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          HAVNEN
 

JEKTEVIKSTERMINALEN: 
Danskebåten fra Hirtshals kl. 
12.30, retur kl. 13.30.
HURTIGRUTEKAIEN: «Spits-
bergen» fra Kirkenes kl. 14.30, 
retur kl. 22.30. 
KILDE: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

Seniorrådgiver 
Eva Irene Tuft 
døde 29. no-
vember, bare 
57 år gammel. 
Vi visste at hun 
var syk. Likevel 

er det ufattelig at vår flotte, 
energiske, livsglade kollega 
og venn ikke lenger er blant 
oss.

Eva begynte i UD i 2005. 
Hun hadde da lang fartstid 
fra arbeid i Latin Amerika og 
i Norad. I UD ble det først sta-
sjonering i Indonesia. Senere 
etablerte hun den norske 
ambassadeseksjonen på Øst 
Timor, som hun ledet i to år. 
Tilbake i UD fikk hun ansvar 
for Haiti og gjenoppbygging 
etter jordskjelvet i 2010. Gjen-
nom utallige besøk til det 
karibiske landet bygde hun 
sterke bånd. Kondolansene 
fra venner både på Øst Timor 
og Haiti har vært mange og 
ektefølte. 

Vi minnes Eva som et ge-
nuint godt menneske med et 
utrettelig engasjement. Hun 
var rettferdighets – og sann-
hetssøkende i alt sitt virke, og 
sluttet aldri å se enkeltmen-
neskets verdi og muligheter. 
Eva var en medarbeider som 
evnet å omsette sin teoretiske 

innsikt til relevante tiltak for 
de menneskene hun jobbet 
med, og vil bli husket og 
verdsatt for dette.

I tillegg var Eva særdeles 
sporty. Hun smykket seg bl.a. 
med å ha løpt «motbakkeløp» 
i Bolivia på 3600 meters 
høyde. En stor prestasjon 
som demonstrerer disiplin 
og styrke.

Den siste tiden ble alle 
krefter brukt i kampen mot 
kreften. Hun imponerte og 
viste hvilken fighter hun 
var. Kalte seg «prosjektle-
der», skaffet informasjon og 
nye nettverk og fokuserte 
på behandling, trening og 
kosthold. Humoren hjalp 
også i tunge stunder. Det var 
likevel ønske om å leve videre 
med og for sine to sønner, 
Runar og Are, som var selve 
drivkraften.

Evas søster, Sølvi, holdt 
vennene oppdatert om 
sykdomsforløpet. Hun sa at 
menneskenes oppgave er å 
skinne på hverandre. Eva 
gjorde nettopp det. Hun be-
riket oss alle med sin varme, 
sitt humør og sin entusiasme. 
FOR VENNER OG KOLLEGER I UTEN-

RIKSTJENESTEN; NANNA THUE, 
HEGE ARALDSEN, GURI RUSTEN, 

JOHNNY ALMESTAD OG HAAKON 
GRAM-JOHANNESSEN 

Temperaturin-
versjoner og 
luftkvaliteten i 
Bergen

Tobias 
Wolf-Grosse 
disputerer 16. 

desember for PhD. graden 
ved UiB med avhandlingen: 
«An Integrated Approach for 
Local Air Quality Assessment 
under Present and Future Cli-
mate Scenarios».

Tobias Wolf-Grosse har i 
sin avhandling utforsket en 
ny integrert tre stegs metode 
for analyse av lokale luftsir-
kulasjon og spredning/akku-
mulering av luftforurensing 
i et bymiljø. Han har brukt 
hendelser med høy luftforu-
rensing i Bergen by som ek-
sempel. Det første steg bruker 
lokale målinger av tempera-
turprofilen over Bergen utført 
med et avansert fjernålings-
instrument. Den andre delen 
knytter situasjoner med høy 
luftforurensing til storskala 
meteorologisk sirkulasjon 
over byen. Siste delen bruker 

modellsimuleringer av de 
lokale strømningene i Ber-
gensdalen med en avansert 
numerisk atmosfæremodell. 
Antall værsituasjoner som 
kan føre til dårlig luftkvalitet 
varierer sterk fra år til år. 
Gjentatte måneder med høy 
antall av slike hendelser inn-
treffer omtrent hvert 10–15 år. 
Under forhold med høy luft-
forurensing i Bergen er tem-
peraturforskjellene mellom 
land og vannet i Byfjorden 
en viktig faktor som styrer 
transport og akkumulering av 
forurensningen over Bergen.

Metodikken utviklet i 
denne doktorgraden har 
blitt anvendt i et prosjekt 
for Bergen og Omland Hav-
nevesenet for å kvantifisere 
bidragene av utslipp fra skip 
i Bergen havn i situasjoner 
med høy luftforurensning. 

Tobias Wolf-Grosse (født 
1987) er fra Darmstadt, Tysk-
land. Han har mastergrad i 
meteorologi og oseanografi 
ved UiO. Disputasen finner 
sted 13.15 i Nansensenteret.

MINNEORD

DOKTORGRAD

Jeg er ikke fornøyd før jeg er 
like berømt som Gud.

MADONNA, AMERIKANSK SANGER 
OG SKUESPILLER 

DAGENS GULLKORN

– Så du hadde en god følelse?
– Jeg følte meg veldig sikker på 
at jeg skulle til intervju i Brussel, 
selv om 80 prosent av søkerne 
blir silt ut. Før intervjuet hadde 
komiteen sendt ut søknaden 
min til tolv fagpersoner for å få 
en vurdering og kvalitetssikring 
av meg og arbeidet mitt. At jeg 
er tilstrekkelig nyskapende og 
nytenkende.
– Hvordan foregikk intervjuet?
– Jeg sto ved enden av et bord 
og presenterte forskningen min 
for 20 personer i ti minutter. Et-
terpå ble jeg spurt ut i 15 minut-
ter. Stemningen er nervøs, for du 
vet at du skal bli grillet. Men jeg 
hadde øvet mye på forhånd og 
plaget livet av studenter og kol-
leger som prøveintervjuet meg.
– Hva skal du bruke pengene 
til?
– Til å realisere prosjektet som 
går på skjønnsspørsmål i bar-
nevernet og hva som er noens 
beste. Folk er forskjellige, og 
beslutninger om barn skal tas 
fra foreldrene kan ikke være 
avhengige av hvilken dommer 
man møter på. I tillegg til Norge, 
skal vi først undersøke barne-
vernsystemene i Spania, Est-
land, Irland og Østerrike. Senere 
skal vi også inkludere ytterligere 
femten land.
– Hvordan står det til med bar-
nevernet? Er det mer foreldre-
vern enn barnevern?
– Det varierer. Litt for lenge har 

det vært orientert mot forel-
drene, deres rettigheter og bio-
logi. Men jeg tror vi er i ferd med 
å snu, og inkludere barna mer og 
mer. At vi forstår at barnet skal 
være en likeverdig person.
– Fungerer barnevernet til 
 barnets beste?
– Det er det vanskelig å svare på. 
Men i forhold til resten av ver-
den fungerer norsk barnevern 
relativt bra, selv om det kan 
forbedre seg.
– På hvilke punkter bør barne-
vernet bli bedre?
– På kompetanse, de som arbei-
der med barnevern bør ha mye 
høyere utdannelse og lønn. Vi 
må rekruttere de aller beste. 
Dessuten kan barnevernet bli 
enda bedre på å involvere barna. 
Forbedringspotensialet er også 
stort når det gjelder ambisjoner 
og praksis.
– Hva tenker du på da?
– Barnevernet kan bli bedre på 
kommunikasjon. De er ikke spe-
sielt gode til å ivareta foreldre 
som mister barna sine. Det vil 
også være godt for ungene som 
ofte har tilknytning til de biolo-
giske foreldrene etter at barna er 
blitt tatt fra dem. 
– Har du kontakt med barne-
vernsbarn?
– Ja, noen. Det de ofte forteller 
er at de savner kjærlighet. At en 
stat skal ivareta barnets beste er 
vanskelig. 

MIN DAG

TØFFE TING: – Jeg leser så veldig mange ubehagelige rettsdokumenter at jeg              klarer ikke å se emosjonelle filmer, sier Marit Skivenes, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvi-
tenskap ved Universitetet i Bergen.

Navn: Marit Skivenes
Alder: 48 år
Bosted: Kalfaret
Aktuell: Professoren ved 
Universitetet i Bergen har 
fått stipendet Consolidator 
Grant fra Det europeiske 
forskningsråd for nyten-
kende forskning innen 
barnevern.

09.00: Til dyrlegen 
med katten Han 
Solo på syv måne-
der som trenger en 
vaksine. Den fire 

år gamle hannkatten Nossi 
har ikke vent seg til ham, og 
er forbannet. Det forstår jeg, 
for når Nossi spiser, står Han 
Solo bak og lukter i rumpen 
hans.

13.00: Veiledning 
med en masterstu-
dent som er opp-
tatt av miljøtiltak i 
Bangladesh.

17.00: Da får vi be-
søk av foreldrene 
til to av kompisene 
til min ni år gamle 
sønn Cornelius. 

Guttene skal ha filmkveld 
sammen med yngstemann 
Leonard som er syv år.


