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toppmøte: F.v.: Yoo (Ban) Soon-taek, utenriksminister Børge Brende, Erika Gjelsvik, FNS 
generalsekretær Ban Ki-moon og Johannes Bergli Breivik fra Trofors. Foto: nrK

Polfarer Johannes 
Bergli Breivik fra 
Trofors poengterte 
realitetene overfor 
FNs generalsekretær 
Ban Ki-moon, som 
skal ha kvittert med å 
si «Ses i Paris».
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922 93 134

– Jeg fortalte Ban Ki-moon at 
isen i polområdet har blitt mye 
tynnere, og at den faktisk har 
slanket seg til 1,5 meter tykkel-
se i dag, mot 4–5 meter for 
bare 20 år siden. Jeg sa også at 
havtemperaturen på Nordka-
lotten stiger, sier Johannes 
Bergli Breivik (13).

Som en del av opplegget 
rundt NRK-prosjektet «Opp-
drag Nansen» fikk nemlig Jo-
hannes og meddeltaker i Erika 
Gjelsvik møte ingen ringere 
enn FNs generalsekretær Ban 
Ki-moon.

Møtet fant sted på forskings-

skipet «Lance», ved Svalbard 
tirsdag denne uken.

Johannes har gjennom 
NRKs programproduksjon fått 
delta i ulike typer forskings-
oppdrag fra dette skipet.

I tillegg har han i vinter gått 
til Nordpolen sammen med 
jevnaldrende deltakere i pro-
gramkonseptet, Børge Ous-
land og Aleksander Gamme.

Tirsdag denne uken var Ban 
Ki-moon på Svalbard sammen 
med utenriksminister Børge 
Brende (H) og flere forskere. 
Hensikten var å studere effek-
ten av klimaendringer. Og 
dessuten å ta en prat med unge 
Bergli Breivik, altså.
– Var du nervøs?

– Jeg var litt nervøs. Erika 
var veldig nervøs. Jeg tok det 
litt med ro, for å unngå panikk, 
forteller Johannes over telefon 
fra Tromsø, hvor han nå besø-
ker sin far.

Møtet med generalsekretæ-
ren og Brende varte i 45 minut-
ter.
– Hvordan var opplevelsen? 

– Det var kult og spennende 

å treffe ham. Artig å få anled-
ning til å fortelle om det jeg har 
sett og fått oppleve. Veldig 
moro at en så stor og mektig 
mann ville høre på oss. Han 
var veldig hyggelig, og vinket 
og smilte da han kom. Han sa 
han var veldig stolt av oss, for-
teller Johannes.
– Hvordan gikk det med språ-
ket?

– Vi pratet engelsk. Når jeg 
fikk problemer med å forstå 
enkelte ord, så gestikulerte vi.
– Hva med Brende?

– Han presenterte oss og 
hørte på oss. Vi pratet litt med 
ham. En veldig hyggelig kar. 
Og spøkefull. Erika var nervøs. 
Han sa. «Det går bra».

"
Vi pratet en-
gelsk. Når jeg 
fikk problemer 

med å forstå enkelte ord, 
så gestikulerte vi.
JoHannes Bergli BreiviK
polfarer

møtte Ban 
Ki-moon 

Fossiler av 8.000 år 
gamle blåskjell avslører 
hvordan klimaet har vært 
på Svalbard. 
Nå er de varmekjære muslin-
gene tilbake for første gang si-
den vikingtiden.

Bortsett fra en lysere blåto-
ne, og små riper, ser skjellet 
marinbiolog Jørgen Berge hol-
der fram ut som et hvilket som 
helst blåskjell. Men muslingen 
er ikke på noen måte «vanlig» 
– Dette skjellet er mellom 
7.000 og 8.000 år gammelt, og 

kommer fra Torskevannet ved 
Rijpfjorden på Nordaustlan-
det. – Fossile blåskjell er vanli-
ge rundt hele Svalbard. Med 
lite vegetasjon er de lett å fin-
ne. Vi vet at de var spesielt ut-
bredt for 6.000-8.000 år siden, 
men det er funnet skjell som er 
datert til vikingtiden, sier Ber-
ge. Professoren i marinbiologi 
har studert blåskjellene på 
Svalbard nøye. – Vi kan ta prø-
ver av gitte kvadrater, se på an-
delen av de ulike artene og ut 
fra det lage gode anslag om 
hvordan klimaet må ha vært i 

den varme perioden de levde i. 
Vi kan også sammenlikne med 
liknende klimasoner i dag, sier 
Berge. De siste 11 årene er flere 
kolonier blåskjell dokumen-
tert i Isfjorden og Kongsfjor-
den. Høyst sannsynlig er lar-
ver ført opp til Svalbard med 
Vestspitsbergenstrømmen. 
Genetiske prøver viser nært 
slektskap med blåskjellpopu-
lasjoner i Nord-Norge. Jørgen 
Berge er derfor nesten sikker 
på at det ikke er larver fra bal-
lastvann i som har etablert seg 
på Svalbard. (©NTB)

Blåskjell som klimaguide

leKetøy: Innehaveren er spesielt interessert i gamle leker, som 
denne brødbilen. 

UBrUKt: Skoene er verken antikvariske eller godt brukt, men selges 
for det som ifølge Anders er en billig penge. 

Ung mann med sans for det gamle 

mosjøens yngste kremmer 

KompanJong: Geir Nilsskog har en finger med i spillet når 
sønnen nå går i gang med antikviteter. 


