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sprengstoffet til å underminere dennes stil-
ling. Lullul Heffermehls motiver er dunkle,
men et motsetningsforhold til Torkildsen
er dokumentert ved flere utsagn. Jens
Dedichen gjennomførte muligens en person-
lig kampanje som tilfeldig rammet Torkild-
sen. Resten greide Torkildsen selv, med en
kantet personlighet, unøyaktigheter og unø-
dig klossete bortforklaringer overfor den
prinsippfaste rektor Mohr.

I alle fall synes personlige, subjektive mo-
tiver hos forskjellige aktører å ha veltet den
sakkyndige vurderingen av Torkildsens fag-
lige kvalifikasjoner. De internasjonalt sak-
kyndige hadde helt klare oppfatninger av
verdien av Torkildsens arbeid og kvalifika-
sjoner. Universitetet i Oslo gjorde antakelig
en feil som det ikke har innrømmet.

I de mer enn 50 år som er gått, har det nor-
ske akademiske miljøet blitt vesentlig end-
ret. Tiden for de isolerte soloforskerne som
skrev i sitt lønnkammer, er forbi. I dag vil de
fleste arbeider som innleveres til bedømmel-
se for den medisinske doktorgrad, i forveien
være grundig behandlet og formelle svakhe-
ter fjernet. Kravene til stringens ved behand-
lingen av vitenskapelig materiale er langt
mer innarbeidet. Og ikke minst: Det er så
mange som forsvarer vitenskapelige av-
handlinger at en grad ikke lenger represente-
rer det eneste adgangskortet til en akade-
misk karriere. Torkildsen-saken er likevel
nyttig som påminnelse: Objektivitet kan ha
mange sider. Sakkyndige bedømmelser be-
høver ikke å danne grunnlag for alle avgjø-
relser ved universitetet. Vi får håpe det ikke
finnes for mange skjeletter i akademias
skap.
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Sammendrag

Det er ikke hver dag at en kreftforsker og 
lege blir hedret med et offentlig minnes-
merke. Rett nok tok det nærmere 70 år 
etter hans død før det skjedde, men 
desto større glede var det blant Koper-
viks innbyggere å ha hedret sin store 
sønn. Det er Kopervik og Omegn Histo-
rielag under ledelse av Øyvind Djønne, 
og et utvalg bestående av Ole Myhre, 
Knut Leo Øgard og Lars Halvorsen som 
har gjennomført prosjektet og stått for 
innsamling av penger.

Magnus Haaland (1876–1935) er blant de
store pionerene innenfor internasjonal kreft-
forskning og grunnlegger av norsk eksperi-
mentell kreftforskning (1). For 100 år siden
gjorde han oppdagelser som siden har vært
sitert i verdenslitteraturen. Blant annet var
han den første som viste direkte hvordan
kreftceller spredte seg gjennom blodbanen
hos mus. Han beskrev også for første gang
retikuloser hos mus, en kreftform som er be-
slektet med Hodgkins sykdom hos mennes-
ker. I tillegg var han en av de aller første som
utførte varmebehandling av kreftsvulster,
noe som i dag er toppaktuelt i kreftbehand-
lingen. Han utførte nitide eksperimenter
med transplantasjon av kreftsvulster i sam-
arbeid med en av datidens største medisins-
ke forskere, Paul Ehrlich (1854–1915) i
Frankfurt og viste hvordan cellene forandret
utseende ved progrediering av svulsten. Han
arbeidet hos flere av de fremste medisinske
forskere i Europa, slik som Eliah Metschni-
koff (1844–1916), oppdageren av makro-
fagfunksjonen og kreftforskeren Amadee
Borrel (1867–1936) ved Institut Pasteur i
Paris. Senere var han med på å bygge opp
det britiske kreftforskningslaboratoriet, Im-
perial Cancer Research Institute som med-
arbeider av Erwin Bashford (1873–1923) i
London. I 1911 ble han kalt tilbake til Norge
for å bygge opp det nyetablerte Gades Insti-
tutt i Bergen, hvor han arbeidet frem til sin

død i 1935. På bakgrunn av studieopphold
hos August von Wassermann (1866–1920) i
Berlin og George Widal (1862–1929) i Pa-
ris bygde han, som den første i Norge, opp
serologisk rutinediagnostikk av syfilis og ty-
foidfeber. Gades Institutt var i tillegg det
første mikrobiologiske institutt i Norge, og
dessuten bygde han opp patologi og rettsme-
disin på Vestlandet. Magnus Haaland skapte
et aktivt forskningsmiljø i Bergen, noe som
førte til flere doktoravhandlinger. Medarbei-
dere av Haaland fikk viktige stillinger i
norsk medisin. Haaland har også hovedæren
for at tyfoidfeberen ble utryddet som en
smittsom sykdom i 1920-årene. Det skjedde
ved en kombinasjon av oppsporing av smit-
tebærere, kartlegging av nye tilfeller og vak-
sinasjonsprogram. Med så mange oppgaver
er det ikke overraskende at han slet seg ut.
Han stupte om av et hjerteinfarkt i 1935, 58
år gammel.

Haaland var født og vokste opp i Kopervik
på Karmøy. Nå er han blitt hedret med et min-
nesmerke i sin fødeby, og det ble avduket 20.
september 2003. En pent opparbeidet plass
som ligger like ved huset han ble født, er nå
døpt for «Magnus Haalands plass». Bronse-
bysten, som står på en granittsokkel, er utført
av kunstneren Arne Mæland fra Os. Det var
stor stas i Kopervik ved avdukningshøytide-
ligheten som samlet mange mennesker. Blant
annet var hans svigerdatter, Guri Haaland (81
år), og hans sønnesønn og oldebarn til stede i
tillegg til andre familiemedlemmer.
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Bysten av Magnus Haaland i Kopervik med 
huset hvor han vokste opp i bakgrunnen. 
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