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Professor emeritus i fysikk og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi
siden 1973, Jens Lothe, døde 25.09. 2016, nær 85 år gammel, etter en kort
sykdomsperiode. I ham har norsk fysikk mistet en av sine mest markante
universitetslærere og største vitenskapsmenn.
To måneder etter hans død, tok Professor David Barnett, Stanford Uni-

versity initiativ til minneskriftet ”Remembrances of Jens Lothe (1931–
2016)” som ble sendt til tidsskriftet Wave Motion. Straks etter fikk vi fo-
respørsel fra redaktøren om å få publisere artikkelen som en ”Tribute to Jens
Lothe” på redaksjonell plass (side 1–8, mars 2017). En slik anerkjennelse
post mortem fra et helt uavhengig internasjonalt  fagmiljø blir de færreste
til del, og det er en stor æresbevisning til professor Lothe. Denne minne-
artikkelen bygger på den mer detaljerte Wave Motion-artikkelen.2 Listen
over hans 117 vitenskapelige arbeider publiseres på www.dnva.no. 
Jens Lothe har åpenbart vært en ruvende skikkelse i internasjonal fast stoff

fysikk. Men han var like mye en god kollega og nær venn, og han var selve
forbildet som lærer, forsker og vitenskapelig leder for mange. Den som alltid
hadde omsorg for alle. Han søkte aldri administra tiv makt, men ville være, og
ble, den inkluderende og faglig dyktige ombudsmannen for forskningsgruppa
”Faste stoffers fysikk” på Blindern. Han kjente forskningstemaene til de aller
fleste av oss gjennom sin brede og dyptpløyende faglige innsikt.
Lothe ble født i Oslo 25.11.1931, som eldste sønn av Jakob og Borghild

Lothe. Familien flyttet like etter til Hamar og så, i 1938, til Elverum hvor

1. I samråd med professor Jens Feder.
2. Torstein Jøssang, John P. Hirth, Vladimir I. Alshits, David M. Barnett: Remembrances
of Jens Lothe (1931–2016), Wave Motion, 69, 1, 2017.



han fikk sin oppvekst og skolegang. I 1960 giftet han seg med Solveig Elisa-
beth Seeberg. De fikk to sønner, Jakob og Lars og datteren Solveig. 
Etter Examen Artium i 1950 ble Lothe utvekslingsstudent ved Coe

College, Iowa, USA, før han begynte å studere realfag på Blindern høsten
1951 med fysikk hovedfag. På bare 4 år fullførte han cand. real.studiet med
fire bifag og hovedoppgaven ”A theoretical investigation of sound transmis-
sion through horns of small flare, with special emphasis on the exponential
horn” i fagfeltet akustikk.
Faste stoffers fysikk hadde etter krigen blitt et eget og stort forsk-

ningsfelt, og var nå i eksplosiv vekst i hele den vestlige verden. Professor
Johan P. Holtsmark, som var Jens’ veileder til hovedfag, var fortvilet over
at dette store fagfeltet manglet på norske universiteter. Han følte seg imid-
lertid for gammel til selv å stå i fronten for oppbyggingen av et så stort
og krevende nytt fagfelt på universitetet. I 1955 så han imidlertid en
usedvanlig oppvakt ung forskerspire som både arbeidet raskt, og hadde
stor arbeidskapasitet.
Holtsmark inspirerte Jens til å omskolere seg til Faste stoffers fysikk,

og Jens fikk komme til og bli medlem i gruppa Theoretical Solid State
Physics ved Bristol University i England, som den gang var et topp interna-
sjonalt forskningsmiljø. Her arbeidet flere av feltets pionerer, og også
ambisiøse stipendiater, blant dem den jevnaldrende amerikaneren John P.
Hirth, som alle var med på å sette faglig dype og varige spor hos Jens. 
Jens Lothe har bidratt med mange og fundamentale originale arbeider

på tre så forskjellige felt som statistisk fysikk, teorier for strukturelle feil i
krystallinske faste stoffer (spesielt dislokasjoner) og teorier for bølger i elas-
tisk anisotrope krystaller. Dette er imponerende og uvanlig blant våre
samtidige nå, da stadig snevrere spesialisering synes nødvendig for å nå et
topp internasjonalt nivå. 
Få norske fysikere har kjennskap til innholdet i hans vitenskapelige

produksjon, fordi hans arbeidsfelt faller utenfor den tids norske ”main -
stream”. Internasjonale fagfeller inkluderer imidlertid Jens som tilhørende
den absolutte eliten innenfor alle de tre feltene. Hans internasjonale ori-
entering vises tydelig ved at 90 av hans 117 publiserte arbeider har uten-
landske medforfattere; 10 av disse er stipendiater (fra India, Iran, Japan,
Kina, Sverige og USA) som han veiledet her i Oslo. Han publiserte også
flittig sammen med sine norske stipendiater, men aldri med noen norsk
seniorfysiker etter hans eget hovedfagsarbeid.
Helt fra starten av sin forskerkarriere (1955) har Lothe oppsøkt fysikere

med interessante ideer og som arbeidet på de feltene han selv var mest opp-
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tatt av, og dem fant han bare i utlandet. Under hans første stipendiatopphold
ved University of Bristol (1958) møtte Jens som nevnt den jevnaldrende
amerikaneren John P. Hirth, som han samarbeidet med siden, og de to og
deres familier ble venner for livet. Sammen skrev de boken Theory of Dis-
locations (1968). Den har blitt en klassiker på feltet og er oversatt til mange
språk, men den har bare hatt en mindre revisjon (1982) på 50 år. Boken som
nå har kommet i revidert utgave (se nr. 117 i listen over hans vitenskapelige
arbeider), er i utstrakt bruk i undervisning og forskning verden over.
Allerede som ung hadde Jens fått internasjonal status, og det førte ham

til USA som gjesteprofessor. Først to år ved Carnegie Institute of Technology
(nå Carnegie-Mellon University) i Pittsburg fra 1960 til 62 i samarbeid med
professor G.M. Pound (som like etter flyttet til Stanford University):

As legend has it, […] Jens accepted an invitation to spend time at
Carnegie-Mellon as a visiting faculty member, a stay which ultimately
resulted in a series of penetrating papers on nucleation theory with
Pound, Ken Russell […], and Jens Feder […]. When Pound later moved
to Stanford University, he was fond of saying how at that time nucleation
theory needed the strong hand of a good statistical physicist, and that
Jens Lothe showed us how to do it right.

De neste tre årene var Jens sterkt engasjert i alle faglige aktiviteter her
hjemme ved gruppa for faste stoffers fysikk. Deretter dro han høsten 1965
igjen til USA, som visiting Battelle Professor ved Ohio State University
sammen med professor John Hirth. Under Carnegie-Mellon-oppholdet og
fram til omkring 1970 samarbeidet Jens med mange unge amerikanske
fysikere. Her nevnes bare professor Ken Russel, MIT, Boston og professor
David Barnett ved Stanford University. Han arbeidet med disse fire enkeltvis
på de tre hovedfeltene sine ved gjensidige besøk i Oslo og USA, og sam-
arbeidet mellom de fire førte til over 50 publiserte grunnleggende arbeider
i nukleasjonsteori and dislokasjonsteori. 
I denne perioden var Jens også svært viktig i byggingen av gode forsk-

ningsmiljøer her på Blindern. Han involverte sine tidlige hovedfagstudenter
Torstein Jøssang og Jens Feder i samarbeidet med amerikanerne, og vi fikk
delta i forskningen innenfor nukleasjonsteori og dislokasjonsteori både her
hjemme og i USA. Etter det ble vi tre nære faglige kolleger i vårt arbeid på
”Faststoff-gruppa, Universitetet i Oslo” helt til pensjonsalder.
Jens Lothe var utvilsomt hoveddrivkraften bak suksessen til denne gruppa,

og han var også ”jordfar” til forskningsgruppa ”Kooperative Fenomen” som
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fikk toppkarakterer i den store internasjonale NAVF-evalueringen av norsk
fysikk mot slutten av 1980-tallet.
Han var så konsentrert om forskningen og undervisningen i ”Faststoff-

gruppa” at det mer formelle kom i bakgrunnen. Før 1968 hadde han fått
trykket mer enn 30 artikler i kjente internasjonale tidsskrifter, likevel var
det først etter at hans store bok, Theory of Dislocations (McGraw-Hill,
1968), var trykket, at Jens søkte om å få forsvare avhandlingen ”Tre
teoremer i dislokasjonsteori angående sammenhengen mellom energi og
krefter. Bevis og anvendelser. Begrepet linjetensjon. Doktoravhandling. Uni-
versitetet i Oslo (1968). Stensil” for den filosofiske dr.grad.
Utover på 1960-tallet ble Jens fascinert av arbeider fra sovjetiske viten-

skapsmenn som engasjerte ham sterkt. At han i den forbindelse like godt
lærte seg russisk ved selvstudier for å kunne lese originalarbeidene (engelsk
oversettelse manglet helt eller kunne ta mange år), forteller om Jens’
grundighet, som er et annet av hans kjennetegn. På den tiden kunne russerne
heller ikke reise på konferanser i utlandet, så Jens brakte resultatene deres
til den engelske språkkrets. Derved utviklet han også  fra 70-tallet et svært
fruktbart samarbeid med flere sovjetiske akademiprofessorer, her nevnes
bare V.L. Indenbom og V.I. Alshits, som resulterte i mange tidsskriftartikler
i egne kapitler i bøker og mange kortere gjensidige forskningsopphold i
Russland og i Norge så å si livet ut.  
I Wave Motion-artikkelen vår presenterer Vladimir Alshits sitt syn på den

innflytelse Jens Lothe har hatt på russiske vitenskapsmenn innenfor feltene
dislokasjoner og elastiske bølger i anisotrope krystaller, og sier blant annet:

The Alshits-Lothe collaboration produced three beautiful papers on “Ex-
ceptional Waves in Triclinic Crystals” and another classic paper on the
link between the theory of surface waves and bulk wave reflection in
anisotropic linear elastic media.

Alshits besøkte Jens hjemme i Bærum uken før hans død, og skriver nå i
vår minneartikkel: 

He (Jens) remained mentally alert almost to the end. On September 17,
2016, nine days before his death, he explained something to (me) Alshits
who had visited him at hospice in Oslo. In order to be correctly under-
stood, Jens repeated his statement to Alshits in quite correct Russian.
That was Jens Lothe! It was such a pleasure to collaborate with this out-
standing scientist and to enjoy his friendship.
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De aller fleste arbeidene etter 1970, som er vist til ovenfor, omhandler dis-
lokasjoner og elastiske bølger i faste stoffer, og på dette feltet ligger hoved-
delen av forskningen og resultatene som Lothe har produsert etter 1970.
Både reelt fysisk og formelt matematisk er det en nær forbindelse mellom
dislokasjoner i bevegelse og overflatebølger i anisotrope elastiske materialer.
Han utviklet selv det nødvendige og innfløkte matematiske apparat for å an-
gripe og løse mange grunnleggende og uløste problemer på dette feltet.
Hva angår den intrikate matematikken på området, fikk han senere hjelp

av professor P. Chadwick, FRS, ved School of Mathematics, University of
East Anglia, UK, som i monografien ”Foundations of the Theory of Surface
Waves in Anisotropic Elastic Materials (1977)”, reformulerte Jens’ tidligere
arbeider i en matematisk omfattende og formelt stødig teori, som imidlertid
ikke ledet til nytt fysisk innhold eller resultater. Dette utviklet seg til videre
samarbeid dem imellom. 
Senere (1980) samarbeidet Jens med professor Per Holm, Matematisk

institutt, UiO, i en – for fysikere begrepsmessig vanskelig – studie av
topologien til elastiske bølgers polarisasjonsfelter på enhetskulen. Dette
viser nok en gang Jens’ grundighet og hans streben for å forsikre seg om at
arbeidene hans tåler kritisk etterprøving og undersøkelser av andre. Holm
var den eneste norske senior Jens publiserte med.
Det ville her føre for langt å gå mer i detalj om oppgavene til de mange

hovedfagstudenter og viderekomne stipendiater som Jens veiledet etter 1970.
(En mer utfyllende beskrivelse av dette er gitt i Wave Motion-artikkelen vår)
Men felles for dem alle var at han oftest selv hadde en skisse til løsnings-
strategi i hodet når han formulerte prosjektet, og intuitivt kunne han også
forutse kvalitative resultater, men dette meddelte han aldri til studentene.
Han fulgte imidlertid nøye med i arbeidet, og hvis studenten/stipendiaten
kom opp med originale bidrag til løsningen, ble han straks definert som
hovedforfatter og måtte stå for videre framdrift og skriving av senere
publikasjoner for prosjektet. Jens hadde således evnen til både å stimulere
sine studenter til selvstendighet, og til å gi dem det meste av æren, selv om
hans egne skjulte bidrag oftest var de viktigste. 
I sine forelesninger mak tet Jens på underlig vis å presentere de

begrepsmes sig vanskeligste tema i fysikken, som ofte også var matematisk
krevende, på en måte som ga de fleste studentene ektefølt innsikt og ”aha”-
opplevel ser. Til dette ble studentene også både motivert og inspirert av Jens’
energiske fakter og  in tense, nesten hypnotiserende blikk  mot auditoriet
mens han skrev med så stor kraft på tavlen at krittskyen sprutet over så vel
hår og ansikt som klær. Gjennom 40 år er det kommet tallrike tilbakemel -
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dinger fra studenter på alle nivåer som alltid evaluerte Jens til å være blant
de ypperste formidlere av fysikkfaget, og spesielt av det som var  begreps-
messig vanskeligst. 
Med begrunnelsen ”for fremragende innsats innen faste stoffers fysikk”

ble Jens Lothe tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning
i 1973, og samme år ble han innvalgt medlem i Det Norske Videnskaps-
Akademi. Han var også styreleder (styreformann) for Nansenfondet og de
dermed forbundne fond fra 1992 til 1997.

Vi vil huske Jens Lothe med dyp respekt og stor takknemlighet, og vi vil
hedre hans minne.
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