Bo Elberling på feltarbejde i Grønland.
Foto: Elise Biersma.
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Professor Bo Elberling
ud over den faglige begrænsning, der tidligere har ligget i, om man er uddannet biolog, geograf, klimatolog
eller arkæolog. Han ser en mulighed for nye erkendelser ved at nedbryde faggrænser og belyse forandringer
i en tværfaglig kontekst. Et interessant eksempel er, at
permafrosten tør op og frigiver CO2. Men den øgede
varme giver også anledning til, at planterne i Arktis
optager mere CO2. Hvad er balancen så imellem
permafrosten, der tør op og frigiver drivhusgasser, og
planterne, der optager CO2 og binder det igen? Det
er et spørgsmål, som formentlig kun kan besvares ved
netop at kombinere en biologisk vinkel på processer,
der knytter sig til mikroorganismer og planter, med en
geograﬁsk vinkel for at kunne forstå, hvordan processer skal tolkes i en landskabskontekst i relation til både
nutidige og fremtidige klimaændringer.

Det kræver næppe en lang begrundelse, hvorfor det
er vigtigt at forske i, hvordan klimaforandringer påvirker Arktis, og hvilken betydning det har i form af ændret frigørelse af drivhusgasser til atmosfæren. Men
det kommer nok bag på de ﬂeste, at en global opvarmning også resulterer i arktisk absorption af drivhusgasser. Det er denne balance mellem frigivelse og absorption, som Bo Elberling studerer.
Det centrale emne for hans forskning er de miljømæssige konsekvenser af koblingen mellem ilttransport og iltforbrugende processer i jorden. Selvom han
også har studeret disse processer i troperne og i
Danmark, har hans geograﬁske fokus overvejende
været de polare egne. Han har i en årrække været tilknyttet Svalbards Universitet som adjungeret professor og er for øjeblikket tilknyttet University of Alaska
Fairbanks. Han har tilbragt mange lange arbejdsmåneder i både Canada og Grønland. Han har siden 2012
ledet Grundforskningscenteret Center for Permafrost
(CENPERM) på Københavns Universitet og leder
også ﬂere store EU-projekter om emnet. Det gør han
med en energi og begejstring, som er mærkbar, allerede da han kommer i høj fart med lange skridt på vej
fra den forelæsning, han lige har holdt, til receptionen,
hvor jeg venter på at tage nogle timer af hans tid.

Et hjerte tabt i nord
Grønland var et oplagt valg som feltlokalitet for Bo
Elberling. Dels fordi han føler et ansvar for problemstillinger vedrørende det danske rigsfællesskab, dels
på grund af en personlig fascination.

»Man kan vist godt sige, at jeg har tabt mit hjerte
til Grønland. Da vi startede CENPERM i 2012,
byggede det på over 20 års erfaring fra Grønland
og Canada og på nogle åbenlyse, store aktuelle
spørgsmål om permafrost og drivhusgasser, samt
et netværk af de rette kolleger. Så pludselig var
forudsætningerne til stede for at tænke stort,
mangfoldigt og langsigtet. Jeg ville kombinere
forsøg på lokaliteter på tværs af Grønland, fordi
klima-gradienten fra syd til nord og fra kysten til
Indlandsisen muliggør undersøgelser af nogle
interessante problemstillinger på tværs af klimazoner, som så kan bruges til at konkludere mere
alment for en større region. Det er for mig geograﬁ i en nøddeskal!«

At udfordre de gængse antagelser
Det er kendetegnende for Bo Elberlings arbejde at udfordre nogle af de gængse antagelser om, hvordan
Arktis ændres i takt med de globale klimaforandringer. At se med kritiske øjne på de antagelser, der ligger
til grund for politiske beslutninger. Det udmønter sig
i forskningsspørgsmål som: Er Arktis en nettokilde til
drivhusgasser i atmosfæren? På hvilken måde er klimaet i en forandringsproces? Hvor stor en del kan
tilskrives menneskelig aktivitet, og hvor stor en del naturlige svingninger? Det er vigtigt for ham at komme
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faktaboks 1

Bo Elberlings forskning
Bo Elberlings forskning handler om at undersøge og
forstå naturens processer i forskellig skala – fra molekyle til landskab. På billedet, som er taget på en ekspedition til Grønland, holder han et stykke permafrost
op i luften og tager billedet med den anden hånd.
Permafrosten er allerede ved at tø – både i stykket i
hånden, og i landskabet bagved. I permafrosten ses
smukke strukturer, jord og is har været fastholdt i ﬂere
1000 år. Mens det nu smelter, bobler gamle gasser af,
mikroorganismer vågner og begynder at producere
CO2 på ny. I landskabet bagved ses eﬀekten af permafrosten, der tør. Landskabet kollapser og smeltevandet
løber i ﬂoder.
Omdrejningspunktet for Bo Elberlings forskning
er, hvordan klimaændringer påvirker, og påvirkes af,
områder med permafrost (det vil sige jord, som er frosset mindst to år i træk). Hans Grundforskningscenter,
Center for Permafrost (CENPERM), er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Centerets medarbejdere er en multidisciplinær gruppe med specialer inden for især geograﬁ, geologi, biologi og arkæologi. Denne sammensætning er afgørende for målet om at forstå samspillet
mellem klima og processer i den isfrie del af Arktis, og
at kunne skalere denne viden til et globalt niveau.
Den globale opvarmning får store områder med
permafrost til at tø og ændrer samspillet imellem mikroorganismer, planter og jorden. Der ﬁndes permafrost i næsten 20 millioner kvadratkilometer i Arktis.
Når permafrosten tør, vil mikroorganismer nedbryde
organisk materiale, og det medfører en frigivelse af
drivhusgasser som kuldioxid (CO2), metan (CH4) og
lattergas (N2O), der kan øge den globale opvarmning.

Bo Elberling holder et stykke permafrost i hånden på en
ekspedition til Grønland. Foto: Bo Elberling.

Det alvorlige ved de to sidstnævnte gasser er deres såkaldte »drivhuspotentiale«, som er mindst henholdsvis 25 og 300 gange højere end CO2’s. Drivhuspotentialet er et tal, som angiver, hvor meget varmeenergi
en gas kan fastholde i atmosfæren i f.eks. 100 år. Men
permafrostens frigivelse af gasser kan ikke ses isoleret.
Det skyldes, at højere temperatur og øget adgang til
næringsstoﬀer fra tidligere permafrostlag også medvirker til en øget plantevækst i Arktis og dermed større
optag af CO2 fra atmosfæren. Så nettoresultatet er en
balance, der kun kan forstås igennem store, kvantitative undersøgelser, der tager højde for begge sider af
denne ligning. Der er kun få forskningsgrupper i verden, der har de ressourcer og kompetencer, som er
nødvendige for at lave sådanne undersøgelser. Det er
derfor, ifølge Bo Elberling, fortsat uklart, hvorvidt den
isfrie del af Arktis er en netto bidragsyder til global opvarmning eller tværtimod kan være med til at begrænse CO2 mængden i atmosfæren.

Som forskere er vi sat i verden for at være
kritiske og lede efter svar

tidslige og rumlige skalaer. For eksempel er mange studier baseret på målinger gennem tre uger og op til
måske højst tre måneder om sommeren. Centeret har
ressourcer til at måle året rundt og har derved været
med til at påvise, at de tre måneder ikke er repræsen-

CENPERM er med i første række, når det gælder om
at kombinere fagdiscipliner i arktisk forskning. Det
gælder ikke mindst i relation til at måle i forskellige
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fortsat er et centralt emne for hans forskning. I atmosfæren er der omkring 21 procent ilt, i jordbunden kan
der være alt fra nul til 21 procent. Iltgradienten er afgørende for mange processer i jorden, såsom hvor hurtigt mineaﬀald iltes og dermed forurener, hvilket er et
af de helt store miljøproblemer i den vestlige verden.
I dag deponeres mineaﬀald under vand og overdækkes med ﬂis eller ﬁnkornede sedimenter, udelukkende
for at styre tilgangen af ilt. Tilsvarende er ilt afgørende
for omsætningen af organisk stof, respirationsprocesser i jorden og balancen mellem frigivelsen af CO2,
metan og andre drivhusgasser fra jorden. Fællesnævneren for Bo Elberlings arbejde med jordens iltgradienter har været at kvantiﬁcere ilttilgængeligheden,
ilttransporten og betydningen af ilt som begrænsende
faktor for processer i jordmiljøet.

tative for hele året. Tilsvarende på en rumlig skala, fortæller Bo Elberling:

»Mange studier er udført detaljeret på én type
vegetation eller landskab. Men hvis du måler på
en anden type, får du måske helt andre resultater.
Forestil dig en håndfuld jord, som består af klumper, hvor der produceres lattergas, og løse sedimenter, hvor lattergas laves om til frit kvælstof.
Hvis vi kun måler på hele håndfulden, så kommer
vi aldrig til at forstå processerne i den relevante
skala. Så vi skal kunne måle begge dele i en detaljeret rumlig skala. Det er vores erfaring, at det er
vigtigt at have en ambition om at designe sine
forsøg, så resultaterne fra et lille forsøgsområde
kan skaleres til resten af landskabet eller endda
større regioner. For et par år siden kunne vi vise,
at Nordøstgrønland optager mere metan end det
frigiver [15]. De ﬂeste forventer nok, at metan frigives fra sumpområderne, eller når permafrosten
tør. Men 90 procent af den isfrie del af Grønland
er tørre landskaber, nærmest som kolde ørkener
med meget ringe nedbør. Her er der potentiale
for optag af metan fra atmosfæren. Fordi de tørre
landskaber udgør hovedparten af Grønland,
betyder det ingenting, at der måske er to eller ﬁre
procent af landskabet, der frigiver metan, når den
resterende del optager tilsvarende mængder. Ved
at kombinere ny teknologi i felten til at måle optaget af metan med satellitbilleder til at skalere
feltmålinger til Nordøstgrønland kunne vi vise, at
Nordøstgrønland netto optager metan. Tilsvarende har vi vist, at når permafrostlag tør, frigives
der først en betydelig mængde CO2. Det sker,
fordi den »hurtigt-omsættelige pulje af organisk
stof« nedbrydes. Derefter falder CO2 frigivelsen
markant over en årrække til et meget lille niveau
[16]. Det betyder, at man skal passe på med at
bruge korttidsforsøg til at udtale sig for bombastisk om de næste 100 år.«

»Jeg synes, det har været spændende og udfordrende at måle ilt i tid og rum, og ikke mindst at
bringe avanceret udstyr fra laboratoriet ud i naturen. Vi har været med til at sætte nye standarder
for, hvordan man kan måle processer ude i naturen, med høj præcision, nat og dag, sommer og
vinter. Vi har ﬂere gange oplevet, hvor svært det
er at få tingene til at virke over længere tid ude i
naturen – ikke mindst i sne og slud. Det er selvfølgelig en særlig glæde, når de metoder, vi udvikler, kommer andre til gavn, for eksempel når
mineselskaber begynder at bruge dem til at kvantiﬁcere forurening efter minedrift.«

Det er skønt at lade sig fascinere
Bo Elberling kan lide at se naturvidenskaben som et
puslespil, hvor der fortsat mangler rigtig mange brikker i vores forståelse. Fornøjelsen ved at sidde med et
stort puslespil er at få rammen på plads, eller at få én
vigtig brik på plads for derefter at opleve, at en masse
andre brikker giver mening. Faktisk er det mindre vigtigt, at der stadigvæk er huller. Som han ser det, er det
måske ikke så vigtigt, hvor mange brikker man får lagt,
men at få lagt de brikker, der skaber sammenhæng og
giver overblik. Det er selvfølgelig også rart at lægge
den sidste brik, men det betyder ikke så meget. Det er
det samme, når man skal formidle videnskab. Man

Jordens iltgradienter
Bo Elberlings doktorafhandling ved Københavns Universitet handlede om iltgradienter i jorden [17], der
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»Fugle er meget elegante. Har du set hvordan

skal holde fast i de store linjer. Hvis ikke der er styr på
de store linjer, hvordan skal man så kunne forstå og
huske detaljerne.

det ser ud i slowmotion, når man ﬁlmer fugle?
Selv en ganske simpel lille fugl som træløberen,
der bevæger sig rundt på et træ, eller ﬂuesnapperen, der fanger ﬂuer i luften. Eller ugler, der ﬂyer
rundt i mørke. Ved du hvorfor uglen ﬂyver så lydløst? Det er formentlig fordi den skal kunne lytte
sig frem til musen i mørket. Dens høresans er 16
gange bedre end menneskets. Hvis den larmede
lige så meget som en almindelig fugl, så ville den
ikke kunne høre musen.«

»Min drivkraft som forsker og som menneske er
tæt koblet til, at jeg gerne vil fascineres og gerne
ved små og meget nærværende oplevelser. Fugle
er en af mine helt store personlige passioner. I
faglig sammenhæng har jeg kun arbejdet meget
lidt med fugle. Det er deres udvikling, farver, sanser og evne til at ﬂyve, der optager mig, selvom
humlebier sikkert er mindst lige så interessante.
Det interessante er sådan set, at det er lige meget,
om det er fugle eller humlebier, det er fascinationen og glæden ved naturen, der betyder noget.«

Grønlændere har ikke et ord
for permafrost

Han øser videre af sin begejstring. Fugle kan navigere
dag og nat, ﬂyve fra Nordpolen til Sydpolen ﬂere
gange, holde en højde og genﬁnde et lille bitte redehul. Fange insekter i luften. Fiskeørne, som fra 100 meters højde får øje på en ﬁsk, afpasser hastigheden og
vinklen, hvormed den rammer vandet og fanger ﬁsken
med kløerne. Fugle er fantastiske, og så har de været
igennem en lang evolution. Vi mennesker kan måske
prale af at have været på jorden i 200.000 eller 300.000
år, men fuglene har været her i millioner af år.

Bo Elberling lægger stor vægt på at inddrage de mennesker, som er påvirket af hans forskning eller nyder
godt af resultaterne. Som eksempel nævner han et projekt i Costa Rica, hvor kaﬀebønder gøder meget, med
risiko for stor udvaskning af nitrat og frigivelse af lattergas. Hvis man kan optimere brugen af gødning, så
bønderne sparer penge, og denne optimering samtidig
mindsker udvaskningen af nitrat og frigivelsen af lattergas, vil alle være glade. Forskningsgruppen fandt
ud af, at bønderne kan optimere brugen af gødning

faktaboks 2

Hvordan måler man gasser i jorden?

elektroder (der kan registrere ændringer i koncentrationen over få millimeter) som med respirationskamre,
som kan måle frigivelse eller forbrug af en gas i et
planteplot, og apparatur fastgjort til en mast, hvormed
man kan måle ændringer over et areal svarende til en
fodboldbane. Disse data kombineres typisk med målinger i stor skala, hvor man for eksempel kortlægger
temperaturændringer langs hele Grønlands kyst [15],
eller ved hjælp af satellitdata og luftfotos undersøger,
hvordan kystens udbredelse og sammensætning har
ændret sig i takt med klimaændringerne [16]. Ved at
kombinere laboratorieforsøg med feltforsøg foretager
forskerne modelberegninger af, hvordan de observerede ændringer kan have betydning i større skala og
på længere sigt [17].

De metoder, som Bo Elberlings team bruger, er i sagens natur meget diverse. En central teknik er, at de
med meget ﬁntfølende apparatur måler gaskoncentrationer af kuldioxid, ilt, metan og lattergas. Og der
måles ikke kun de totale koncentrationer men også fordelingen af stabile isotoper som forholdet mellem den
lette kulstof (12-C) og lidt tungere kulstof (13-C) i en
given mængde af CO2. Når koncentrationen af en gas
måles over tid, kan ændringer i koncentrationen omregnes til et mål for frigivelse eller optag. I en typisk
jord optager mikroorganismer ilt, samtidig med at der
produceres CO2. Tilsvarende produceres der CO2,
når mikroorganismer optager metan fra atmosfæren.
Fordi forskerne i CENPERM vil have målinger i meget forskellige skalaer, laves forsøg med såvel mikro54
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nogle mente, at hvis vi får ﬂere bævere i Danmark, så vil det være skidt for vores drivhusgasbudget, fordi ﬂere landbrugsområder vil ende
som sumpområder og bidrage til en øget frigivelse af metan. Så måtte jeg jo blande mig. Fordi
alle vores målinger på tilsvarende vådområder
viser, at der samtidig bindes en masse CO2 som
tørv i vådområder, og at frigivelsen af metan målt
i CO2-ækvivalenter er mindre end optaget af
CO2. Så det kan faktisk være godt for klimaet,
hvis vi får ﬂere sumpområder. Det ville måske
ikke være godt for landbruget, men lad os ikke
give bæverne skylden – de er faktisk gode for
drivhusgasbudgettet.«

ved at sprede den mere optimalt i forhold til regntiden. Bøndernes viden, praksis og samarbejde var udslagsgivende for, hvordan projektet blev planlagt og
gennemført. Efterfølgende ﬁk de samme bønder konkret feedback om resultaterne og dermed mulighed for
at ændre praksis. Ny viden skal ud og gøre en forskel.
I Grønland arbejder de efter samme principper. Grønlænderne har, fortæller Bo Elberling, ikke et ord for
permafrost. De har 30 måder at beskrive sne på, men
de skelner ikke mellem jord, der er frossen, og jord,
der er permanent frossen. I Qaanaaq ved Thule arbejder gruppen med to folkeskoleklasser for at give dem
en forståelse af den virkelighed, at permafrosten er ved
at forsvinde under deres by. Samarbejdet beror bl.a.
på, at eleverne deltager i målearbejdet, og at resultaterne løbende bruges i undervisningen.
Jeg spørger, om han som forsker har etiske overvejelser, som han anser for særlig vigtige?

Bo Elberling føler et stort moralsk ansvar for, at der
skal være plads til en nuanceret debat baseret på viden
og indsigt – og det gælder fra folkeskolen til diverse
beslutningstagere. Det indebærer for eksempel at
hjælpe befolkningen med at forstå, hvad der er fup og
fakta i den daglige debat. Og at ﬂytte den politiske
dagsorden – for der er ting, vi allerede ved og derfor
skal holde op med at diskutere, og der er ting, som vi
slet ikke ved noget om, og som vi skal blive ved med
at diskutere.

»Helt overordnet tænker jeg, at nye erkendelser
skal ud. Ny viden eller kritik må ikke gemmes
væk. Som forsker er jeg oﬀentligt ansat og føler et
ansvar for at bidrage til den bedst mulige vidensopbygning og for, at ny viden kommer i spil. Jeg
så forleden en artikel i Weekendavisen, hvor

Permafrostprøver
indsamles ved
borearbejde på
en ekspedition til
Grønland.
Foto: Simon
Rubaudo.
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Mineralmessen i Ry og
gymnasiets stensamling

den giver, samt af et ønske om at passe på den. Og ikke
mindst vigtigheden af at skabe interesse og respekt for
naturen hos andre.

Sten og mineraler er vist ikke typisk en brændende interesse hos skolebørn. Men Bo Elberling har nok ikke
været et gennemsnitligt skolebarn.

Rollemodeller
Førnævnte Gunnar Larsens indﬂydelse på Bo Elberlings karriere stoppede ikke med den uforglemmelige
uge i erhvervspraktik. Han var også den mest inspirerende underviser på førsteåret på geologiuddannelsen
ved Aarhus Universitet. Og det var ham, der ﬁk Bo
Elberling til at søge til udlandet, da han sagde, at han
ville arbejde mere bredt med miljøspørgsmål, biokemi
og mennesker, end traditionelle geologer dengang
gjorde. Tredje studieår foregik derfor på Waterloo
University i Canada, hos forskerne Eric Reardon og
Ronald Nicholson. De gav ham værktøjskassen til at
blive forsker: at sætte et eksperiment perfekt op, at
bringe laboratoriet ud i felten og at skrive artikler. De
kritiske spørgsmål, ihærdigheden, de lange mørke aftener i laboratoriet, hvor man gentager målingerne, og
kombinationen af laboratorieforsøg og modelarbejde.
Det er en usædvanlig arbejdsproces, og de to vejledere
supplerede hinanden fantastisk. Eric Reardon var den
grundige geokemiker i laboratoriet, mens Ronald
Nicholson sørgede for at bygge bro til feltarbejdet og
få målinger i laboratoriet til at virke i naturen.
Jeg spørger, hvor hans egen styrke ligger:

»I 7. klasse var jeg i erhvervspraktik hos professor
Gunnar Larsen ved Aarhus Universitet. Han kunne sikkert mærke, at jeg var meget interesseret, så
han kørte mig rundt i en uge for at vise mig
Jyllands geologiske seværdigheder. Siden jeg var
lille, har jeg været interesseret i at undersøge og
samle på alt muligt. Jeg lavede bl.a. en samling af
sten. Jeg kan huske, at mit gymnasium havde en
stensamling. Jeg blev irriteret over, at samlingen
var rodet, så jeg tog den med hjem og fandt ud af,
hvordan man skulle gruppere mineralerne i forhold til deres geokemiske sammensætning. Min
far var også meget interesseret i natur, men ikke
særligt i geologi, så jeg måtte opsøge andre med
interesser, der lignede mine. Mens jeg gik i folkeskolen, var der en stor mineralmesse i Ry. Mine
forældre kunne jeg ikke få til at tage med, så jeg
kontaktede en mineralsamler i nærheden, og så
tog vi sammen på messen.«
Den voksne Bo Elberling valgte at læse geologi, men
interesserer sig for naturen som helhed og har fra starten af sin studietid arbejdet på tværs af traditionelle
felter, med fokus på samspillet mellem mennesker og
natur. Han startede på geologistudiet i Aarhus, men
har inddraget både geograﬁ, biologi og arkæologi i
sine kandidatstudier og senere under sin ph.d., som
var delt mellem Danmark og Canada. Han kalder sig
en lidt traditionel forsker, der gerne vil bygge på en
bred vidensbasis snarere end på én specialviden. De
ﬂeste forskere kan jo tjene mere i det private erhvervsliv end i universitetsverdenen. Men Bo Elberling har
svært ved at forestille sig et arbejde, hvor »tid« skal
kunne betale sig, og hvor fordybelse kan have svært
ved at få plads. Desuden mangler han, som han siger,
fuldstændig interesse for den økonomiske side af
sagen. Han betegner sine valg som primært drevet af
en fascination af naturens diversitet og de muligheder,

»Jeg tror nok, at min styrke ligger i at bygge bro
mellem laboratorieforsøg, feltforsøg og modeller.
Reardon holdt fast i, at hvis du ikke forstår processerne, så er arbejdet lige meget. Nicholson
sagde, at hvis du ikke kan omdanne det til noget
praktisk og målbart, og hvis ikke du kan gøre tingene skalerbare, så er det lige meget med processerne. Kunsten – og udfordringen – ved at opbygge et center som CENPERM er ikke mindst at
tilknytte de forskere og studerende, der kan noget
andet end jeg, og som komplementerer og understøtter fælles ambitioner.«

At lytte og inspirere
CENPERM’s fysiske rammer, hvor geografer, geolo56
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ger og biologer deler arbejdsplads, er skabt med tanke
på, at både kaﬀepausen og frokosten skal være muligheder for at udveksle idéer og udvikle samarbejdet.
Og for at forhindre, at hver gruppe kører for langt ud
ad fagspeciﬁkke tangenter.

peger på, er evnen til at være mere eller mindre strategisk.

»Planlægning og strategi skal gå hånd i hånd.
Jeg mødes regelmæssigt med mine postdocs for
at snakke om deres karriereplanlægning og strategi – og alt muligt andet. De er i et forløb, hvor
det handler om at få tingene til at gå op i en højere enhed, balancere og prioritere karriere, familie, tænke strategisk, langsigtet og planlægge. For
eksempel har de alle gennemtænkt en forskningsplan; ikke kun for den næste artikel eller næste
projektansøgning, men ﬂere år frem. Et andet
eksempel er bogen om det isfrie Grønland som
du sidder med [18]. Jeg skulle lave en selvevalueringsrapport for centeret – mange siders tekst i en
fastlagt form, som kun vil blive læst af et evalueringsudvalg. Jeg ville fortælle om centerets første
ﬁre år med egne ord og med udgangspunkt i egne
billeder. Bogen blev den strategiske beslutning,
en tidsrøver af rang, men spændende at lave og et
sjovt produkt, som udvalget ﬁk ved deres besøg
på centeret.«

»Ved at fjerne skyklapperne, lytte og sætte os ind
i hinandens måde at tænke på, er vi i stand til –
måske – at lave den syntese, der skal til for at ekstrapolere ud over den enkelte eksperts faglighed.
Det kræver, at man tør at gå uden for sit fagfelt
og tage sig tid til at lytte til det sprog, der bliver
brugt. For det sprog, man skal tage i anvendelse,
er ikke nødvendigvis ens eget.«
Jeg beder Bo Elberling om at sætte ord på, hvad det
er, han kan, som gør ham til en god forskningsleder.
Han tøver, men foreslår så, at han nok er god til at inspirere – at begejstre, sikre fremdrift, og dele medejerskab til idéer og resultater.

»Forskerne er her jo kun, fordi de er motiverede
– hvis ikke der var en kontinuitet og sammenhængskraft i centeret, så ville de forsvinde. Jeg er
heldig at være født med et godt humør og en god
portion optimisme – det hjælper i mange situationer. Og jeg er både utålmodig og vedholdende.
Omvendt har jeg svært ved at se på, at ting tager
urimelig lang tid, og jeg bliver irriteret over rækken af bureaukratiske tidsrøvere.«

Bo Elberlings planlægning handler med årene mindre
og mindre om hans egne mål, og mere og mere om at
støtte de yngre kolleger og hjælpe dem til at tage de
rigtige karrierevalg.

»For mig var det i starten af karrieren vigtigt at
opnå anerkendelse og blive krediteret for mine
ideer og mit arbejde. Men efterhånden bliver det
vigtigere at se en glad, produktiv og anerkendt
studerende eller postdoc, og at hverdagen er indholdsrig og sjov. Jeg ser et dilemma i, hvor hårdt
pressede yngre forskere er i dag, og hvor svært
det er at gøre karriere. Også fordi det øger fristelsen for at lave shortcuts i forskningen for at få ﬂere publikationer, projektmidler eller en stilling.«

En udpræget ﬂair for planlægning er nærmest en forudsætning i et forskningsfelt som Bo Elberlings. Uden
den ville man aldrig få en forskningsekspedition til
Grønland til at lykkes. Der skal planlægges forsøg,
pakkes containere med udstyr og arrangeres rejser. Det
er naturligvis sjældent, planerne holder. Forsøg kan
fejle og skal gentages, nogen bliver syge, eller ﬂyveren
er forsinket i dagevis. Så må man korrigere planen,
men uden en plan går det ikke. Den første feltsæson i
CENPERM brugte han hundredvis af mails på bare at
styre rejser til og fra Grønland. Siden har han øvet sig
på at uddelegere ansvaret, og han har fået en centeradministrator, som er guld værd.
En relateret kompetence, som Bo Elberling selv

Bo Elberling fortæller sine ph.d.-studerende, at den
virkelig gode forskning er kendetegnet ved, at resultaterne bliver relevante i en større kontekst, og meget
ofte kræver det en interdisciplinær tilgang. Mange målinger indenfor CENPERM’s felt er baseret på et prøvemateriale på to gram jord – men det er Bo Elberlings
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kapitel 5
idé. Men han gjorde alle de forkerte ting, og han
ﬁk det aldrig bevist. Men efter hans død beviste
andre, at han faktisk havde ret, og at kontinenterne bevæger sig væk fra hinanden på kontinentalplader. Så både idémageren og den hårdtarbejdende forsker, der stille og roligt tager de
rigtige skridt, så vi alle bliver klogere, tillægger
jeg stor værdi.«

ambition at fortolke og forstå resultaterne i en hel jordbundsproﬁl, en hel mark eller skov eller, hvis der er
prøver nok, i et helt landskabsmæssigt perspektiv.

»Der hvor jeg synes man kan gøre en stor forskel,
det er i den præcision og elegance, hvormed man
ekstrapolerer sine resultater. Og lidt ﬁrkantet kan
man måske sige, at biologer ofte er meget procesorienterede og sjældent forsøger at opskalere,
mens geografer er hurtige til at få produceret
nogle ﬁne farvede kort uden nødvendigvis at
have en grundig indsigt i komplekse processer.
Kombinationen af de to tilgange ser jeg virkelig
som en sjælden chance for biogeovidenskaberne
for at bringe ny viden og indsigt frem i forreste
række.«

Endelig ser Bo Elberling en risiko ved at fokusere ensidigt på det sensationelt nye i forskning.

»Der er små skridt, store skridt og for store
skridt. Nogle tager for store skridt og går over
stregen. Det behøver ikke at være svindel, oftere
er det overfortolkning af reelle data. For eksempel konklusioner som: »Indlandsisen i Grønland
kan forsvinde på 50 år«. Uanset hvilken analyse
der kommer frem på den korte bane, så vil jeg
være meget kritisk over for den konklusion. Det
er rigtigt, at resultater kan tyde på, at Indlandsisen er følsom for de nuværende klimaændringer.
Det er dog langtfra sikkert, at den forsvinder. Så
kan det i mine øjne gå fra at være en excellent idé
– altså at afklare, om indlandsisen smelter – til at
være misvisende forskning, der kan have politiske
eﬀekter, og som på ingen måde kan kaldes excellent. På den anden side er der de lidt mere ihærdige, tålmodige og kritiske forskere, som man
aldrig hører om i nutiden, men som bliver afgørende for vores forståelse på længere sigt. Dem
har jeg mere respekt for.«

Små skridt, store skridt og for store skridt
Til sidst i samtalen vender vi tilbage til, hvordan man
kan deﬁnere den excellente forskning.

»Excellent forskning, det er der, hvor man rammer det, der virkelig betyder noget for de hovedspørgsmål, der eksisterer i dag. Noget, som har
betydning for menneskeheden. Hvis du ikke kan
trække en ﬂok med, så det får betydning for eftertiden, hvis det dør med dig – så var det måske
ikke så excellent.«
»Men det ved man jo tit først bagefter?«

»Det er klart. Det er eftertiden, der må dømme.
Hvor har man virkelig gjort en forskel for forskningen, forståelsen og erkendelsesniveauet?
Et godt eksempel er Alfred Wegener,1 som mente,
at kontinenterne bevægede sig. Han ﬁk idéen til,
at alle kontinenterne måtte have hængt sammen
på et tidspunkt. Det var en fantastisk og original

1. Tysk videnskabsmand, 1880-1930, kendt for sin teori om
kontinentaldriften, forløber for teorien om pladetektonik
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