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Ber deg være
Av BJØRN HAUGAN

Børge
Ousland
Polfarer 50 år
Børge Ousland er en
av Norges mest kjente
moderne polfarere. I
1986 gikk han på ski
over Grønland. Han
brukte 37 dager på
ferden, som gikk fra
øst til vest i en distanse på 800 km i
luftlinje.
Fire år senere gikk
han til Nordpolen, og
fire år etter det igjen
gikk han alene til
Nordpolen uten etterforsyning. Men om du
trodde han var ferdig
med Nordpolen etter
det tar du feil, i 2006
gikk han fra Russland
til Nordpolen som den
første i vintermørket.
Ousland var også den
første som gikk alene
til Nordpolen uten
forsyninger og den
første som krysset
Antarktis alene.
Sistnevnte ble gjennomført i 1996-1997.
Året før, i 1995, ga
han opp å krysse
Antarktis alene som
følg av frostskader.
Ousland er utdannet
dykker, og var tilknyttet Marinejegerkommandoen. Han
har imidlertid brukt sin
tid på polarekspedisjoner, og som foredragsholder og forfatter.
Han har gitt ut over ti
bøker om sine ekspedisjoner, og har
også laget flere filmer.
For bare noen uker
siden var han fremme
i mediene, da fordi
han var helten til den
nå døde norske
svømmeren Alexander
Dale Oen.

Clint Eastwood
82 år

Irene Dalby
41 år

Roar Ljøkelsøy
36 år

Etter ti år som norsk klimanestor
er Pål Prestrud (58) bekymret.
Han mener skeptikerne vinner
frem uten grunn.
Nå ber han deg være klimasjef og ambassadør for kloden, fordi det er så få andre
som er det for tiden:
– Ikke tro på de som bagatelliserer klima-krisen. Intet
er i realiteten endret siden
FNs klimamøte i København
i 2009. Da
var både det
norske folk
og verden
engasjerte
og innstilt
på å bidra. I
dag er miljøbevisstheten atskillig lavere.
Det er både trist og farlig,
fordi hvis vi ikke reagerer nå,
er det for sent dersom krisen
virkelig setter inn, sier Prestrud.

med oss. Det er her utfordringen er: Vi ser av forskningen at temperaturen stiger
og at det er sannsynlig at en
en viktig årsak til det er
menneskeskapt. Men vi vil
aldri kunne bevise det helt
sikkert.
– Det gjør
at Frps klimapolitiske
talsmann kan
si at klimaproblemene
er solens
skyld?
– Usikkerheten i klimaforskningen gjør at motkreftene tidvis får gjennomslag. De har vind i seilene i
Norge og i verden. Det skjer
samtidig som økningen i
CO2-utslippene er større enn
noensinne. På grunn av finanskrisen i 2009 gikk det
litt tilbake, men i 2010 steg
det med 5,6 prosent.

Nestoren i norsk
klimaforskning
gir seg i dag

DIREKTØREN I SENTER for
klimaforskning, Cicero, har i
en årrekke fulgt utviklingen i
klimaet og den varierende
fokusen klimaet har i det
norske folk.
Han er bekymret og ser at
klimaskeptikerne har fått
vind i seilene. På sett og vis
gir ham de rett; at det ikke er
mulig å si noe skråsikkert om
hvor menneskeskapt klimakrisen er.
– Det er riktig at klimaforskerne ikke kan forutsi
med stor grad av nøyaktighet
akkurat hvordan klimaendringene vil bli. Men det vi vet
nok til å kunne si, er at risikoen er høy for skadelige
endringer. Derfor bør vi
handle nå.
Prestrud er 1,95 på strømpelesten og ruver i terrenget.
Men han er en lavmælt bamse.

HAN VIL IKKE TRUE med at
store deler av Asia kan stå
under vann om et par generasjoner, at Amazonas kan
bli ørken og at sommerhete
kan svi store deler av verdens
matproduksjon.
– Roper vi ulv, ulv for ofte,
vil vi ihvertfall ikke få folk

– MÅLET ER Å HINDRE at
temperaturen stiger med mer
enn to grader siden førindustriell tid. Er det mulig?
– Ja, men i dag er sjansen
vel så stor for at temperaturen vil stige med tre-fire
grader og mer enn det mot
slutten av dette århundre.
Problemet er at verken politikere eller folk for tiden er
tilstrekkelig opptatt av det.
Hans siste arbeidsdag er i
dag. I morgen blir avslutningen æret med et klimaseminar, da han trer tilbake
etter ti år ved rotet. Han skal
fortsatt jobbe ved senteret,
men ikke som toppsjef.

KLIMA-GUIDE: Direktør
Pål Prestrud i Ny-Ålesund på
Svalbard i 2009, der han forteller Tata-direktør Jamshed
Irani fra India og svenske Björn
Stigson om utviklingen av
breene i Kongsfjorden.
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«OSLO NORWAY!! Im up Im
up. #wakeupcall»
Justin Bieber
þ (@justinbieber)

«Hvem er denne Bieber
forresten? Ikke visepresidentkandidatkandidat en gang så langt jeg
har fått med meg...»
Hans Olav Lahlum
þ (@HansOlavLahlum)

«Er det noen som
ønsker denne streiken, unntatt Arne
Johannessen?»
Bjørn Hansen
þ(@nicecap)
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e klima-sjef
Gunn Karin
Gjul
(Ap), avtroppende
stortingsrepresentant
og leder av Stortingets familie- og
kulturkomite
– Hvordan pleier dagen
din å starte?
– Det er et evig kaos med
smøring av matpakker,
masing fra unger som skal
kle på seg og leveres i skole og barnehage. Så det er
ikke en stille stund.
– Hvem er den første du
sier hei til?
– Det varierer. Mine barn
eller mannen min.
– Hva tenker du mest på
i lunsjpausen?
– Maten og de gode samtalene med kollegene mine.
Da legger jeg jobben til side
og tenker på andre ting.
– Hvem melder du mest
privat med i løpet av
arbeidsdagen?
– Mannen min. Det er krevende å organisere to aktive
smågutter, så familielogistikken er det vi melder mest
om.
– Hva bruker du tiden på
kveldene til – TV, film,
dvd, nett, aviser eller
bøker?
– Møtepapirer til dagen etter
og nyheter på TV. Hvis jeg
har tid til noe annet, så
prøver jeg å lese en god
bok.
«Streik på skoler
+fjortiser + justin
bieber-> livsfarlig i
oslo sentrum?»
Maria Amelie
þ (@MariaAmeli)

«Hvem pokker er denne
Justin Bieber?»
Knut Haavik
(þ@Haaviksenior)

«Forhandlingene med hodet
er brutt - begge armene er
tatt ut i streik!! Det kan bli
langvarig...»
Thomas Alsgaard
(þ@ThomasAlsgaard)

– … og hva er ikke dagen
din helt den samme
uten?
– Aviser og bøker. Og det å
være sammen med familien
min.

