldre som vil 
vere saman med barnebarna, kan gi god hjelp 
til karriereivrige småbarnsforeldre i ein hek-
tisk kvardag, seier han og poengterer:

–  Samstundes har lite endra seg når det 
gjeld ekteskap og partnarskap. Som før er det 
slik at menn ofte giftar seg med kvinner som 
er nokre år yngre. Og kvinner lever framleis 
lenger enn menn, seier Knudsen. 

– Trass i store variasjonar har ein mann på 
70 år oftare ein partnar ved si side enn det ei 
kvinne i same alder har. Medan bestemødrer 
gjerne er einslege, er bestefedrar framleis i 
eit ekteskap. Å ha ein yngre og frisk partnar 
i livet ser ut til å vere avgjerande for bestefar 
si deltaking i livet til barnebarna, seier han.

Bestefedrane blir inspirerte
– Nokon vil nok forklare dette med at beste-
foreldra ønskjer å investere tid med barne-
barna for seinare å få hjelp tilbake, seier 
UiS-professoren.

– Men slike argument er berre konsistente 
med visse funn. For i så fall burde bestemø-
drer som er enker, vere dei som brukte mest 
tid på barnebarna. Slik er det ikkje, seier han. 

– Det ser heller ut til at sosiologisk rolle-
teori treffer betre, seier Knudsen.

–  Bestefedrar og bestemødrer kan ha 
veldig forskjellige personlege og sosiale 

utgangspunkt, sidan bestefar oftare lever 
med ein ektefelle, medan bestemor anten 
lever åleine eller med ein eldre partnar. 
Så sjølv om bestemødrer generelt bruker 
noko meir tid på barnebarn enn beste-
fedrar, blir forskjellen i deltaking mel- 
lom henne og han stadig mindre etter fylte 
60, og etter fylte 70 år er det bestefar som leier 
an, seier Knudsen.

–  Ein skulle kanskje tru at eldre menn 
framleis hadde sin identitet mest knytt til 
andre interesser, og at kvinner dermed var 
for betre besteforeldre å rekne livet ut. Men 
gjennomgåande klarer menn seg relativt bra 
som bestefedrar. Og ein viktig grunn er at dei 
framleis har ektefellen ved si side, konklude-
rer Knudsen, som understrekar at det likevel 
er store skilnader her.

–  Ein del besteforeldre prioriterer ann-
leis eller bur langt borte frå barnebarna, 
noko som sjølvsagt speler inn for tida dei får 
saman, seier han.

Ingen skilnader i Europa
Noreg er ikkje med blant dei 11 landa i stu-
dien, men ifølgje Knudsen er funna truleg 
gjeldande også for norske forhold. 

–  Det er all grunn til å tru at dette også 
gjeld i Noreg. Studien viser jo at demogra-
fiske forhold får markante følgjer seinare i 
livet for desse besteforeldra temmeleg uav-
hengig av nasjonale rammer. Det er få skil-
nader mellom landa, noko som er eit viktig 
funn i seg sjølv, seier Knudsen. ■

Tekst  Silje Stangeland
Foto   Asbjørn Jensen

Vil du Vite meir?  
Knud Knudsen, Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag, 
UiS. Tlf.: 51 83 15 66. E-post: knud.knudsen@uis.no

  BeSTeFAr KJeM: Det er 
viktige kjønnsforskjellar i 
europeiske besteforeldre si 
deltaking i livet til 
barnebarna. I 60-åra deltar 
bestemødrene klart meir enn 
bestefedrane. Men frå fylte 
70 år er menn oftare saman 
med eigne barnebarn enn 
kvinner på same alder, sjølv 
om begge kjønn for kvart år 
bruker mindre tid på 
barnebarna. Ifølgje UiS-
professor Knud Knudsen 
skuldast denne vridinga i 
kjønnsmønsteret at 
bestefedrane oftare framleis 
har ein partnar ved si side.
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KJØNN:  ■ Mann  ■ Kvinne

No kjem  bestefedrane
Knud Knudsen har 
forska på beste- 
foreldre i europa. 
Artikkelen «european 
grandparents’ 
solicitude: Why older 
men can be relatively 
good grandfathers» 
står nå  på trykk i 
tidsskriftet Acta 
Sociologica nr. 3 2012.
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En ny studie viser at det er høy forekomst av 
posttraumatisk stressymptomer (PTSD) blant 
elever som mobbes i den norske skolen. I en 

kartlegging av mobbing blant 963 skoleelever i 
åttende og niende klasse fant forskere ved Univer-
sitetet i Stavanger høy forekomst av PTSD-symp-
tomer  hos cirka 33 prosent av dem som oppga å bli 
mobbet. 

–  Dette er bemerkelsesverdig, men likevel ikke 
overraskende. Mobbing er definert som langvarig 
vold, fysisk eller psykologisk, utført av et individ 
eller en gruppe og rettet mot en person som ikke er 

i stand til å forsvare seg i den aktuelle situasjonen. 
Slike opplevelser vet man kan sette spor hos offeret, 
forteller atferdsforsker Thormod Idsøe.

Sammen med kollega Ella Maria Cosmovici Idsøe 
ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet 
i Stavanger (UiS) og psykolog Atle Dyregrov ved 
Senter for krisepsykologi i Bergen har han publisert 
artikkelen «Bullying and PTSD symptoms» i Jour-
nal of Abnormal Child Psychology hvor de ser på 
sammenhengen mellom det å bli utsatt for mobbing 
og forekomsten av PTSD-symptomer blant norske 
skoleelever. I studien har de målt elevenes grad av 

Det blir ikke slutt på 
problemene bare 

mobbingen opphører. 
Fersk forskning viser at 

mobbeofre trenger 
støtte og hjelp i lang  

tid etterpå.

Mobbing gir  
TraumesympTomer

lider i sTillHeT: pTsd-
symptomer kan gi store 
konsentrasjonsvansker, virke 
forstyrrende og være et hinder 
for å fungere normalt i 
hverdagen.
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påtrengende minner og unngåelsesatferd, to 
av tre definerte PTSD-symptomer. Den siste, 
fysiologisk stressaktivering, er ikke målt. 

Mange med symptomer
PTSD-symptomer er påtrengende min-
ner om det vonde som har skjedd, aktiv 
unngåelse av personer, steder og tanker 
som man forbinder med det, og fysiologisk 
stressaktivering. Innen arbeidslivforsknin-
gen har man i den senere tid funnet ut at 
40 til 60 prosent av voksne mobbeofre har 
høye nivåer av denne typen symptomer. Det 
finnes ellers få nasjonale eller internasjonale 
undersøkelser av sammenhengen mellom 
mobbing og PTSD-symptomer blant barn og 
unge i skolen.

– Traumer eller belastninger som påføres 
oss av andre mennesker, kan ofte gjøre mer 
vondt enn ulykker. Det kan være grunnen til 
at såpass mange av elevene rapporterer disse 
symptomene, sier Idsøe.

Symptomene kan gi store konsentrasjons-
vansker, virke forstyrrende og hindre folk i å 
fungere normalt i hverdagen. Idsøe har selv 
sett hvordan PTSD-symptomer kan skape 
vansker for skoleelever.

–  Det er helt klart at elever som stadig 
plages av tanker om eller bilder av vonde 
opplevelser, og som bruker mye energi på å 
holde dem på avstand, vil ha mindre kapa-
sitet til å konsentrere seg om skolearbeidet. 
Dessuten synes det gjerne ikke så lett på dem 
– de lider ofte i stillhet. 

Jenter mest utsatt
Studien viser også at jenter er mer utsatt for 
å få PTSD-symptomer enn gutter.

– Jenter som ble mobbet, rapporterte noe 
høyere forekomst av symptomer enn gutter 

som ble mobbet. Dette samsvarer med stud-
ier av andre typer belastninger enn mob-
bing, sier Idsøe.

– I tillegg fant vi ut at de som var hardest 
rammet, var en mindre gruppe elever som i 
tillegg til å være mobbeofre også selv drev 
med hyppig mobbing av medelever.

Han mener det er vanskelig å gi en sik-
ker forklaring på hvorfor noen grupper er 
mer utsatt for å utvikle PTSD-symptomer, 
men sier at det reflekteres mye rundt dette 
spørsmålet innen traumefeltet generelt.

– En forklaring kan for eksempel være at 
tidligere problematiske og vanskelige erfar-
inger gjør dem mer sårbare, og at de dermed 
har lettere for å utvikle symptomer og men-
tale helseproblemer, sier Idsøe.

Trenger hjelp
Idsøe håper resultatene fra studien kan 
bidra til å øke folks bevissthet om at det er 
en del elever som kanskje trenger støtte og 
hjelp etter at mobbingen har stanset.

– I en mobbesituasjon har ikke de voksne 
bare ansvar for å stanse mobbingen. De har 
også ansvar for å følge opp den eller de elev-
ene som har blitt utsatt for mobbing.

Forskergruppen har ikke undersøkt hvor 
mye hjelp og støtte elever som har blitt mob-
bet, får i etterkant, men deres inntrykk er at 
oppfølgingen ikke er god nok.

–  Vi vet det er en del oppmerksomhet 
om det å stanse mobbing og om at elever 
som trenger det, får hjelp og støtte med en 
gang. Men vi ser også at støtten og hjelpen 
forsvinner for tidlig. Selv om mobbingen 
stanser, så kan PTSD-symptomene for noen 
vedvare over lang tid, sier Idsøe.

Han mener lærere og skolen bør være 
klar over det behovet enkelte elever som 
har opplevd mobbing, kan ha for oppfølging 
også etter at mobbingen har stanset. I noen 
tilfeller vil dette også bety oppfølging fra 
helsevesenet.

–  Det er viktig at lærerne og skolen føl-
ger med på hvordan elever som har blitt 
utsatt for mobbing, utvikler seg, og tenker 
over muligheten for at de kan utvikle PTSD-
symptomer. Det er ikke alltid like enkelt å se 
om en elev plages med påtrengende minner 
og unngåelsesstrategier. Lærerne må der-
for tilbys mer kunnskap om PTSD-symp-
tomer og vite når det er behov for å henvise 
elever videre. I tillegg må de kunne tilpasse 

undervisningen for elever med slike symp-
tomer, sier Idsøe.

Videre studie
Idsøe bemerker at denne studien har sine 
metodiske begrensninger, og at det derfor 
er viktig å studere sammenhengen mellom 
mobbing og PTSD-symptomer nærmere.

–  Selv om vi i denne studien spurte 
etter PTSD-symptomer knyttet til mobbe- 
episoder, kan vi ikke utelukke at symptom-
ene for noen av elevene kan være forårsaket 
av andre traumatiske hendelser enn selve 
mobbingen, sier han.

For å studere dette nærmere skal forsker-
gruppen nå delta i en finsk studie der de skal 
følge 1  100 skoleelever i flere år og jevnlig 
undersøke sammenhengen mellom mobbing 
og PTSD-symptomer. Idsøe er også med i 
en nasjonal forskergruppe som undersøker 
sammenhengen mellom mobbing og den 
psykiatriske diagnosen PTSD, som krever 
tilfredsstillelse av flere kriterier enn høy 
forekomst av PTSD-symptomer. ■

Tekst  Alexandra Halsan 
Foto   nTB scanpix

Vil du Vite mer?
Thormod Idsøe, Senter for atferdsforskning, UiS
Tlf.: 51 83 29 16. E-post: thormod.idsoe@uis.no

-

Førsteamanuensis thormod idsøe har 
sammen med forskerkollega ella maria 
Cosmovici idsøe ved Senter for 
atferdsforskning ved UiS og psykolog 
Atle Dyregrov ved Senter for krise- 
psykologi i Bergen publisert artikkelen 
«Bullying and pTSD symptoms» i 
Journal of Abnormal Child Psychology 
hvor de ser på sammenhengen mellom 
det å bli utsatt for mobbing og 
forekomsten av pTSD-symptomer blant 
norske skoleelever.

 Forsker på mobbing

» Traumer som påføres oss av andre mennesker,  
kan ofte gjøre mer vondt enn ulykker.

Thormod Idsøe, atferdsforsker

Voksne har ikke bare 
ansvar for å stanse 
mobbingen. De har 
også ansvar for å følge 
opp den som har blitt 
utsatt for mobbing.

Thormod Idsøe, atferdsforsker
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Bedrifta ser på seg sjølv som 
den sentrale aktøren når 
det gjeld å redusera skade-

omfang blant unge, men når ein 
legg fram konkrete tiltak som 
skal bidra til det, blir bransjen 
meir usikker. Det er paradokset 
Kari Anne Holte og Kari Kjes-
tveit ved IRIS presenterer i den 
femte leveransen frå prosjektet 
Unge arbeidstakere i bygg og 
anlegg: Fra skole til arbeidsliv. 

Prosjektet har vore i drift sidan 
2007, er finansiert av Fondet for 
regionale verneombod i bygge- 
og anleggsbransjen og skulle 
mellom anna stadfesta kjensla 
bransjen sjølv hadde av at unge 
skadar seg meir. 

– Funna stadfesta òg funn i 
internasjonal litteratur på fel-
tet, seier prosjektleiar Kari Anne 
Holte. 

Flest skadar blant unge
I svarskjema frå 673 lærlingar 
svarer 27 prosent at dei har vore 
i ulukker der det har vorte ska-
dar. 44 prosent var innblanda 
i hendingar som kunne seiast 
å vere nestenulukker i sjølve 
læreperioden. 

I studiar som omfattar alle 
aldersgrupper, har gjennom-
snittleg 36 prosent vore borti 
skadar det siste halvåret, mens 
tala for dei under 25 år her er 
over 40 prosent. 

Holte og Kjestveit nemner 
fleire grunnar til at det er slik. 

–  Unge manglar erfaring og 
trening i å hanskast med den 
kompleksiteten som møter dei på 
ein arbeidsplass. På skulen har 
dei kanskje møtt på éi oppgåve 
om gongen. Dei unge blir også 
tidleg sette til tunge fysiske opp-
gåver på arbeidsplassen, seier 
Holte. 

–  Kulturen på arbeidsplas-
sen er også avgjerande. Den før-
ste tida er ein særleg utsett for 
påverknad av dei andre tilsette, 
og ein må vera sterk som lærling 
for å bryta med ein kultur som 

alt finst på arbeidsplassen, seier 
Kjestveit. 

Små bedrifter utsette
Eitt funn er at det er fleire skadar 
i små bedrifter. 

– Her er det ikkje i same grad 
krav til verneombod og arbeids-
miljøutval. I store bedrifter blir 
systemet viktig, mens enkelt-
individa i større grad påverkar 
kulturen i dei små, seier dei to, 
som saman med Kjersti Lunde 
Ellingsen har forfatta den siste 
rapporten. 

Rundt 280 forslag til tiltak er 
samla inn frå sentrale aktørar i 

bygg- og anleggsbransjen, sor-
terte i ulike tiltaksområde som 
forbetring av haldningar og kul-
tur, heving av kompetanse, end-
ring av lovar og reglar, rutinar og 
system, sikring av utstyr og betre 
tilsyn. 

Ønskjer ikkje lovverk
–  Blant tiltaka som blir sette 
på som viktige av alle aktørar, 
er mellom anna bruk av utstyr. 
Ingen tiltak som har med til-
synsoppgåver å gjere, har fått 
full konsensus, og det tolkar 
me som at folk ikkje er særleg 
opptekne av at regulering med 
lovar er vegen å gå for å redusera 
skadeomfanget blant unge, seier 
Kari Anne Holte. 

–  Det er også interessant å 
merka seg at det er stor semje om 
å arbeida med kultur og haldnin-
gar på arbeidsplassen, men det er 
dei visjonære og meir ulne for-
muleringane som får tilslutnad. 
Eit tiltak som til dømes føring 
av avviksskjema, noko som gjer 
at ein må forplikta seg, og som 
fører til meirarbeid i kvardagen, 
oppnår liten konsensus, seier 
Kari Kjestveit. ■
Tekst  elisabeth Hovland 
Foto    nTB scanpix/Tore Meek

Vil du Vite meir?
Kari Anne Holte, IRIS Samfunn og næring
Tlf.: 51 87 51 81 
E-post: kari.anne.holte@iris.no

Alle er samde om at 
nøkkelen til å redusera 

skadane blant unge 
arbeidstakarar i bygg og 
anlegg finst i bedriftene 
sjølve. Men forpliktande 
konkrete tiltak har ingen 

god klang i bransjen. 

  DøDSLeK: en ung arbeider 
balanserer usikret 10–15 meter 
over bakken mens han monterer 
deler til et stillas på utsiden av 
Finansdepartementet i 
regjeringskvartalet.  

Konkrete HMS-tiltak 
lITE populærE
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Fluefangeren
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I et rekkehus i utkanten av Oslo føres 
menneskeheten nærmere en helhetlig 
forståelse av artsmangfoldet på jorda.



En sommerdag i 1982: På en stor stein-
blokk ved siden av en bekk øst for Prei-
kestolhytta ved Lysefjorden sitter en 

liten flue med fasettøyne og sprer blikket sitt 
i alle retninger. Slik som fluas forfedre har 
levd i uvisse i kanskje 30 millioner år, kjenner 
heller ikke denne sitt eget navn eller sin fami-
lie. Men om flua denne dagen skulle gruble 
over manglende tilhørighet, rekker den ikke 
å grave særlig dypt i den eksistensielle krisen 
sin: Et tynnmasket nett faller rundt den, og 
den navnløse dyttes ned i et lite glass. Håven 
tilhører den lidenskapelige flueforskeren 
Knut Rognes. Snakk om flaks. Flua får ende-
lig et artsnavn: Fannia stigi. Og har allerede 
en fluefamilie: Fanniidae. Identitet post mor-
tem: Flua tilhørte en helt ny art – uoppdaget 
av menneskeheten fram til Knut Rognes fant 
den og kalte den opp etter sin yngste sønn 

Stig. Den nye arten ble beskrevet i tidsskrif-
tet Entomologica scandinavica. Det var den 
første flua Knut Rognes beskrev – og starten 
på en karriere i vitenskapens tjeneste. 

Gir fluene navn
En sommerdag i 2012: Professor Knut Rog-
nes har nylig fysisk forlatt sitt arbeidssted 
gjennom 36 år, Universitetet i Stavanger, og 
flyttet med kona inn i et nytt boligfelt som 
grenser til Lillomarka i Oslo. Første etasje er 
okkupert av flueforskeren og preges av det. 
Hundrevis av nålespiddete fluer står stablet 
ved siden av hverandre i plastesker. Littera-
tur om zoologi og entomologi fra 1750 og 
fram til i dag sprenger bokhyllene. To håver 
henger på en krok bak døra og vitner om for-
doms sysler. Rognes har sluttet å fange fluer 
selv. De kommer til ham ferdig preparert fra 

museer og privatpersoner over hele verden. 
Etter Fannia stigi har Rognes gitt navn til 
28 nye arter fra forskjellige steder i verden 
og 3 nye slekter, alle i insektordenen tovin-
ger, eller det som på fagspråket kalles Dip-
tera. Rognes har spesialisert seg på en spe-
siell familie innen tovingeordenen med det 
vitenskapelige navnet Calliphoridae –  på 
norsk spyfluer. Det er påvist 45 spyfluearter 
i Norge i 17 ulike slekter. I verden for øvrig er 
det kjent og navngitt cirka 1 200 arter spy-
fluer, og mange gjenstår å bli funnet, beskre-
vet og navngitt. 

– Det er selvfølgelig stor stas å kunne sette 
navn på en nyoppdaget art, sier professoren 
og pirker med pinsetten i spyflua som han har 
liggende på glassplaten i mikroskopet sitt. 

– Men vi er ikke så flinke til å markedsføre 
det vi gjør. 

Siden 1700-tallet har mennesket ivret etter å beskrive all 
verdens dyrearter. Men fortsatt flyr mange tusen insekter 
rundt uten navn. Flueforsker Knut Rognes har det travelt. 

Alvamaja 
chlorometallica  
funnet i Serbia, 
beskrevet og navngitt i 
2010 av Knut rognes. 
Oppkalt etter de to 
barnebarna Alva og 
Maja.

Mafikengia ciliata  
er funnet i Sør-Afrika. 
Det finnes bare ett 
eksemplar av denne 
arten. Det ble sendt til 
rognes, som beskrev og 
navnga arten i 2011. 

Bengalia weii  
ble funnet i Kina og 
sendt sammen med 
andre fluer hjem til 
rognes, som oppdaget 
at det var en ny art og 
ga den navn etter 
forskeren som sendte 
ham flua: Wei 
Lianmeng. 

Forskning  TaKsonomi
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FlueForsker
professor Knut rognes er verdensledende ekspert på spyfluer. I 2007 donerte 
han fluesamlingen sin på opp mot 15 000 fluer til Universitetet i Oxford. Men 
fortsatt har han skapene fulle av fluearter fra hele verden. rognes har 
revidert alle nordeuropeiske spyfluer og artsbestemmer nå afrikanske fluer. I 
disse dager ferdigstiller han en monografi over alle afrikanske spyfluer i slekten 
Bengalia, og i november 2013 skal en håndbok over alle afrikanske tovinger 
være ferdig. Flueforskerens langtidsplan er å gå løs på en fullstendig oversikt 
over Bengalia-artene i den orientalske regionen. 



Uforstyrret og så å si i hemmelighet for 
allmennheten vier han all sin tid til det han 
liker aller best: studere, beskrive, navngi og 
klassifisere spyfluer. Fluene venter på et navn 
og en familie de kan tilhøre. Rognes er en av 
få som kan hjelpe dem.

Kjønnsorgan viktigst
Rognes forklarer at som alle fluene han stu-
derer, har Fannia stigi et ytre skjelett med 
muskler, tarmer og mage inni. De seks beina 
har mange hår, såkalte børster. De sitter ikke 
hulter til bulter, men danner et merkverdig 
system av ulike mønstre på hode, bryst og 
bakkropp. 

– Hver børste har et navn. Og hver flueart 
har sin børsteformasjon, forklarer Rognes, 
og et forstørret bilde av hårete fluebein trer 
fram i mikroskopet. 

Rognes studerer de ytre karaktertrek-
kene, også vingene, men kjønnsorganene 
er de viktigste for å bestemme arten, og da 
er det de hannlige individene som er mest 
interessante. 

– Jeg studerer formen på parringsorganet, 
forfra, fra siden, ovenfra og nedenfra. Alle 

arter har forskjellige kjønnsorganer i alle 
varianter du kan tenke deg. 

En stor utfordring for forskerne er å peke 
ut hvilke hunnfluer som hører sammen med 
hannene. Det er de ikke alene om. Også 
fluene strever med dette, tydeligvis. Små-
pludring og romantikk er fraværende i flu-
enes verden. Framgangsmåten for å finne ut 
av om man passer sammen eller ikke, er rett 
og slett at en hann kaster seg over en hunn 
som flyr forbi. Om ikke hunnen er slik laget 
at hun kan motta parringsorganet hans – om 
det ikke sier «klikk» –, så blir det ingen par-
ring, og de kan fly hver til sitt i påvente av et 
nytt overfall.

– Det er som et slags nøkkel-og-lås-system. 
Passer det, hører de til samme art, og passer 
det ikke, holdes artene atskilt, forklarer 
Rognes. 

Vi er for få 
taksonomer og 
uendelig mange 
insekter, og vi 
lever altfor kort.

Knut rognes, flueforsker

naVneroT:  
Calliphora stelviana  
er en stor og metallisk 
blåskinnende flue som lever 
i fjellområder i Skandinavia, 
europa og nord-Amerika. 
Det er en innviklet historie 
bak det gyldige navnet på 
denne flua. Spyflua ble i 
mange år kalt Calliphora 
alpina. Alpina-navnet var 
gitt i 1838 av den svenske 
flueforskeren Zetterstedt, 
som fant noen eksemplarer i 
Skandinavia. 

Dette navnet var i vanlig 
bruk i england og 
Skandinavia. I 1891 fikk flua 
tildelt artsnavnet stelviana 
av insektforskerne Brauer og 
Bergenstamm i Wien. I 1933 
ble den samme arten kalt 
norvegica av en tysk forsker. 
Som om ikke det var nok, 
fant en amerikaner arten i 
1948 og kalte den for abina, 
og like etter ga den samme 
amerikaneren like godt et 
nytt navn til arten: anana. 

Grunnen til alle disse 
navnene var selvsagt at 
forskerne ikke var klar over 
at det dreide seg om samme 
art. rognes gikk gjennom 
alle eksemplarene som lå til 
grunn for de ulike navnene, 
for å rydde opp i navnerotet. 
Han fant da at alpina-navnet 
tilhørte en annen art, og 
følgelig måtte det nest 
eldste navnet, stelviana, fra 
1891, være det gyldige.
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På syttitallet brukte Rognes en halv time 
på å artsbestemme hver flue. I dag holder det 
med et raskt blikk. Med mindre flua kommer 
langveis fra. Da kan det ta noen minutter.

utforsket egen hage 
Etter zoologistudier i Bergen søkte små-
barnspappaen seg til en stilling ved Stavanger 
Lærarskole i 1976 for å undervise allmenn-
lærere og førskolelærere i biologi, botanikk, 
zoologi og kjemi. Samtidig som han utforsket 
pedagogiske sider ved faget sitt, begynte han 
å utforske sin egen hage i Kvernevik. Et av 
stereomikroskopene i klassesettet fikk plass 
i kjelleren, og professorens ferske entusiasme 
smittet over på studentene. Lærer og disipler 
gikk på jakt etter nye arter, akkurat slik den 
berømte svenske biologen Linné gikk med 
sine studenter for 250 år siden. Da insektene 
kom i hus, ble de avlivet med eddiketerdamp, 
preparert, fastnålet på isoporplater og satt i 
gjennomsiktige bokser. 

I Kvernevik ble det straks klart at de van-
ligste insektene var spyfluer. Rognes leste seg 
opp på Diptera. Resultatet ble en doktorgrad 
på nordeuropeiske spyfluer i 1988. 

Det han altså skulle vie mye av sitt liv til, 
var verken vakre sommerfugler eller biller, 
men de virkelig farlige insektene for mennes-
kenes helse og velferd: de svært utbredte blå- 
og grønnskinnende spyfluene, som sprer 
smitte fra døde dyr, avføring og søppel.

– De var lettest å få tak i. Mygg var også 
lett, men de er små og plundrete å holde på 
med. Sommerfugler er ekstra vanskelige å 
preparere. Fluer er enklest. 

Parallelt med at insektsamlingen på skolen 
ble større og større, vokste den private sam-
lingen hans. Etter tretti år inneholdt den om 
lag 1 000 arter: opp mot 15 000 fluer samlet 
inn i Norge, flere land i Europa og i Canada. 
I 2007 donerte Rognes mesteparten av flue-
samlingen til det naturhistoriske museet ved 
Oxford University.

Afrikas fluer
Etter å ha fordypet seg i fluer fra Skandi-
navia og Europa og revidert alle nordeuro-
peiske spyfluer, skrev han en bok om dem i 

bokserien Fauna Entomologica Scandina-
vica, utgitt på det ærverdige forlaget Brill i 
Nederland. Siden har Rognes artsbestemt og 
beskrevet spyfluer i Midt-Østen, Afrika og 
det som innenfor zoologien kalles den orien-
talske regionen. 

For tiden er Rognes knyttet til et afrikansk 
prosjekt sammen med et stort antall andre 
internasjonale spesialister på tovinger. Pro-
sjektet skal munne ut i en håndbok over alle 
afrikanske tovinger. Den skal være ferdig 
i november 2013. I disse dager er han i ferd 
med å ferdigstille en monografi over alle afri-
kanske spyfluer i slekten Bengalia. 

Langtidsplanen er å gå løs på en fullsten-
dig oversikt over Bengalia-artene i den ori-
entalske regionen. Vissheten om at mange 
tusen fluer fortsatt flyr rundt uten navn, gjør 
69-åringen utålmodig.

– Det er viktig at det går unna. Jeg synes 
jeg begynner å bli ustø på hånden.

linnés arv
I over 250 år har biologer over hele verden 
beskrevet og gitt navn til nye arter i tråd med den svenske biologen Carl von Linnés 

metode, hvor alle arter har et todelt navn 
bestående av et slektsnavn og et artsnavn. 
Linné tok for seg artene som var kjent på hans 
tid, det vil si 4 000 dyrearter og 7 700 plante-
arter. Svensken trodde han hadde navngitt 
nesten alt, men så feil kan man ta. I dag hol-
der systematikerne fortsatt på. Det meste av 
det biologiske mangfoldet i verden står ube-
skrevet, og en stor andel av dette mangfoldet 
er nettopp insekter. Ingen vet hvor mange 
millioner arter som mangler navn. 

– Dagens taksonomer jobber stort sett på 
samme måten som Linné. For å oppdage en 
ny flueart må du kjenne til de nært beslektete 
artene og bestemme arten ved å sammen-
likne den med dem. Det tar mange år å bli 
godt kjent med en fluefamilie, forklarer Rog-
nes og legger til: 

–  Ikke alle taksonomer gjør en god nok 
jobb. Det som er mest uheldig, er at noen 
beskriver nye arter uten å sammenlikne dem 
med nærstående, allerede kjente arter. Da må 
andre gjøre alt arbeidet om igjen. Eller rettere: 
eksperten Knut Rognes må gå andres arbeid 

Familien spyfluer, 
eller Calliphoridae 
på fagspråket, 
tilhører insekt-
ordenen tovinger. 
Det finnes 45 arter 
i norge og cirka 
1 200 arter spyfluer i hele verden. De 
meste kjente spyfluene legger egg på 
døde dyr, og larvene spiser dem opp på 
kort tid om temperaturen er gunstig. I 
Afrika kan spyfluelarver for eksempel 
spise opp en død elefant, slik at det 
bare er skjelettet igjen, på cirka sju 
dager. Var det ikke spyfluer i verden, 
ville landskapet vært fullt av døde dyr 
som bare ville blitt nedbrutt svært 
langsomt av bakterier. I rettsmedisinen 
er spyfluer viktig. Knut rognes har blitt 
spurt om han kan artsbestemme larver 
som er funnet på lik. Det kan fortelle 
noe om hvor lenge liket har ligget.

 VikTig Flue

Materien har mystiske 
egenskaper vi bare svakt aner.

Knut rognes, flueforsker
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 FLUeFAnGeren: Knut rognes har brukt 
insekthåven flittig opp gjennom årene, i egen 
hage og på bilferie med familien. nå har han 
sluttet å fange fluer selv, men får tilsendt fluer 
fra museer verden over som han skal studere.

etter i sømmene. Det kalles å revidere. Ofte 
kan de eksisterende beskrivelsene av artene 
være dårlige. Da må Rognes se på nøyaktig 
de samme eksemplarene som var grunnlaget 
for de opprinnelige beskrivelsene, og gjøre en 
enda grundigere undersøkelse av dem.

–  Det viktigste arbeidet til en taksonom 
er å rydde opp i navnene. I 2008 var det en 
taksonom som beskrev en ny flueart på 
Sumatra som ingen hadde oppdaget før, og 
ga den et navn. Så fant jeg ut at arten hadde 
blitt beskrevet i 1910, og at de opprinnelige 
eksemplarene fantes fremdeles. Flua hadde 
altså et navn fra før. Han er rasende på meg 
for å ha påvist at han hadde gjort dårlig 
arbeid. Og nå tror han bestemt at de gamle 
eksemplarene er falsknerier! 

Feilbestemmelser skjer stadig vekk. Da 
Rognes leste originalbeskrivelsen av en 
gul flue som ble funnet på en ekspedisjon i 
Mosambik midt på 1800-tallet, og som nå var 
plassert i slekten Bengalia, ble han litt i stuss. 
Beskrivelsen var veldig god, og den viste at 
flua ikke på noen måte kunne høre til slek-
ten Bengalia. Rognes ba museet i Berlin om 

å sende ham flua som ble fanget på 1840-tal-
let. Han gjorde da et mer detaljert studium 
av flua og fant at den tilhørte en helt annen 
familie. 

– Ingen hadde sett på flua siden 1852! Det 
er slike ting som er gøy. Da føler jeg meg som 
en del av vitenskapshistorien. 

Professoren setter sin ære i å gjøre etter-
rettelig arbeid: Når Rognes gjør en revisjon, 
er den så god at de som ikke er eksperter på 
tovingeordenen, kan bestemme dyr og sette 
sine funn inn i systemet. Mellom 10 og 20 
mennesker i Norge beskriver jevnlig nye 
arter i insektverdenen. De er stort sett knyt-
tet til universitetsmuseene. Rognes er alene 
om å være ekspert på spyfluer i Norge, og det 
er omtrent bare to–tre mennesker i verden 
han kan diskutere spyfluesystematikk med. 

DNA-revolusjon
Når det gjelder fluer, er kanskje bare 5  000 
av 7 000 fluearter i Norge påvist. Det er ikke 
uten grunn at Rognes konsentrerer seg om 
artene i én familie. Selv føler han seg som om 
han tilhører en utdøende rase. 

–  Vi er for få taksonomer og uendelig 
mange insekter, og vi lever altfor kort, sukker 
professoren. 

Rognes frykter at det grunnleggende hånd-
verket dør ut.

– Nå er det molekylærbiologi, DNA og hur-
tige metoder som gjelder. Det såkalte strek-
kodesystemet gjør det mulig å bestemme 
arter raskere, sier Rognes og legger til: 

– Det er en forutsetning for denne nye 
teknologien at det grunnleggende system-
atiske arbeidet er gjort av andre på forhånd. 
Jeg har derfor ingen tro på at DNA-analyser 
vil utkonkurrere taksonomer med det første. 

Forundring og begeistring
Noe av drivkraften til Rognes er det estetiske: 
de ufattelige variasjonene over ett enkelt 
tema. En flue kan se helt ut som en annen, 
men så har den ett hår som sitter i et litt annet 
mønster på to av bakføttene, eller så har 
kjønnsorganet en detalj som er ørlite grann 
forskjellig fra nærstående arter, og dermed er 
det en helt annen art.

– Materien har mystiske egenskaper vi bare 
svakt aner. Det er det som slår meg hver gang. 
Hva er det som lager dette mønsteret og disse 
detaljene? Det er fantastisk, sier Rognes og 
bedyrer at han ikke er noen kreasjonist – det 
er ingen guddommelig makt med i bildet, slik 
han ser det, men altså en uendelig fascine-
rende natur.

Rognes har i dag en forskerstilling på 20 
prosent ved UiS, men taksonomivirksom-
heten hans utgjør en hundreprosentstilling. 

–  Det jeg arbeider for, er gleden over å 
beskrive nye arter og få satt fluene inn i et 
system. Og hvis noen i framtiden vil samle 
spyfluer og forske på dem, så må de lese mine 
publikasjoner. Det jeg skriver, blir stående 
for ettertiden, sier verdens fremste spyflue-
ekspert. ■

Tekst  Karen Anne Okstad 
Foto   nadia Frantsen og Knut rognes (fluer)

Vil du Vite mer?
Knut Rognes, Institutt for førskolelærerutdanning, UiS
Tlf.: 24 17 58 81 / 915 97 232
E-post: knut@rognes.no / knut.rognes@uis.no
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Allerede for 11 000 år siden 
begynte mennesket å dyrke 
korn i Midtøsten, nærmere 

bestemt i området som kalles 
den fruktbare halvmåne, mellom 
elvene Eufrat og Tigris. 

Her i landet har man hånd-
faste frø og korn som kan dateres 
til rundt år 2 200 f.Kr, noe som 
tyder på at det ble dyrket korn da. 
Men allerede tre til fire tusen år 
før Kristus finner man spor etter 
pollen fra kornsorter i Rogaland, 
så menneskene her kan altså ha 
brukt korn til matproduksjon i 
seks tusen år. 

De første primitive kornsor-
tene var blant annet såkalt naken 
bygg og hvetesorten emmer – en 
av forfedrene til spelt. Melet ble 
blant annet brukt til enkle brød 
eller hellekaker og til grøt eller 
velling.

– Teknologisk revolusjon
Maling av korn var kvinnearbeid. 
Man antar at kvinnene satt i flere 
timer hver dag for å male korn til 
mel for storfamilien. 

Den første typen kvern man 
ser, er kalt skubbekvern. Kor-
net ble knust ved at en mindre 
malestein ble skubbet fram og 
tilbake oppå en litt større stein, 

Korn og mel har vært sentralt i matproduksjon for mennesker i 
mange tusen år. Nå har forskere ved Arkeologisk museum forsket 
på hvilke kvernsteiner og kornsorter som ble brukt. 

 InTAKT KVernSTeIn: even 
Bjørdal viser fram dreiekvernen som 
ble funnet på Hove i Sandnes i 
sommer. Den var helt intakt, noe 
som er svært sjeldent.

 GAMLe KOrn: Korn av naken 
bygg og emmer fra utgravningene 
på Jåsund i Sola i 2011. Kornene er 
C14-datert til slutten av stein-
alderen og eldre bronsealder. 
Kornene er funnet i rester etter 
beboelseshus fra cirka år 1800 før 
Kristus. (Foto: eli-Christine Soltvedt)da mel ble til med
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en underligger, som gjerne hadde en liten 
fordypning til å holde kornet på plass. Det 
sier seg selv at det er tidkrevende å male mel 
til et helt hushold på denne måten. Skubbe-
kvernen ble først og fremst brukt til korn, 
men kunne også brukes til å knuse bein, 
frukter, nøtter, røtter og magringsmateriale 
til keramikk. 

Fra cirka år 200 e.Kr overtar dreiekvernen 
mer og mer. Den gir en langt mer effektiv 
måte å male korn på. Dreiekvernen bestod av 
to tilhogde runde kvernsteiner. Den øverste, 
overliggeren, ble dreid med håndkraft over 
en underligger som lå i ro. Midt i oversteinen 
var det en åpning –  øyet  – som kornet ble 
tømt ned i så det ble knust mellom steinene 
og kom ut på sidene som mel. 

Forskning i dag tyder på at dreiekvernen 
ble oppfunnet i Spania, men at vi fikk ideen 
fra Danmark. 

–  Dreiekvernen kunne male korn langt 
raskere enn skubbekvernene, og det at dreie-
kvernen kom, kan nærmest betegnes som en 
teknologisk revolusjon for kvinnen i romer-
tiden, sier arkeolog Åsa Dahlin Hauken ved 
Arkeologisk museum, UiS. 

Hauken legger i disse dager siste hånd på 
en stor rapport for prosjektet The Norwe-
gian millstone landscape som skal publiseres 
i løpet av det kommende året. 

Prosjektet er finansiert av Norges for-
skningsråd og koordinert av Norges geolo-
giske undersøkelse. Det er et tverrfaglig 
prosjekt der geologer, arkeologer, botanikere, 
historikere, geografer og folk med kunnskap 
om håndverksteknikkene samarbeider om 
å studere en type kultur- og industriland-
skap som lenge har vært glemt i Norge, men 
som var viktig for vårt daglige brød, nemlig 
steinbruddslandskapene som ble til gjennom 
1 300 år med kvernsteinsproduksjon. 

ulike kverner, ulike kornsorter?
–  Å knuse korn har vært en av de vik-
tigste oppgavene på en gård, sier Lisbeth 

Prøsch-Danielsen, biolog ved Arkeologisk 
museum, UiS. 

Hun og botaniker Eli-Christine Soltvedt 
arbeider også med møllesteinprosjektet, og 
de har sett på de ulike kverntypene og på 
kornsortene som har blitt malt på dem gjen-
nom tidene. De har publisert en artikkel i 
tidsskriftet Acta Archaeologica, også denne 
artikkelen er en del av prosjektet The Norwe-
gian millstone landscape. 

Her konkluderer de med at hvilke korn-
sorter som ble dyrket, ikke ser ut til å ha noen 
sammenheng med hvilken type kvern som 
ble brukt. Derimot har endringer i klima og 
i driftsmåter, med blant annet økt bruk av 
gjødsel fra førromersk jernalder (det vil si fra 
500 e.Kr til år 0) og utover i folkevandrings-
tiden, hatt mer å si for hvilke kornsorter vi har 
brukt i distriktet, og at de har blitt kvernet på 
den kvernen som har vært tilgjengelig. De to 
ulike kverntypene eksisterte side om side en 
stund, før skubbekvernen ble lagt bort. 

– Det vil si at den største endringen i hvilke 
kornsorter som ble dyrket, skjedde om lag 
500 år før skiftet fra skubbekvern til drei-
ekvern, sier Prøsch-Danielsen.

2–300 år f.Kr ble det dyrket varmekjære 
kornsorter i Rogaland, som den tidlige hvete-
sorten emmer. Også i bronsealderne var det 
mye emmer, det samme med naken bygg. 

–  Naken bygg dyrkes ikke her i landet i 
dag, siden det krever et varmere klima enn 
vi har nå. Da klimaet ble kaldere og våtere 
samtidig med at skogen på Jæren ble borte i 
siste del av bronsealderen, ble også innslaget 
av varmekrevende kornsorter mindre, sier 
Prøsch-Danielsen. 

På grunn av disse endringene vant de 
mer hardføre kornsortene som havre og 
agnekledd bygg fram, noe som holdt seg inn 
i vikingtiden og middelalderen. Og mens rug 
ble dyrket både i Sverige og i Danmark, var 
det ikke noe vi gjorde i stor stil i Rogaland.

Nytt funn av kvernstein
Det var hardt arbeid å male korn, men det 
trengtes også dyktige håndverkere for å lage 
disse kvernene.

I jernalderen, før man hadde kvernsteins-
brudd som for eksempel på Hyllestad i Sogn, 
ble kvernsteinene laget av løsblokker, og man 
ser dreiekverner i ulike typer stein. 

– De brukte gneis, glimmergneis og glim-
merskifer og noe granitt, forteller Åsa Dah-
lin Hauken. 

Bergartene som ble brukt til kverner i mid-
delalderen, da produksjonen var blitt mer 
industriell, bestod av en myk og en hard kom-
ponent. Den myke var ofte glimmerskifer, og 
den harde komponenten, som knuste kor-
net, kunne være granat, staurolitt eller kya-
nitt. Her til lands var det kvernsteinsbrudd 

fra Nord-Talgje på Finnøy i Rogaland til 
Svelshamna i Skånland i Troms.

Arkeologisk museum har et rikt kvern-
steinsmateriale, der hovedtyngden av kvern-
steinene kom inn til museet mellom 1907 og 
1970 i forbindelse med utgravinger av utal-
lige gårdsanlegg i Rogaland. Da Jernaldergar-
den på Ullandhaug ble gravet ut på slutten 
av 1960-tallet, fant man fragmenter av hele 
5 skubbekverner og 19 dreiekverner. Og sen-
est i sommer ble en hel kvernstein funnet på 
gården Hove i Sandnes kommune, der en stor 
gård fra folkevandringstiden graves fram på 
Hove og nabogården Sørbø. 

–  Kvernsteinene var lagt oppå hverandre, 
og de ble funnet slik de ble lagt ned en gang i 
jernalderen. Kvernsteinen lå ikke inne i et hus, 
men på det som må ha vært gårdsplassen til 
dem som bodde på Hove, sier utgravingsleder 
Even Bjørdal på Hove–Sørbø-utgravingen.

– Det er et utrolig funn, sier arkeolog Åsa 
Dahlin Hauken. 

Ifølge Hauken er det sjeldent at man finner 
hele kverner hvor kvernsteinene er intakte og 
lagt oppå hverandre slik som i dette tilfellet. ■

Tekst ragnhild nordahl næss
Foto  Asbjørn Jensen og Terje Tveit

Vil du Vite mer?
Lisbeth Prøsch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS
Tlf.: 51 83 26 68. E-post: lisbeth.prosch-danielsen@uis.no
Åsa Dahlin Hauken, Arkeologisk museum, UiS
Tlf.: 51 83 26 81. E-post: aasa.d.hauken@uis.no

 SKUBBeKVern: Det ble også funnet en 
skubbekvern på Hove–Sørbø-utgravingen.  
(Foto: even Bjørdal)

Arkeolog lisbeth Prøsch-danielsen 
og botaniker eli-Christine Soltvedt 
har sett på de ulike kverntypene og på 
kornsortene som har blitt malt på dem 
gjennom tidene, i artikkelen «From 
saddle to rotary hand querns in 
south-western norway and the 
corresponding crop plant assemblages», 
publisert i Acta Archaeologica. 
publikasjonen er en del av prosjektet 
The norwegian millstone landscape som 
er finansiert av norges forskningsråd og 
koordinert av norges geologiske 
undersøkelse. 

Arkeolog Åsa 
dahlin Hauken 
legger i disse 
dager siste hånd 
på en stor rapport 
for prosjektet. 

 møllesTein-Forskere
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Den ene dagen er det Jens Stoltenberg 
som ber om hennes råd. Dagen etter er 
det kan hende en Høyre-politiker som 

trykker hennes meninger til sitt bryst. Så er 
det kanskje et SV-lag som inviterer henne til 
å holde foredrag. Professor Mari Rege har 
meninger som er etterspurt i ulike politiske 
leirer. Selv er hun skråsikker på at ingen kan 
plassere henne politisk. Hun er økonom og 
forsker. Basta.

–  Siden jeg formidler kunnskap, står jeg 
trygt. Når samfunnet betaler meg for å for-
ske, føler jeg meg forpliktet til å formidle 
informasjonen videre, sier Mari Rege.

Hun er oppvokst på gård på Rege helt sør i 
Sola og har tatt sin tørn i gulrotåkeren. Ver-
dien av arbeid ble tidlig prentet inn. 

Mari Rege er nok beskjeden når hun sier 
at det gikk normalt godt på skolen. Faget 
ble matematikk, og det var litt tilfeldig at 
hun penset karrieren inn mot økonomi og 
samfunn.

– Under studier i USA var jeg med på spill-
teorikurs. Det var spennende. Spillteori er en 
matematisk måte å modellere atferd på og kan 
anvendes for å forstå atferd i arbeidsmarke-
det, ledelse, politisk teori og mye annet. Dette 
fascinerte og til dels provoserte meg. Sterke 
antagelser om hvor rasjonelle mennesket er, 
lå bak. Men det er også andre motiver som 
påvirker vår atferd, som bakgrunn og opp-
vekst, sosial aksept og normer, påpeker Rege. 

Kurset fikk hun god bruk for. I dag er hun 
blant Norges aller  fremste og mest siterte 
økonomer.

Barnehagebarn lykkes bedre
Mari Rege har deler av sin utdannelse fra uni-
versiteter i USA, og en periode var hun ikke 
fremmed for å fortsette karrieren der borte. 
Men når ungene etter hvert kom på løpende 
bånd, var det lite aktuelt. Hennes egne barn 
måtte også få oppleve gulrotåkeren.

–  Jeg har tro på en slik oppvekst, smiler 
hun, og kaster blikket mot kontorveggen 
med en samling bilder av familien i grønne 
omgivelser.

Nettopp oppvekst er en av kjepphestene 
hennes.

–  Ikke noe er mer lønnsomt for samfun-
net enn å investere i gode barnehager, sier 
Mari Rege og kan selvsagt belegge det med 
forskning.

Utgangspunktet er at barn får en viktig 
bagasje med seg fra barndommen. Hovedut-
fordringen er å gi mennesker like muligheter. 
Skattesystemer og velferdstilbud blir repara-
sjoner i etterkant. 

–  Bruk mer ressurser på barn. Mye mer, 
ber Mari Rege.

–  Den som utvikler et godt språk som 
toåring, lærer enda mer som fireåring. Den 
som har lært selvkontroll og kan sitte stille 
og følge med, opplever læringsglede. Forel-
dre evner i forskjellig grad å stimulere barna 
sine. Barnehagen kan kompensere for en del 
av ulikhetene og er en viktig tilleggsressurs. 
Ansatte i barnehager gjør en enormt viktig 
jobb for lav lønn. De er nesten på dugnad for 
samfunnet, mener hun.

Forskning viser at barnehagebarn gjør det 
bra på skolen, tar høyere utdanning og lykkes 

bedre på arbeidsmarkedet enn jevnaldrende 
som ikke har fått et pedagogisk tilbud i tidlig 
alder.

– Når to år i barnehage på 1970-tallet kan 
hindre at en person havner på uføretrygd, 
er det en god investering både for vedkom-
mende og for samfunnet, påpeker Mari Rege.

Slike kommentarer er politisk korrekte i 
noen leirer mens de kan utløse ramaskrik fra 
andre. UiS-professoren har fått noen sinte 
telefoner og e-poster, men usaklig kritikk prel-
ler fort av. Hun har ingen andre motiver enn 
et ønske om å formidle kunnskap. Kunnskap 
som når fram: Mari Rege satt i det regjerings-
oppnevnte Fordelingsutvalget, som skulle 

se på hva som må gjøres for å gi mennesker 
like muligheter til å lykkes i samfunnet.  
– Innsatsen for å gi alle like muligheter be-
gynner for seint. Begynn i barnehagen, fram-
holder Rege. 

– Må endre spillereglene
Mari Rege vil utfordre det norske velferds-
systemet. Hun mener det ikke er bærekraftig. 
Samfunnet har ikke råd til å ha en av fem i 
arbeidsdyktig alder på trygd.

–  Problemet er blant annet fastlegene, 
mener Mari Rege. 

–  De havner i en dobbeltrolle, som pasi-
entens ambassadør og som portvokter til 
velferdstjenester. Mange fastleger skriver 
ut sykemeldinger når pasienten ber om det. 
Pasienten bestemmer. Mer enn halvparten 
av alle sykemeldinger er for diffuse lidelser, 
som lettere psykiske problemer eller mus-
kel- og skjelettsmerter. Ingen forskning tyder 
på at folk med slike diagnoser blir bedre av 
å ikke jobbe. Tvert om. Arbeid er bra, mens 
sykemeldinger kan gjøre folk sykere.

–  Men myndighetene prøver vel å legge 
til rette for at folk skal arbeide ut fra den 
arbeidsevnen de har. Er ikke det bra?

– Jo, men utgangspunktet for politikken 
som nå føres, er gjerne at arbeidslivet ikke er 
inkluderende nok. Jeg mener at vi har trygde-
ordninger som er for inkluderende. Det dreier 
seg ikke om å bygge ned velferdsstaten. Det 
dreier seg om å ta virkeligheten inn over seg. 
Det er ikke nok å be arbeidstakere, arbeids-
givere og fastleger om å endre atferd. Vi må 
også endre spillereglene, sier Mari Rege.

Hun ønsker ikke å trå enkeltmennesker 
på tærne. Personer som er syke, og som ikke 
lenger evner å arbeide, skal motta trygd. Det 
er en sentral verdi i en velferdsstat, et sik-
kerhetsnett som gir mange verdighet og en 
meningsfull hverdag.

–  Men velferdsstaten må ikke gjøre folk 
sykere. Mange er verken helt friske eller 
helt syke, men noe midt imellom. Hver dag 

professor mari rege skaper debatt og politisk engasjement 
med kronikkene sine. nå kritiserer hun Velferds-norge. 

Vi har 
trygdeordninger 
som er for 
inkluderende.

Mari rege, samfunnsøkonom

»

utfordreren

 KLAr TALe: når Mari rege gjør 
forskningsfunn, føler hun seg forpliktet til å 
formidle informasjonen videre.
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går mange på jobb med en liten plage, mens 
andre kan gå til fastlegen og få en sykemeld-
ing for det samme. Flere av dem som er på 
denne marginen, kan gå på arbeid, og det vil 
være bedre for deres helse, mener hun.

Forskning viser også at trygd smitter. 
Smitten spres i nabolag. 

–  Landet må ha velferdstjenester som er 
bærekraftige. De fleste erkjenner det, og 
debatten om endringer pågår. Hvis kursen 
legges om nå, blir det mindre smertefullt enn 
om myndighetene må ty til mer dramatiske 
tiltak seinere, påpeker Mari Rege.

Skaper debatt
Hun bruker mye tid på å formidle kunnskap. 
Ofte må et budskap spissformuleres for at 
det skal vekke interesse. Professor Mari Rege 
har vært fast spaltist i Aftenposten og skriver 
nå for Dagens Næringsliv. Her har hun ofte 
klart å skape debatt og få tilsvar på kronik-
ker, blant annet fra arbeidsminister Hanne 
Bjurstrøm og tidligere barne-, likestillings- 
og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Hun har mottatt formidlingspris og er en 
av økonomene som journalister ofte henv-
ender seg til. Kanskje har hun også et svar på 
det aller, aller største spørsmålet:

– Verden har vel aldri hatt flere og flinkere 
økonomer og kraftigere og raskere datamaski-
ner. Hvorfor opplever vi likevel finanskriser?

Mari Rege bryter ut i latter og slår seg på 
lårene.

– Nei, vet du hva. Der innser jeg min beg-
rensning. Jeg kunne nok spekulere, men jeg 
tror ikke det er noe som ville egne seg på 
trykk. ■

Tekst  per Lars Tonstad
Foto   Asbjørn Jensen

akTuell:
skaper debatt med forskningsformidling

brenner For:
gode barnehager og en bærekraftig 
velferdstjeneste 

 mari rege

Det er ikke nok å 
be arbeidstakere, 
arbeidsgivere og 
fastleger om å 
endre atferd. Vi må 
endre spillereglene.

Mari rege, samfunnsøkonom

»
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Tarjei Lode var ein av 30 som kom inn på 
sommarprogrammet i økonomi ved det 
prestisjefylte universitetet i USA. Frå 2. 

juli til 10. august var det fullt opp med stu-
dium, oppgåveskriving og turar til børsen og 
sentralbanken Federal Reserve.  

21-åringen frå Nærbø tek siste året på 
bachelorgraden i økonomi og administra-
sjon ved Handelshøgskolen ved UiS. Han 
fortel om eit inspirerande sommarprogram i 
verdsmetropolen.

– Det har vore ein lærerik sommar og noko 
eg har drøymt om lenge. Ikkje minst har eg 
lært mykje om andre kulturar og korleis ting 
går føre seg på Wall Street, seier Lode. 

–  Dessutan var det jo stas å vere der. 
Columbia-universitetet er blant dei ti beste i 
verda, og det store førebiletet mitt, Benjamin 
Graham, studerte der, fortel 21-åringen.

Det var særleg interessa for investorlegen-
dene Warren Buffett og Benjamin Graham, 
som begge er utdanna ved Columbia, som 
gjorde at Lode søkte seg dit. 

Presidentane Barack Obama og Franklin 
D. Roosevelt er òg tidlegare studentar ved 
universitetet.

Toppkarakterar 
Lode er stolt over innsatsen sin i sommar og 
er glad for å kunne skrive inn toppkarakterar 

frå Columbia på cv-en. UiS-studenten fekk 
nemleg det som svarer til bokstavkarakteren 
A pluss.

– Det er den beste eksamenen eg har gjort, 
seier Lode stolt.

Men han legg ikkje skjul på at innsatsen 
har kosta. Skal ein nå slike mål, er det berre 
hardt arbeid som tel.

– Det er krevjande, men også givande å gå 
steg for steg heile vegen mot ein slik draum. 
Men det var eg førebudd på, seier den ambi-
siøse studenten.

– Skal du få oppfylt draumane dine, er det 
viktig at du ikkje lèt andre styre showet. Gjer 
det du sjølv vil. Då kjem du langt, seier bon-
desonen frå Jæren.

Framtidsdraumen
I tillegg til å ha akademiske ambisjonar mei-
ner Lode det er viktig å vere aktiv på andre 
arenaer. Som student har han sjølv vore 
med i eit talentnettverk for toppstudentar, 
NOVA 100, og han har også vore med på å 
starte ein eigen børsklubb for studentar ved 
UiS. I tillegg er han nestleiar i ei nasjonal 
interesseforeining for finansinteresserte 
studentar.

Lode er no godt i gang med siste året på 
økonomistudiet ved UiS. Etter det set han 
kursen mot London. 

– Først satsar eg på studium ved London 
School of Economics, og så nokre år med job-
bing i London. Etter det vil eg prøve meg på 
ein mastergrad i økonomi i USA, og då helst 
ved Columbia-universitetet. Så håper eg å få 
meg ein jobb på Wall Street, helst før eg fyller 
30 år, fortel han.

– Den store draumen er å få jobbe i inves-
teringsbanken Goldman Sachs, seier Lode.

Førsteamanuensis Gorm Kipperberg ved 
Handelshøgskolen ved UiS gir Lode dei beste 
skussmål. Han har stor tru på at han vil nå 
målet sitt.

– I tillegg til å vere i det akademiske topp-
sjiktet er Tarjei uvanleg moden og ambisiøs. 
Det at han er interessert i å jobbe med finans, 
betyr ikkje at han er ein stereotyp Wall 
Street-forretningsmann. Tarjei har ei dju-
pare interesse for og forståing av verdsetjing 
av selskap og dynamikkane i finansmarkna-
dene, seier han.

– Tilnærminga hans er intellektuell. Han 
vil prøve ut økonomiske hypotesar i den ver-
kelege verda, der det å tene pengar på vegner 
av investorar og for seg sjølv er ei vitskapleg 
stadfesting av fundamental teori, legg Kip-
perberg til. ■

Tekst  Silje Stangeland
Foto  Johannes Worsøe Berg

Ein finansnerds draum

i sommar har Tarjei lode lært blant dei beste på Wall street.  
økonomistudenten fekk attpåtil toppkarakterar under  

opphaldet ved det anerkjente Columbia- 
universitetet i new york. 

Utdanning  f inans
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Ein finansnerds draum

Overingeniøren nøyer seg ikke med å lære 
byggstudentene sine grunnleggende inge-
niørverktøy. Amith vil også sende dem ut 
i arbeidslivet med erfaring fra konkrete 
prosjekter. 

– Det er svært nyttig å måtte fysisk bygge 
noe, i tillegg til å lære det teoretiske grunn-
laget og lage en plan for det. Det er også en 
type erfaring som arbeidsgiverne verdsetter, 
sier han. 

– Vanskeligere
Ola Sirevåg avla bacheloroppgaven sin i vår. 
Sammen med to andre studenter bygget han 
en liten vindturbin som lader opp bilbatterier. 

– Det er mye artigere enn en rent teoretisk 
oppgave, men også vanskeligere. Vi måtte 
finne ut alt sammen selv, og prosjektet førte 
oss innom både elektronikk og aerodyna-
mikk. Det røyk noen sikringer underveis, 
men vi lærte masse, sier Sirevåg. 

I år utvider Amith tilbudet til å omfatte 
flere og mer tverrfaglige prosjekter. Ett av 

prosjektene som tilbys, innebærer å lage et 
solcellepanel. En maskiningeniørstudent skal 
bygge det mekaniske, mens en elektro- eller 
ein datastudent utvikler det elektroniske. I 
tillegg skal en økonomistudent lage en entre-
prenørskapsplan for produktet. Ett av målene 
for UiS i perioden fram til 2020 er nettopp 
å få nyskaping og entreprenørskap inn i alle 
studieprogrammer.

Noe man husker
Oppgaver i å lage en el-sykkel og en Lego-
maskin som sorterer sjokoladekonfekt vil 
også bli gitt til tredjeårsstudenter på ulike 
bachelorprogram. 

Amiths mål er at flest mulig skal få sjansen 
til å arbeide sammen i prosjekter for å lage 
virkelige produkter. 

– En teoretisk bacheloroppgave har lett for 
å bli tørr og glemt. Det å bygge noe fra grun-
nen, det er noe man husker, sier han. ■

Tekst og foto Leiv Gunnar Lie

NETTSUKSESS
Med 1 500 presentasjoner og totalt 175 000 
visninger er nettpublisering av forelesinger fra 
uiS en kjempesuksess. Nå får universitetet nok 
et auditorium med mulighet for helautomatisk 
opptak og nettpublisering.

Høsten 2010 gjorde UiS for første gang de store fel-
lesforelesningene ved Det teknisk-naturvitenskape-
lige fakultet tilgjengelige for studentene på nett. Det 
har vært en kjempesuksess: 2 000 forelesningstimer 
har vært vist totalt 175 000 ganger de siste to årene. 
Det er NettOp UiS, som utvikler innhold og løsninger 
til nettbasert læring og formidling, som har gjort det 
tekniske arbeidet i samarbeid med IT-avdelingen.

I disse dager er et helt nytt auditorium med mulig-
het for helautomatisk opptak og nettpublisering av 
forelesninger rigget og klart ved Det humanistiske 
fakultet (HUM). Fakultetet har selv vært pådriver for 
å få et slikt auditorium. 

Prodekan for undervisning Jorunn Melberg ved 
HUM er spent på i hvilken grad fagmiljøene på fakul-
tetet vil ta dette verktøyet i bruk. 

Hun håper og tror at foreleserne er åpne og nys-
gjerrige for mulighetene dette gir for fagfeltet deres. 
Hun understreker at det ikke vil passe for alle og hel-
ler ikke for all undervisning. 

– Vi håper at dette for mange kan bli en alternativ 
undervisningsform i enkelte deler av undervisnin-
gen, sier Melberg. 

Digitale studenter
Så vidt NettOp-leder Atle Løkken vet, er UiS alene i 
norsk UH-sektor om denne typen helautomatisering 
av auditorier. Foreleserne gir beskjed om hvilke fore-
lesninger de skal ha, det programmeres, og opptak 
og nettpublisering skjer automatisk. 

–  Det gir universitetet mulighet for svært høyt 
volum av opptak uten at det gir økte kostnader, sier 
Løkken.

Den formiddagstimen Univers er innom kontoret 
til NettOp-sjefen, er 59 personer inne og ser på 20 
ulike forelesningsopptak på nett. 

– De fleste ser på opptakene de første to døgnene 
etter at de er lagt ut, forteller utvikler Arne Thomas 
Lund Nilsen hos NettOp. 

I tillegg til at forelesningene overføres til nett, 
overføres også forelesninger i fag med svært mange 
studenter direkte fra hovedauditoriet til andre klas-
serom, på grunn av plassmangel. 

– Mange tror kanskje at salene er tomme når fore-
lesningene kan sees både direkte og i opptak på net-
tet. Erfaringen fra vårt største auditorium, viser så 
langt at det ikke er tilfellet. Studentene møter opp, 
men nå har de i tillegg et verktøy de kan bruke til 
repetisjon eller for å få med seg forelesninger de av 
ulike grunner ikke kunne komme på, sier Løkken.

Studio
I tillegg til en ny helautomatisk forelesningssal lager 
NettOop også et helautomatisk studio, hvor de 
som ønsker å forhåndsprodusere mer profesjonelle 
opptak av undervisning, kan bestille tid, trykke på 
en knapp og gå i gang uten at det trenger å være 
andre til stede. Dette rommet kan også brukes til 
nettkonferanser.

prosjekter i vinden
Lag en vindturbin, et solcellepanel eller en sorteringsmaskin for Twist-sjokolader. 
Slik ser bachelor-oppgavene ut når Yaaseen Amith lager dem. 

TUrBIn: Ingeniørstudent Ola Sirevåg fikk bryne seg på både teori og praksis hos veileder Yaaseen 
Amith.

Nyskaping  energi
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Åpningen ble offisielt lansert 
under ONS-konferansen 29. 
august. Formann ved instituttet 
dr. Pascal Lee var i Stavanger for 
anledningen.

– Som barn leste jeg om Roald 
Amundsen, og jeg lot meg fasci-
nere av hans utforsking av pol-
områdene. For meg er utforsking 
noe av det mest spennende vi 
kan gjøre. Jeg kan ikke skjule min 
begeistring over å opprette Mars- 
instituttets avdeling i Norge. Ved 
å komme til Norge håper vi at vi 
kan få tilgang til Arktis, som er 
et springbrett videre til å utfor-
ske Mars, sier dr. Lee.

Vil bore etter liv på Mars
NASA ønsker å bruke norsk 
oljeteknologi til å bore på Mars. 
Et av NASAs store mål er å 
bore dypt ned i permafrosten 
på Mars, hvor det finnes store 
vannreservoarer. Der håper for-
skerne å finne spor etter mikro-
organismer, enten nålevende 
eller tidligere.

–  Det er velkjent at Svalbard 
har et klima som ligner forhol-
dene på Mars. Vi er på utkikk 
etter samarbeidspartnere i 
Norge som kan utvikle teknologi 
for å bore dypt i permafrosten 

på Mars, sier petroleumsstudent 
ved Universitetet i Stavanger 
(UiS), Christopher Hoftun.

Han har vært utvekslingsstu-
dent ved det såkalte Ames-sente-
ret til NASA og har vært tilknyt-
tet flere Mars-prosjekter. Nå har 
han fått det ærefulle oppdraget å 
lede det nye forskningssenteret i 
Stavanger.

– Dette er en stor dag. Jeg er 
veldig glad for å kunne stå her 
og lansere Mars-instituttets av- 
deling i Stavanger, den første 
i Europa, sa Hoftun under lan- 
seringen.

Kobler idéer
Kontakten mellom forsknings-
miljøet i Stavanger og Mars-
instituttet oppstod da en dele- 
gasjon fra næringsutviklingssel-
skapet Greater Stavanger var på 
reise i Houston i 2011. Der møtte 
de dr. Pascal Lee.

Katrine Vetlesen ved UiS’ tek-
nologioverføringskontor Preku- 
bator TTO er prosjektleder for 

romfarts- og energinettverket 
Space & Energy.

Nettverket ble formelt åpnet 
under ONS i 2010 og har som 
formål å bringe bedrifter, tekno-
logi og ideer sammen for å finne 
teknologiske løsninger som kan 
være interessante både for rom-
farts- og energibransjen.

–  Interessen for samarbeid er 
gjensidig, sier Vetlesen.

Felles interesser
Partnerne som startet nettver-
ket, er Statoil, Oceaneering, 
Robotic Drilling Systems, Norsk 
Romsenter, Prekubator TTO, 
IRIS, Greater Stavanger og Inno-
vasjonspark Stavanger.

Romfarts- og energinettverket 
tok initiativ til et planetborings-
verksted i august i fjor, og da 
inviterte de Pascal Lee til Sta-
vanger. Han ble svært interessert 
i et videre samarbeid, og det la 
grunnlaget for at forsknings-
organisasjonen hans nå har inn-
tatt oljebyen. 

Samarbeidet bygger på en 
felles interesse for å utvikle ny 
boreteknologi. Mars-instituttet 
vil bore under ekstreme forhold 
på Mars, mens petroleumsbran-
sjen vil ekspandere mot Arktis. ■

Tekst  Håkon Hapnes Strand

Foto  Asbjørn Jensen

Mars Institute etablerer avdeling i Stavanger
Nå skal amerikanerne lære 
om boring under ekstreme 
forhold i Norge med en egen 
Stavanger-avdeling av 
forskningssenteret Mars 
Institute. Avdelingen skal 
ledes av UiS-student 
Christopher Hoftun. 

samarbeid 

mars institute er en allmennyttig 
forskningsorganisasjon som 
samarbeider tett med NASA og har 
hovedkvarter ved NASAs forsknings- 
senter Ames i California. 

Organisasjonen har også en avdeling 
i Canada. Avdelingen i Stavanger blir 
den første utenfor Nord-Amerika.

FakTa

ÅpnInG: Fersk avdelingsleder Christopher Hoftun (t.v.) sammen med instituttformann dr. pascal Lee under den 
offisielle åpningen av Mars-instituttets avdeling i Stavanger under OnS-konferansen i august.

rOMFArTSeKSperT: Den kjente 
romfartseksperten erik Tandberg 
holdt tale under åpningen.
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NTNU blei vraka til fordel for 
Stavanger då studiestaden skulle 
veljast, og sidan Hjelle hadde ein 
forkjærleik for natur og sjø, blei 
teknisk miljøvern og akvakul-
tur ei spennande kopling. Alt i 
studietida var samarbeidet med 
oljeindustrien viktig. 

– Fordelen med Stavanger den 
gongen var nærleiken til indus-
trien. Lærarane var flinke til å 
invitera med seg representantar 
frå faget. På den måten fekk ein 
mykje meir relevante data frå 
industrien, og ein såg oftare kva 
ein kunne bruka utdanninga til, 
seier Anne Hjelle. 

Biologiske endringar
I 1995 fekk ho sommarjobb i 
Rogalandsforsking, og dermed 
var spira til eit spennande for-
skarliv i det som nå heiter IRIS, 
sådd. Fellesnemnaren for forskar-
interessene hennar er korleis 
miljøpåkjenningar påverkar bio-
logiske endringar i havet. Ho var 
berre nokre få år inn i karrieren 
då heile det menneskelege DNA-
et blei kartlagt i 2001. Det opna 
for at ein kunne kartleggja ting i 
forskinga på ein meir presis måte. 

Spørsmålet er mellom anna kva 
det er som skrur gen av og på. 
Viss dei blir skrudde av, lagar 
dei nemleg ikkje protein, sjølve 
byggesteinen for alt liv. Eitt for-
skingstema? Kor mykje boreslam 
ein kan tola utslepp av til sjøen 
utan at det påverkar dyra. 

–  Det har vore ei haldnings-
endring i bransjen. For 15 år 
sidan var det ikkje populært at 
forskingsresultata blei publiserte. 
I dag er det ein fordel å kunna 
dokumentera miljøforsking, og 
no er ho betre dokumentert òg, 
seier Anne Hjelle. 

Vil laga oppskriftene
Etter rundt ti år som forskar, blei 
ho direktør i IRIS Biomiljø.

–  Det er også ei samfunnste-
neste, der eit viktig element er 
å gi råd til styresmaktene, fortel 
Hjelle. 

Forholdet til UiS er framleis 
nært. Hjelle er ofte innom som 
fagleg rettleiar for doktorgrads-
studentar, så då sit ho faktisk sa-
man med dei gamle lærarane sine. 
Mange mastergradsstudentar har 
ho òg hatt ansvar for. Ofte publi-
serer ho resultat saman med dei. 

I fjor syntest ho det gjekk litt 
fort i svingane. Ho unnte seg eit 
lite sabbatsår og sa opp direktør-
jobben, men ikkje IRIS-jobben. 

– Eg har aldri hatt ambisjonar 
i jobben. Eg er spontan og har 
hoppa på dei moglegheitene som 
har dukka opp.

Spontan er ho også i forskinga 
si, samtidig som ho ser at det er 
viktig å vera tålmodig. 

– Men eg liker betre å laga opp-
skriftene enn å følgja dei, avslut-
tar Anne Hjelle.  ■

Tekst  elisabeth Hovland

Foto  Asbjørn Jensen

alumni

nyTT om  
AlumNEr

Hadia Tajik
er blitt ny  
kulturminister 
Hadia Tajik er blitt ny kulturminister i 
Jens Stoltenbergs regjeringen. Tajik 
blir med dette Norges yngste minister 
noen sinne. Tajik har en mastergrad i 
menneskerettigheter fra Kingston Uni- 
versity i England og en bachelorgrad i 
journalistikk fra Høgskolen i Stavan-
ger. Tajik har også tatt 1. til 3. avde-
ling i juss ved Universitetet i Oslo.

debuterer  
på den 
norske opera
Maren Myrvold  
debuterer på Den 
norske opera den 
2. desember med 

en rolle i Flaggermusen. I et intervju 
med Hamar Arbeiderblad sier hun at 
dette er en kjempesjanse. Myrvold 
fullførte i vår en master i klassisk sang 
ved Institutt for musikk og dans ved 
Universitetet i Stavanger. 

maria Torheim 
har blitt 
«årets 
lederspire»
Maria Torheim er 
kåret til årets le-
derspire av reise- 
livsorganisasjonen Skål international 
og har mottatt prisen Young professi-
onal for 2012. Prisen gis til en kandi-
dat som er under 28 år, og som har 
inspirert andre og ytet god service. 
Torheim har nylig fullført en master i 
international tourism leadership og 
begynner som mellom-lederprakti-
kant i Rica-kjeden denne høsten.

Tor arnesen 
har blitt ny 
adm. dir. i 
shell
Tor Arnesen tar 
over som admi-
nistrerende direk-

tør i A/S Norske Shell fra 1. septem-
ber. Han har siden januar 2009 vært 
leder for HR strategi og internkommu-
nikasjon i Royal Dutch Shell. Han star-
tet sin karriere i selskapet i 1984 og 
har hatt en rekke lederroller innen HR 
og  vært sjef for HMS i Shells ned-
strømsvirksomhet i Skandinavia. 

skiftet stilling?
Hold UiS Alumni oppdatert. 
Send e-post til alumni@uis.no

med dna som arbeidsverktøy

ANNE HJEllE
akTuell: forskar, inntil nyleg 
direktør ved IRIS Biomiljø, nå 
sabbatsår 

uTdanning: sivilingeniør med 
teknisk miljøvern og akvakultur og 
offshore teknisk miljøvern, Høgskolen 
i Stavanger 1992–1997. Doktorgrad 
ved Universitetet i Plymouth i England 
2008

alumniproFilen

– Eg har alltid trivest ute i naturen, seier Anne Hjelle ved IRIS. Med forskinga si vil ho bidra 
til at naturen skal vera ein leveleg plass for alle også i framtida. 

BIOLOGIKArrIere: ein sommarjobb i 1995 førte Anne Hjelle inn i eit spennande forskarliv ved IrIS Biomiljø.

(Foto: Erlend Aas/NTB Scanpix)



Bok : Frå kunnskap til praktisk handling

Et samarbeid mellom botanikere og arkeolo-
ger ved Arkeologisk museum og kunstneren 
Barbro Raen Thomassen er blitt til en spen-
nende og annerledes utstilling i høst, med 
frø som utstillingens akse.

Frø og korn har også stått sentralt i his-
torien og har vært viktig for menneskene i 
mange tusen år. Botanikere i Rogaland kan 
finne rester av forkullede korn og frø helt fra 
2 200 år f.Kr. 

Inspirasjon fra frøkatalog
Raen Thomassen er vokst opp på en land-
bruksskole, og hun har alltid vært opptatt av 
hagearbeid.  

– Frøenes form oppdaget jeg da jeg arbei-
det med min egen kjøkkenhage, i en frøkata-
log fra Runåbergs frøer med fine tegninger 
av forstørrede frø. Og så tenkte jeg at når 
man kan tegne frø, kan man vel også lage 
skulpturelle objekter av frø, sier kunstneren.

Som sagt, så gjort. Frøobjektene hugger 
hun ut for hånd i hvit kalkstein, og hun fin-
ner vakre, myke former. Skulpturene er fra 
15 × 20 × 10 centimeter store, og dermed lar 
hun oss beundre noe vi ellers ikke får øye på.

– Vanligvis er frøene så små at vi ikke opp-
fatter formen. For en kunstner er det inter-
essant å gjøre synlig det usynlige, sier Raen 
Thomassen. 

Spiren til utstillingen på Arkeologisk 
museum ble lagt da UiS-botaniker Lisbeth 
Prøsch-Danielsen så et av Raen Thomassens 

frøobjekter på Bru i Stavanger, hvor det var 
en del av Stavanger 2008 og prosjektet Hori-
sonter og fragmenter. Dette er et langt større 
objekt enn de som er utstilt innendørs på 
museet. 

Samarbeid med vitenskapen 
Det store frøobjektet, veier 600 kilo og er et 
linbendelfrø, har blant annet stått på gata 
i Berlin, blitt flydd hjem igjen og vært å se 
både i Seljord og Kristiansand før det fant 
sitt endelige landskap på Bru. 

I samarbeid med museets botanikere har 
Raen Thomassen plukket ut et tyvetalls frø-
objekter som er interessante i arkeologisk 

sammenheng, for eksempel rødknapp, krok-
hals, prestekrage og balderbrå.

– Jeg har ikke jobbet vitenskapelig 
sammen med botanikere før, så det er veldig 
spennende, sier Raen Thomassen om samar-
beidet med Arkeologisk museum.

Hun jobbet også tett sammen med muse-
ets designer Bente Ruud om formgivningen 
av utstillingen.

Museet har også kjøpt et større frøobjekt 
av et meldestokkfrø hugget ut i lys granitt. 
Det står utenfor museet. ■

Tekst  Ragnhild Nordahl Næss
Foto   Tore Thomassen og Dannevig foto

Kunstner Barbro Raen Thomassen fra 
Birkeland stiller i høst ut sine frø-
objekter på Arkeologisk museum. 

kulturelt
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Utstilling : Gullkorn – frø til nytte og glede

Finner frøet i stein
u
tstillin

g
skatalo
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Ba rBro  r a e n  T hom a s se n  v ise r
vakre former Til  

glede og nyTTe  
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frøobjekt

w
w
w
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Åpnet på Arkeologisk museum i Stavanger 
7. oktober. Utstillingen viser museets 
forskningsarbeid på frø, med spesiell vekt 
på korn og bruken av korn, i tillegg til 
Raen Thomassens frøobjekter. 

I løpet av 
høsten blir 
det en rekke 
foredrag og 
arrangemen-
ter på museet 
knyttet til frø.

Krokhals Prestekrage 

FRØ: Barbro Raen Thomassen på verkstedet sitt, med små tegninger av frø og frøkapsler.  

UtStillinG: GUllkorn

Same kva type endring ein 
skal gjennom, vil ein god 
implementeringsprosess vere 
eit krav for å oppnå ei vellukka 
endring. Førsteamanuensis 
Sigrun K. Ertesvåg ved Sen-
ter for åtferdsforsking argu-
menterer for at manglande 
resultat ofte kjem av dårleg 
implementeringsarbeid.

I boka Leiing av endringsar-
beid i skulen drøftar Ertesvåg 
viktige sider av ein endrings-
prosess, som leiing, samarbeid 

og skuleeigarens rolle, og ser 
dei i lys av teori og forsking på 
feltet. I tillegg viser ho korleis 
ein kan omsette kunnskap i 
praktisk handling. Boka er 
for alle dei som er ute etter 
forskingsbasert kunnskap om 
endringsprosessar og om kor-
leis ein kan omsette kunnskap 
i praksis. Ho er derfor relevant 
for tilsette i skulen, studentar i 
master- eller vidareutdanning 
og forskarar. Ho er gjeven ut 
på Gyldendal akademisk.



kulturelt

Hvordan vet du at det du leser nå, er skrevet 
av et menneske? Saken er at du ikke vet det. 

Kunstig intelligens (KI) lovet å fjerne de kjede-
lige jobbene. Framtidens lekende mennesker 
skulle sole seg i kreativt og skapende arbeid. 
Kunne ikke KI-folka ha konsentrert seg om 
det? Åpenbart ikke. For eksempel har det ame-
rikanske selskapet Narrative Science slått seg 
på robotjournalistikk. 

Rett skal være rett. Sportsjournalist-roboten 
dekker den laveste serien. Det foregår ved at 
treneren gir opplysninger om lagene og kam-
pen over telefon. Data kjøres så gjennom algo-
ritmekverna. Ut kommer gjerne ett referat for 
vinnerne og ett tilpasset taperne, med vekt på 
uflaks. Teksten bygger på form og formule-
ringer hentet fra tusener av vellykkede sports-
referat. Databasen oppdateres kontinuerlig 
slik at innhold og form utvikler seg i takt med 
sportsjournalistikken. Resultatet foreligger ti 
sekunder etter at siste opplysning er sendt, og 
kan så leses på smarttelefonen på vei hjem fra 
kampen. «Vi omgjør data til innsikt og fortel-
linger» er Narrative Sciences motto. Journalist-
robotene tilbyr alt fra børsrapporter til vær-
meldinger. Robotmaten er data i grafer som er 
vanskelige å framstille narrativt. Ironisk nok 
var det en journalistrobot som skrev i finans-
bladet Forbes om dårlige resultater i journalis-
tikkens høyborg New York Times.

Narrative Science leverer rundt 1,5 millioner 
referater årlig, i tillegg til børs- og årsmeldinger. 
Siden programvaren bygger på engelsk og hen-
ter inspirasjon fra en engelskspråklig database, 
kan den vanskelig brukes på norsk tredjedivi-
sjon. Men selve grunntanken – at teksten byg-
ges over faste lester med nye opplysninger som 
pakkes inn i språkdrakt fra fulltekstdatabaser 
– vil kunne tilpasses norske forhold. De gode 
nyhetene er at tjenester som bygger på kunstig 
intelligens, overtar jobber som dels er kjedelige 
og dels ikke gjøres. Det er lenge siden journalis-
ter rutinemessig dekket fotball i lavere divisjo-
ner. Den virkelig gode nyheten er imidlertid at 
journalister frigjort fra rutineproduksjon kan 
drive kritisk og undersøkende journalistikk. En 
oppgave journalistroboten ikke kan ta på seg. 
Sånn sett innfrir kunstig intelligens. ■

På nett : 
Tenk om jeg er  
en algoritme

Bok : Eit stykke norsk skulehistorie

Bok : Spenningar i høgare utdanning

Universitetslektor Espen Reiss 
Mathiesen ved UiS forsker på 
hva som skjer når vi går fra å lese 
papiraviser til å lese aviser på 
skjerm. I denne spalten gir han 
oss siste nytt innen nettbrett. 

Høgare utdanning er i sta-
dig endring. Det fører også 
til endringar i vilkåra for 
undervisning. 

Eitt utviklingstrekk er at 
ein ser ei meir aktiv politisk 
styring med vekt på omstil-
ling, effektivitet og resul-
tatmål. Eit anna trekk er at 
universiteta ser ut til å vere 
i ein overgangsfase mellom 
å vere forskingsbaserte og 
å vere masseuniversitet, og 
eit siste trekk er den sterke 
vektlegginga av internasjo-
nalisering. Desse utviklingstendensane 
– og fleire med – verkar inn på undervis-
ninga sine moglegheiter, utfordringar og 
vilkår. 

Boka Utdanningskvali-
tet og undervisningskvalitet 
under press? Spenninger i 
høgere utdanning er gjeven 
ut på Tapir akademisk for-
lag og angår studentar og 
vitskapleg tilsette i høgare 
utdanning, leiarar og admi-
nistrativt tilsette ved uni-
versitet og høgskular og 
politiske styresmakter og 
beslutningstakarar på ulike 
nivå. Ni av fjorten kapittel er 
skrivne av vitskapleg tilsette 
ved UiS. Boka har i tillegg 

bidragsytarar frå UiO, NTNU og HiOA. 
Torlaug Løkensgard Hoel ved NTNU, Brit 
Hanssen ved UiS og Dag Husebø ved UiS 
er redaktørar. 

I 2002 blei Sigmund Sunnanå heidra med 
Kongens fortenestemedalje i gull for inn-
satsen sin i lokal og nasjo-
nal skuleutvikling. I boka 
Vandring mot varden kan 
vi følgje Sunnanå sitt lange 
og innhaldsrike yrkesliv og 
få kjennskap til eit viktig 
stykke norsk skulehistorie.

Boka er delt i fire. Del 
ein tek føre seg Sunnanå 
sin bakgrunn og oppvekst 
frå han vart fødd i 1932, og 
fram til sommaren 1956, 
då han kom heim som 

nyutdanna lærar. I den andre delen føl-
gjer vi han gjennom ei 25 år lang vand-

ring i det norske lærarut-
danningslandskapet, blant 
anna som rektor ved Sta-
vanger lærarhøgskole frå 
1975 til 1989. Den tredje 
delen handlar om åra som 
skule- og utdanningsdirek-
tør i Rogaland, og til slutt 
følgjer vi Sunnanå inn i livet 
som pensjonist.

Forfattar er Svein Helge-
sen, og boka er gjeven ut på 
Forlaget Horisont.

Bok : Inspirasjon til forsking på barnehagen
Barnehagen har gjennom-
gått store forandringar dei 
siste åra. Boka Læringskul-
turer i barnehagen: Fler-
faglige forskningsperspekti-
ver er eit bidrag til vidare 
utvikling av det barneha-
gevitskaplege feltet. Boka 
presenterer aktuelle fors-
kingstema for barnehage- 
og førskulelærarutdaning 
og ser barnehagepedago- 
gikken i samfunnsvitskap- 
leg, naturfagleg, estetisk 
og etisk perspektiv. 

Forfattarane, som alle 

har tilknyting til Insti-
tutt for førskulelærarut-
danning ved UiS, vil med 
denne boka styrkje for-
skingsbasert undervisning 
og vise studentar og til-
sette i barnehagesektoren 
døme på kva forsking som 
er mogleg. Boka er til nytte 
både for studentar, til-
sette i barnehage- og opp-
vekstsektoren, forskarar og  
lærarutdannarar.  

Boka er gjeven ut på Cap-
pelen Damm akademisk.
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Spor i jord

Flintdolkene var i bruk fra siste del av yngre 
steinalder og et stykke inn i bronsealderen 
(2300–1500 f.Kr.). De regnes for å være noe 
av det ypperste som noen gang har vært laget 
av flint. Den kjente dolken fra Hindsgavl i Dan-
mark har vært omtalt som verdens vakreste 
flintredskap. Dolken fra Bø er ikke så verst, 
den heller. 

Flintdolkene etterligner kobberdolkene som 
er funnet på kontinentet og De britiske øyer. 
Metallet var ennå ukjent i Norge, men på 
Nord-Jylland ble det laget dolker av flint som 
etterlignet de imponerende metalldolkene 
som var i omløp i Vest- og Mellom-Europa. 
Her utviklet det seg etter hvert en regulær 
gruvedrift og en industri med spesialister som 
produserte dolker med henblikk på eksport. 
Mange av disse dolkene fant veien til Norge. 
De fleste funnene av flintdolker i Norge er fak-
tisk gjort i Rogaland. 

Flintdolkene representerte makt og prestisje, 
og de ble ofte lagt ned i gravene til de døde. 
Mange av disse dolkene er godt brukt. Kanskje 
var det selveste yndlingsdolken som fikk følge 
med på reisen til den andre verden? Dolker ble 
også gitt i gave til guder og forfedre. Norges 
største offerfunn er fra Hauskje i Karmøy. Her 
ble 26 flintdolker funnet nedlagt i en myr. Det 
tilsvarer kanskje verdien av 26 Ipader!  

Foto   Terje Tveit

Kilde  Kristine Orestad Sørgaard, arkeolog

Den britiske øya Man har alltid vært en 
møteplass for språk: mansk (et keltisk 

språk nær beslektet med skotsk-gælisk), nor-
rønt, skotsk og engelsk. Fra 1399 har øya vært 
under engelsk herredømme, men har en høy 
grad av selvstyre. De få engelske tekstene vi 
har fra 1400-tallet, gir innblikk i et miljø med 
flerspråklig hverdag, særpreget dialekt og 
sterke motsetninger. Rapporten fra en rettslig 
undersøkelse i 1428 gir et fargerikt bilde av 
livet i garnisonen på Man, med krangel mel-
lom lokale folk og de «nylig ankomne» fra 
England. De sistnevnte ble anklaget for 
diverse misbruk:

moronyng erly or late hor meny most be 
leten forth at ye 3ates o swyflyng into ye Con-
tre abowt hore brybes & hor wherels  ... & no 
meltyme waytit to wt home bot what tyme euer 

yai come ... hor vitaill shuld be redy ... to home 
& hor dogges & hor hawkes & hor ferettes fedde 
wyth ye best brede & flesshe

«Om morgenen måtte man åpne portene for 
mennene deres for at de skulle gå på swyflyng 
i bygdene på røvertokt og krangel ... og de ret-
tet seg ikke etter måltider, men uansett når de 
kom, skulle maten deres stå ferdig ... for dem 
og hundene deres, og jaktfalkene og ilderne 
deres ble fôret med det beste av brød og kjøtt.»

Ordet swyflyng opptrer bare her i mellom-
engelsk. Det tilsvarende swivel dukker opp 
langt senere i en teknisk betydning (dreieme-
kanisme, som på en kontorstol). Her ser ordet 
ut til å ha omtrent samme betydning som svive 
rundt på norsk. Beslektede ord i germanske 
språk er sweben og schweiben «vandre rundt, 
nøle, svinge». Det mellomengelske swive, deri-
mot, er brukt bare i betydningen «ha seksuell 
omgang».

Om swyflyng er et nordisk lånord eller 
har engelsk bakgrunn, er ikke lett å si, selv 
om betydningen kan tyde på at det er nord-
isk. Men ordvalget her kan ha vært en eks-
tra fornærmelse, med antydning til engelske 
swive.

Professor Merja Stenroos leder 
en forskergruppe i middelalder-
engelsk som analyserer tekster 
fra perioden 1100–1500. I 
denne spalten presenterer hun 
noen av de mystiske ordene 
de møter i forskningen sin. 

ord under lupen : Å svive rundt på øya Man

Gjenstand: flintdolk
Funnsted: Bø i Karmøy kommune
Datering: 1800–1500 f.Kr.
Utstilt: Arkeologisk museum ved UiS

Flintdolk fra 
bronsealderen
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Bok : Praktbok fra Norsk hotellhøgskole
Hotellhøgskolen ved UiS 
feirer i år sine 100 første 
år. Dette markeres blant 
annet ved at skolen utgir 
en bok, som mellom to 
permer tar for seg skolens 
lange og stolte historie. 

Den trekker linjene 
fra oppstarten av skolen 
i Bergen i 2012, via flyt-
ting til hovedstaden hvor 
skolen var fram til 1952, 
da den igjen ble flyttet 
vestover til Sola Strand Hotel. Videre tar 
den for seg veien til Ullandhaug i 1974, og 
til skolen i 1994 ble en del av Høgskolen 
i Stavanger, og siden ble et eget institutt 
ved Universitetet i Stavanger.

Skolen har en lang rekke med elever 
som har blitt reiselivstopper både i inn- 
og utland. Noen av dem møter man i 
boka i form av små svart-hvitt portretter 
fotografert den gang da de var studenter. 
Boka er ellers godt utrustet med flotte 
svart-hvitt-fotografier av staselige og tra-
disjonsrike hoteller og farge-foto av mer 
moderne hotelleksteriør og -interiør. 

Boka viser fram skolen 
som den eneste i sitt slag 
i Norden.Manuskriptet 
til jubileumboka baserer 
seg på teksten til Sverre 
Thon (1922–1912), sup-
plert med kapitler skre-
vet av Øyvind Sirevaag, 
som også har stått som 
ansvarlig redaktør for 
boka. Ingund Svend-
sen har laget en grafisk 
utforming som kler den 

ærverdige hundreåringen. Boka er utgitt 
på AM forlag.

Hundreårsjubileet har blitt markert 
gjennom hele 2012, men den skikke-
lige jubileumsfesten ble avholdt på Sola 
Strand Hotel med lunsj for inviterte gjes-
ter 18. oktober 2012, og storstilt mid-
dag for tidligere elever og andre gjester 
samme kveld. 

Jubileumsfesten er over, men praktboka 
som dokumenterer skolens historie, er i 
seg selv en flott feiring av hotell- og rei-
selivsfaget som vil vare lenge etter at jubi-
leumsfesten er over.

Jernaldergarden 40 år
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  OKTOBeR:

SøndAG 21. oktoBer kl. 12.00 
Arkeologisk museum 
omvising i utstillingen «Gullkorn. 
Frø til nytte og glede». 
Åpent i steinalderrommet. 
ta tidsmaskinen tilbake til 
steinalderen!

tirSdAG 23. oktoBer kl. 20.00 
det nye konserthuset i Bjergsted, 
Flerbrukssalen Zetlitz 
Studentsamskipnaden i 
Stavanger feirer 40 år og inviterer 
studentene til en helaften i det 
nye konserthuset. datarock og 
karpe diem står på scenen. 

tirSdAG 23. oktoBer kl. 18.30 
Arkeologisk museum 
Gratis inngang 
Foredrag ved dagfinn Skre: 
«Avaldsnes, en kongsgård 
ved nordvegen. resultater fra 
utgravingene 2011–2012».  

Konsertkalender : institutt for musikk og dans
oktober

Tirsdag 23. oktober kl. 19.30 
Ensemblekonsert 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Onsdag 24. oktober kl. 17.30 
Kunstfaglig forum 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Tirsdag 30. oktober kl. 19.30 
Flautissimo 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Onsdag 31. oktober kl. 19.30 
Masterkonsert 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

november

Tirsdag 6. november kl. 19.30 
Kammermusikk av Brahms II 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Torsdag 8. november kl. 19.30 
Bjergsted messingensemble 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Tirsdag 13. november kl. 19.30 
Spansk sangbok 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Tirsdag 20. november kl. 19.30 
Unge musikere 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Onsdag 21. november kl. 19.30 
Masterkonsert 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Onsdag 28. november kl. 17.30 
Kunstfaglig forum 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Torsdag 29. november kl. 19.30 
Leningradsymfonien 
Stavanger konserthus,  
Fartein Valen. Kr 480/50

DESEMBER
Tirsdag 4. desember kl. 19.30 
Kammermusikk av Brahms III 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Søndag 9. desember kl. 14.00 
Julekonsert i Lks 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Tirsdag 11. desember kl. 19.30 
Cello & Piano Recital 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Onsdag 12. desember kl. 17.30 
Kunstfaglig forum 
Lille konsertsal, Bjergsted 
Gratis adgang

Med forbehold om endringer.  
For utfyllende informasjon  
besøk www.uis.no
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torSdAG 25. oktoBer kl. 12.00 
Arkeologisk museum 
Museet midt på dagen. omvising i 
utstillingen «Gullkorn». 

lørdAG 27. oktoBer kl. 12.00 
Arkeologisk museum 
nålbindingskurs. lær en gammel teknikk 
som er ypperlig til votter/sokker. 

SøndAG 28. oktoBer kl. 12.00 
Arkeologisk museum 
Verkstedaktivitet for barn. Vi lager flotte 
lykter til å lyse opp i vinterhalvåret.

tirSdAG 30. oktoBer 12.15–14.00 
Auditorium A3 i kjell Arholms hus, 
Universitetet i Stavanger 
Gjesteforelesning ved direktør ved 
nobelinstituttet, professor Geir 
lundestad: «når vil kina passere USA 
som verdens ledende makt?».

tirSdAG 30. oktoBer kl. 18.30 
Arkeologisk museum. Gratis inngang 
tirsdagsforedrag ved Jørn Holme: «Hva 
verner riksantikvaren og hvorfor?». 

tirSdAG 30. oktoBer kl. 19.00 
Folken 
UiS-debatt: Presidentvalget i USA 
direktør ved nobelinstituttet, professor 
Geir lundestad: «Hvorfor har Barack 
obama så store problemer med å bli 
gjenvalgt?». kommentarer ved: Arne 
neset, førsteamanuensis i amerikanske 
studier, Universitetet i Stavanger . Gaye 
rosland, democrats Abroad. Phil de 
Valerio, republicans Abroad. 

  NOvemBeR:

torSdAG 1. noVeMBer kl. 19.00 
Arkeologisk museum 
Foredrag ved Professor Jan eivind Myhre: 
«Universitetet i oslo: 1800-tallet – 
professorenes århundre?».  
Arr: Forum for historie, kultur og samfunn

SøndAG 4. noVeMBer kl. 12.00  
Arkeologisk museum 
omvising i utstillingen «Gullkorn» 
Verksted for barn: Gøy med frø!

tirSdAG  6. noVeMBer kl. 18.30 
Arkeologisk museum. Gratis inngang 
Foredrag ved roy Høibo: «draumen om 
fortida. Bygningsvern på musea».

SøndAG 11. noVeMBer kl. 12.00 
Arkeologisk museum 
Verksted for barn: Gøy med frø! 

tirSdAG 13. noVeMBer kl. 18. 30 
Arkeologisk museum. Gratis inngang
Foredrag ved Hild Sørby: «Bygningsvern 
og autentisitet. Postmoderne holdninger 
til istandsetting av gamle hus». 

torSdAG 15. noVeMBer kl. 12.00 
Arkeologisk museum 
Museet midt på dagen: Bli med på et 
besøk i vårt forskningsbibliotek!

SøndAG 18. noVeMBer kl. 13.00 
Arkeologisk museum 
omvising i utstillingen «Gullkorn».

tirSdAG 20. noVeMBer kl. 18.30 
Arkeologisk museum. Gratis inngang
Foredrag ved Hanne Windsholt: «Vern av 
etterkrigsarkitekturen».

onSdAG 21. 
noVeMBer kl. 19.00 
Arkeologisk museum 
Foredrag ved stipendiat 
Marie-theres Fojuth, 
Humboldt-Universität, Berlin: 
«den korrigerte nasjonen – 
jernbane, turisme og landskap i norge 
rundt 1900».  
Arr: Forum for historie, kultur og samfunn

SøndAG 25. noVeMBer kl. 12.00 
Arkeologisk museum 
Vikingenes jul på museet. Julebrød og 
julegeiter til salgs i kafeen!

tirSdAG 27. noVeMBer kl. 18.30 
Arkeologisk museum. Gratis inngang 
Foredrag ved Gurli Meyer og lisbeth 
Prøsch-danielsen: «kvernsteinsbruddet 
på Sjernarøyene og andre brudd i 
norge». 

 DeSemBeR:

SøndAG 2. deSeMBer kl. 12.00  
Arkeologisk museum   
Vikingenes jul på museet.

torSdAG 6. deSeMBer kl. 12.00 
Arkeologisk museum 
Museet midt på dagen: Jòl – gamle 
juletradisjoner med røtter i forhistorien.

SøndAG 9. deSeMBer kl. 12.00  
Arkeologisk museum  
Vikingenes jul på museet.

SøndAG 16. deSeMBer kl. 12.00    
Arkeologisk museum 
Vikingenes jul på museet.

 KONFeRaNSeR:

onsdag 24.–torsdag 25. oktober  
SAF-konferansen 2012 
Senter for atferdsforskning ved UiS 
inviterer til konferanse med fokus 
på barn og verdighet. konferansen 
vil gjennom plenumsforedrag og 
parallellsesjoner sette et nærmere 
fokus på ulike problemstillinger 
innenfor sosiale og emosjonelle 
vansker. 

40 ÅR: Studentsamskipnaden i Stavanger feirer 40 med Karpe Diem.



returadresse:
UiS
4036 Stavanger B

Ta en erfaringsbasert mastergrad!

Foto: Kilde Region Stavanger

Et skreddersydd tilbud  
for deg som vil kombinere jobb og utdanning

Graden er modulbasert og består av 90 studiepoeng 
Opptakskrav: bachelorgrad eller tilsvarende treårig 
høyere utdanning  + tre til fem års relevant yrkes-
erfaring. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

pluss@uis.no              telefon 51 83 30 41
F o r  a n d r e  k u r s  s e  w w w . u i s . n o / p l u s s

UiS Pluss
Etter- og videreutdanning


