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          HAVNEN
 

NÅR MIN SØSTER snart har bursdag, kom-
mer min mor til å ringe rundt til alle 
oss søsken for å passe på at vi husker å 
ringe søsteren vår og gratulere henne 
med dagen.

Min mor er ikke bare navet, men hele 
infrastrukturen i storfamilien.

Når hun en gang ikke orker mer, må 
vi leie inn et halvt bemanningsbyrå for 
at strukturen rundt oss ikke skal bryte 
sammen.

TIL JUL PASSER hun på at alle barn, barne-
barn og oldebarn får de gaver de skal ha. 

– Nei du kjøpte fotballstrømper og 
leggbeskyttere til henne i fjor. Og i år 
skal din bror kjøpe Sandviken-drakt til 
henne. Men jeg vet at hun ønsker seg 
nye skisko, kan min mor si.

Hun sørger for at familien sender 
små gaver og hilsener til dem som fyller 
år og konfirmeres, og blomster til dem 

som dør. Hun leser for alle oldebarn og 
hjelper alle barnebarn med lekser lenge 
etter de er myndig.

TIDLIG PÅ HØSTEN  ringer hun rundt og 
sjekker at alle vil være trygt omringet 
av familie og venner julaften. Helst skal 
ingen være alene noen gang i vår fami-
lie, men i hvert fall ikke da. 

Derfor har jeg alltid hatt en litt dje-
velsk drøm om å kunne ringe henne en 
julaften og si at, «nei jeg sitter faktisk 
her alene i kveld».

Problemet er bare at hun da hadde 
rekvirert helikopter, beredskapstrop-
pen og hele sivilforsvaret. Slikt spøker 
man ikke med i vår familie.

JEKTEVIKSTERMINALEN: 
Danskebåten fra Hirtshals kl. 
12.30, retur kl. 13.30.
HURTIGRUTEKAIEN: «Nord-
norge» fra Kirkenes kl. 14.30, 
retur kl. 23.59.
KILDE: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

I dag har Anniken og An-
nette navnedag.  NTB

DAGENS NAVN

I dag fyller 
skuespiller, Kirk 
Douglas (bildet) 
101 år, skuespil-
ler John Mal-
kovich 64 år, 
visesanger Kari 

Bremnes 61 år, sanger Donny 
Osmond 60 år, kronprinsesse 
Masako av Japan 54 år, tidl. 
fotballspiller Dagfinn Enerly 
45 år, tidl. proffsyklist Ryder 
Hesjedal 37 år og tidl. fotball-
spiller Kristofer Hæstad er 34 
år.  NTB

FØDSELSDAGER

Meningen med livet er et liv 
med mening. ROBERT BYRNE

DAGENS GULLKORN
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6977 Bygstad Det var nemlig daværende 

kurator ved Bergens Museum, 
Fridtjof Nansen, som i 1899 fikk 
oppført Biologisk Station på  
Marineholmen.

 Året etter ble Bjørn Helland-
Hansen tilsatt som forsker på 
stasjonen. Han hadde stor virke-
trang og igangsatte forskerkurs 
og forskning i oseanografi. Det 
utviklet seg et spesielt nært og 
produktivt samarbeid mellom 
Nansen og Helland-Hansen, 
som resulterte i flere banebry-
tende publikasjoner.

 Bak disse lå et svært omfat-
tende observasjonsmateriale, 
som det hadde tatt årevis med 
forskningstokt å samle inn og 
bearbeide. Biologisk Station og 
forskningen derfra ble opptak-
ten til det som skulle bli Geo-
fysisk institutt.

Verdensledende forskning
Helland-Hansen lanserte tid-
lig visjonen om et «Geofysisk 
Centralinstitut» som skulle 
romme verdensledende fors-
kning på fysiske prosesser mel-
lom jordskorpen og det nære 
verdensrom. Helland-Hansens 
ambisjoner var forankret i Vil-
helm Bjerknes’ nyvinninger i 

teoretisk fysikk. De ga et mye 
bedre rammeverk for værvars-
ling, for å tolke målinger og til 
å kartlegge bevegelsene i hav og 
atmosfæren, og ikke minst til å 
studere koblingen mellom hav 
og atmosfære. 

Ledelsen ved Bergens Mu-
seum var positiv til et slikt insti-
tutt, men det tok tid å få realisert 
prosjektet. Det var først i 1910, da 
Nansen tiltrådte i et professorat 
ved universitetet i Kristiania, 
at det ble fart i sakene. Nansen 
arbeidet for å få opprettet et 
professorat til Helland-Hansen 
i hovedstaden. Dette utløste en 
motreaksjon fra Bergens Mu-
seum, som endte med at Hel-
land-Hansen fikk et professorat 
i Bergen og at Geofysisk institutt 
ble etablert. Dette skjedde i 1917. 

Gaver fra byens borgere
Når Nansen innså at slaget var 
tapt støttet han helhjertet opp 
om instituttet og sørget for at 
Vilhelm Bjerknes kom til Ber-
gen i 1917. Han bidro slik til at 
instituttet startet opp med to 
professorer, Helland-Hansen i 
oseanografi og Bjerknes i mete-
orologi. 

Det finansielle grunnlaget 

JUBILEUM e «Geofysen» i Bergen fyller 
100 år. Visste du at det var Fridtjof  
Nansen som dro det hele i gang? 

Forskning 
på vær og 
hav i 100 år

Johannes Tveiterås Hovden,  
5251 Søreidgrend
Ronny Litland, 5360 Kolltveit
Hilde Lyngås,  
5281 Valestrandsfossen
Torill Dahle Stangvik,  
5229 Kalandseidet
Harry A. Søilen, 5108 Hordvik
Katrin Takle, 5353 Straume
Kjell Olav Tryti, Skulestadmo
Sissel Tveit, 5302 Strusshamn
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PÅ TOKT: Bjørn Helland-Hansen og Fridtjof Nansen på tokt med fors-
kningsfartøyet «Armauer Hansen» i 1913.  
 FOTO: BILLEDSAMLINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN 

Hun som passer på oss
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RO PÅ DEKK: Fra forskningsfartøyet «Armauer Hansen» på tokt fra Norge til Portugal i 1914.  FOTO: BILLEDSAMLINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN.

kom for det aller meste fra rause 
pengegaver fra Bergens borgere.

De to knyttet til seg interna
sjonale forskere, instrument
makere og yngre assistenter. 
Vilhelm Bjerknes og hans 
gruppe ble senere kjent som 
Bergensskolen i meteorologi.

Skolen lykkes med å utvikle 
banebrytende metoder for vær
varsling, men oppdagelsen av 
polarfronten og dens tilknytning 
til lavtrykksdannelse høstet 
kanskje enda mer berømmelse. 
Bergensskolen i meteorologi er 
kjent verden over, og den står 
utvilsomt for en av de mest 
sentrale, norske bidragene til 
naturvitenskapen.

«Geofysen» etablert 
I 1928 kunne instituttets stab 
flytte inn i et nytt og moderne 
bygg som på en svært fremsynt 
måte var tilpasset geofysisk 
forskning. Bygget ble reist med 
midler gitt av Bergens borgere 
og fikk raskt navnet «Geofysen» 
på folkemunne. 

På verdensbasis var dette 
ett av tre lignende institutt 
og åpningen ble omtalt i det  
renommerte tidsskriftet «Na
ture» som en verdenssensasjon. 
Bygget utgjør nå midtfløyen på 
det som i dag er Geofysisk insti

tutt. Vervarslinga på Vestlandet 
flyttet også inn i bygget og dette 
samboerskapet, som har fostret 
mye godt samarbeid gjennom 
årene, eksisterer fortsatt i beste 
velgående.

 Et tredje familiemedlem er 
Bjerknessenteret for klimafors
kning, som etter 2002 har sam
let all klimaforskning i Bergen, 
og som er et av Europas største 
klimaforskningsmiljøer.

Geofysisk institutt ble en av 
hjørnesteinene da Universitetet 
i Bergen ble grunnlagt i 1946. 
Generasjonen etter Bjerknes og 

HellandHansen fikk i oppgave 
å bygge ut det fristilte instituttet 
til et regulært universitetsin
stitutt med både forskning og 
utdanning. Instituttets ansatte 
bidro også til å etablere Fysisk 
institutt og Matematisk institutt 
ved det nye universitetet. 

Menneskeskapt oppvarming
På denne tiden utviklet meteo
rologi og oseanografi seg i ulike 
retninger og havoverflaten ble i 
større grad et skille mellom de to 
grenene enn et samlingspunkt. 
Lokalmeteorologi sto særlig 

sterkt og etter hvert ble polar
oseanografi et av instituttets 
varemerker.  

Fra midten av 1980tallet og 
frem til i dag har forsknings
temaene i stor grad dreiet til
bake mot dem som var utgangs
punktet til HellandHansen og 
Bjerknes; nemlig innsamling og 
analyse av målinger, utvikling 
av varslingsmetoder og detaljert 
forståelse av fysiske prosesser i 
overgangen mellom luft, sjøis 
og hav. 

Forskningen på de grunn
leggende spørsmålene som 
dannet fundamentet for etable
ringen av instituttet for 100 år 
siden, gir i dag helt nødvendig 
kunnskap for å bedre kunne 
forstå og tallfeste global, men
neskeskapt oppvarming. Denne 
kunnskapen er også en forutset
ning for å snu utviklingen inn på 
et mer bærekraftig spor. 

Kunnskap mot vås
Vi opplever at det er svært mo
tiverende å studere og forske 
på fagdisipliner som er sentrale 
i mange av de globale utfor
dringene vi står overfor. Det er 
gene relt stor interesse knyttet til 
våre fagfelt og vi bruker mye tid 
på formidling. Likevel opplever 
vi at kunnskap, i alle fall tidvis, 

er på vikende front når klima
utfordringene debatteres. 

Populisme, klimaskepsis og 
postfaktatrend, løsrevne påstan
der og meningsløst polariserte 
problemstillinger er fenomener 
vi begynner å bli vant med, og 
som har gjort – og gjør – formid
lingen av fagfeltet både utfor
drende og enda mer viktig. 

Utviklingen synes likevel å 
vise at etterspørselen av kunn
skapen vi produserer er økende 
på flere samfunnsområder. 

Dette er selvsagt noe vi 
gleder oss over, og ikke minst 
noe å tenke på 100 år etter at 
et «Geofysen» ble heiet frem og 
finansiert av Bergens borgere, til 
det beste for byen og omegn.

GEOFYSEN: Geofysisk institutt på Marineholmen på 1950-tallet. 
  FOTO: LEIF LARSEN. BILLEDSAMLINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN.

Nils Gunnar Kvamstø,
Instituttleder Geofysisk Institutt, 
Universitetet i Bergen

FAKTA

Geofysisk institutt

n Det Geofysiske Institutt 
ved Universitetet i Bergen 
ble opprettet i 1917. De re-
presenterte en videreføring 
av forskningsaktiviteter ved 
Bergen museum (opprettet 
1825) og Biologisk stasjon 
(opprettet 1892).
n Fra slutten av 1990-tal-
let har aktiviteten økt jevnt 
og staben. I dag er det 120 
tilsatte, fra 22 land. 
n Rundt 100 studenter får 
daglig undervisning og 
veiledning i meteorologi, 
fysisk oseanografi, kjemisk 
oseanografi, klimadynamikk 
og fornybar energi. 


