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Motorveien fra Gardermoen opp langs Mjøsa har rekkverk og midtdelere av stål som ser brunt og rustent ut. Stålet var faktisk 
forhåndsrustet før det ble satt opp. Slikt rusttregt stål, eller cor-ten stål som det også kalles, skulle ikke males. Rusten skulle 
danne et beskyttende lag og det skulle være nærmest vedlikeholdsfritt og dermed økonomisk fordelaktig. Slik ble det ikke. Langs 
E6 ser vi nå flere steder at rekkverket er ødelagt. Det viser seg at cor-ten stålet svekkes ved salting av veiene – og at det derfor 
slett ikke er så vedlikeholdsfritt og økonomisk fordelaktig som først antatt. Utgiftene vokser og det er staten som må betale. 

Det finnes mange eksempler på at man ikke kjenner til langtidsvirkninger av nye materialer. Etter andre verdenskrig økte bruken 
av asbest som isolerende belegg på ovner, maskiner og motorer på grunn av at materialet både var varmeisolerende og brann-
sikkert. Mange hus ble kledd med asbestplater (eternittplater) i håp om vedlikeholdsfrie fasader. Den gang kjente man ikke til at 
de små asbestfibrene var kreftfremkallende. Materialet har fremdeles gode egenskaper, men de påfølgende helseskadene gjør 
det uanvendelig. Det er svært kostbart å fjerne asbesten fordi fibrene er så små at de holder seg svevende over lang tid. Beskyt-
telsestiltakene er derfor omfattende og man må være autorisert for å sanere asbest i gamle bygg. 
 
Hva har dette med undervisning i Kunst og håndverk å gjøre? Ganske mye – slik jeg ser det. Kunnskap om og holdninger til 
materialer og deres egenskaper starter i det enkle. De fleste elever får lære seg om forskjellen på ull og bomull. Hvor kommer de 
fra, hvordan foredles de, hva er egenskapene og hvordan avhendes de? Slike spørsmål handler om materialenes livssyklus – også 
kaldt Life Cycle Assessments (LCD).  

Det er strålende at elever gjennom media nå får øynene opp for hvordan plast kastes i naturen og havner i havet som microfiber. 
Det gjør inntrykk når vi ser en strandet hval på TV med magen full av plastposer. Det er bra med empati for livet i havet, og det 
har overføringsverdi til valg vi tar nå og senere i livet. Det gjelder enten vi jobber som sykepleiere, forskere, innkjøpere i staten 
eller som lærere i Kunst og håndverk. 
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