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Eliteforskning som kollektivt gode
Behovet for eliteforskning er opplest og vedtatt i Norge. Kunnskap bidrar til å fremme politisk, økonomisk,
sosial og kulturell utvikling. Å skaffe seg adgang til kunnskapskildene er derfor en viktig nasjonal interesse.
Den mest avanserte kunnskapskilden ligger i den internasjonale forskningsfronten. Skal Norge høste fra
denne kilden, må norske forskere settes i stand til å yte til dens innhold og utvikling.
Investeringer i fremragende forskning er derfor et kollektivt gode for Norge. Dette godet kan oppnås
gjennom etablering av eliteuniversiteter og/eller videreføring av ordningen med Sentre for fremragende
forskning (SFF). De regionale fordelingskonsekvensene av de to tiltakene er imidlertid forskjellige.
Det ligger i definisjonen: Et eliteuniversitet ønsker å tiltrekke seg de beste hodene på så mange fagområder
som mulig. På sikt vil det kunne føre til intellektuell utmagring av de universitetene som ikke kvalifiserer
til elitestatus. Derved skapes A-, B- og C-universiteter og derigjennom regionale forskjeller. Gitt at Stortinget ønsker å regionalisere forsknings- og innovasjonspolitikken, er dette neppe en ønsket utvikling.
SFF-ordningen er mer demokratisk og regionvennlig som et kollektivt gode. Den inviterer samtlige
læresteder til å delta i konkurransen om å få tilgang på statlige midler til fremragende forskning på like
vilkår. Det stimulerer hver institusjon til å styrke sin egen forskningskompetanse, hvilket i sin tur skaper
insitamenter for de beste forskerne til å bli der de er. Regionale forskningsfond krever tilgang på regional
hjernekraft, og SFF-ordningen bidrar til å holde kompetansen i regionene.
Stjernø-utvalget anbefaler derfor en videreutvikling av SFF-ordningen. Her kan det europeiske samarbeidsnettverket NetIAS (European Network of Institutes of Advanced Study) tjene som en mangfoldig inspirasjonskilde. Medlemmene i dette nettverket, hvis overordnede formål er å fremme forskningskvalitet, er
organisert på en rekke forskjellige måter. En studie av disse modellene, og av NetIAS som sådan, kan gi
nyttige innspill til videreutviklingen av den norske ordningen. Senter for grunnforskning ønsker en slik
utredning velkommen.

Willy Østreng
Vitenskapelig leder, CAS



Lyden av en ligning
Hvordan lyder en kjemisk ligning? Det spørsmålet er ikke blitt stilt mange ganger tidligere, men musikeren og komponisten Else Olsen Storesund tok utfordringen på strak
arm da professor Signe Kjelstrup ringte. Om hun kunne tenke seg å sette musikk til en
grafisk fremstilling av den berømte Onsager-relasjonen?

Else Olsen Storesund
fremførte sin tolkning
av den kjemiske Onsager-relasjonen under
boklanseringen i Det
Norske VidenskapsAkademi. (Foto: Maria
Sætre)
Vitenskapelig leder
Willy Østreng ved
Senter for grunnforskning (t.v.) samt
professorene Dick
Bedeaux og Signe
Kjelstrup ved lanseringen. (Foto: Maria
Sætre)

Det var en spesiell bok som ble lansert onsdag 2.
april 2008, akkompagnert av Else Olsen Storesunds musikalske kommentar til Onsager-relasjonen. Kjemiker Signe Kjelstrup og fysiker Dick
Bedeaux har nemlig kondensert kunnskap fra ca 30
års forskning mellom to permer, og bare skrivearbeidet tok om lag ti år. Læreboken med navnet
“Non-Equlibrium Thermodynamics of Heterogeneous Systems” (forlaget World Scientific) fyller nå et
stort hull i den fysikalsk-kjemiske teorien.
En vitenskapelig avhandling med nesten samme
tittel ble skrevet av den amerikanske kjemikeren
Josiah Willard Gibbs (1839-1903) i 1888. Den
eneste vesentlige forskjellen er det lille ordet “Non”,
som det altså tok 130 år å få på plass.
Ikke beskrevet tidligere

Boken beskriver hvordan kjemiske reaksjoner og
transport av varme, masse eller ladninger foregår
på tvers av overflater i heterogene medier. – Dette
med “heterogene medier” er ikke så mystisk som
det høres ut, for det betyr bare at det må finnes
minst én overflate der. Tenk deg et glass med varmt
vann som fordamper i et kaldt rom – da har du et
heterogent medium med en gang, forklarer Dick
Bedeaux.
Kjemien som vitenskap har hatt en presis forståelse av reaksjonene og mekanismene som foregår
i vannglasset og i lufta hver for seg, i alle fall så
lenge de kunne betrakte vannet og gassen som
isolerte systemer i likevekt. Det har derimot vært
store mangler i forståelsen og beskrivelsene av de
prosessene som skjer når likevekten i gassen og
væsken blir forstyrret, slik at væsken begynner å
avgi masse eller varme til lufta.

– Overflatenes egenskaper ble beskrevet av Gibbs.
Men transport gjennom overflater har faktisk ikke
blitt beskrevet tidligere, før vi skrev denne boken.
Boken er derfor banebrytende i den forstand at
den viser hvordan de termodynamiske lovene kan
anvendes på transport av masse, varme eller andre
egenskaper gjennom en overflate, forteller Signe
Kjelstrup.
Alt er heterogent

Det finnes heterogene systemer nær sagt over alt.
– Derfor tror vi at denne boken kommer til å få stor
betydning for mange praktiske formål. Heterogene
systemer med overflater er ikke minst et hett tema i
industrien for tiden. Du er blant annet avhengig av
å beherske denne teorien for å kunne utvikle mer
effektive saltvannskraftverk, brenselceller, katalysatorer, og så videre, sier Kjelstrup.
Dick Bedeaux er professor II ved Institutt for kjemi
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU) i Trondheim, og begynte å studere transport gjennom overflater tidlig på 1980-tallet. Signe
Kjelstrup er professor ved samme institutt og leder
av forskergruppen Kjemisk prosessdesign inspirert av
naturen ved CAS 2007-2008, og har “bare” jobbet
med membraner og heterogene transportsystemer
siden ca 1980. For ca 15 år siden forente de to
krefter både faglig og ekteskapelig.
Kjemi er også kreativt

Kjelstrup og Bedeaux synes ikke det var rart å
invitere en samtidsmusiker til å tolke en grafisk
fremstilling. Komposisjon og kjemisk forskning
har nemlig flere likhetstrekk, blant annet ved at
begge deler handler om å skape noe som ikke har
eksistert tidligere: Et musikkstykke, eller en ny
teoretisk sammenheng. – Det krever hardt arbeid
og mye inspirasjon, og samtidig en viss ro til å
konsentrere seg, mener Kjelstrup.
Tekst: Bjarne Røsjø



Musikk speiler kjemien
Else Olsen Storesund tok utgangspunkt i en grafisk
fremstilling som bygger på arbeidene til norskamerikaneren Lars Onsager (1903- 1976), nobelprisvinner i kjemi i 1968. Kjelstrup og Bedeaux
beviser i boken at den såkalte Onsager-relasjonen
også gjelder for overflater.
Men hvordan transformerer man kjemi til musikk?
– Grafikken inneholdt informasjon som i utgangspunktet ikke betydde noe for meg, men jeg brukte
den til å lage en slags idébank. Jeg kunne for eksempel bestemme at kvadratene betydde en gruppe
av fire toner, og linjene kunne bety noe helt annet.
Dette brukte jeg til å lage en liste med “ingredienser”, som jeg deretter brukte til å komponere. Figuren inneholdt tallene fra 1 til 7, og derfor tok jeg
utgangspunkt i et syvtonetema, forteller Storesund.
Storesund er kunstnerisk utviklingsstipendiat ved
Norges musikkhøgskole og jobber med et prosjekt
som bygger på Åpen form, det vil si musikk som
er skrevet med annet enn noter. Onsager-relasjonen var derfor midt i blinken for henne. – Dette
prosjektet var mye mer spennende enn mange
prosjekter jeg har lagd sammen med komponister!
Jeg tror både kunsten og vitenskapen har muligheter for å lære av hverandre. Jeg er blitt så glad i
akkurat denne “noten” at jeg har god lyst til å utvide
formatet og kanskje lage en hel konsert, sier hun.
Storesund brukte blant annet et utlånskort fra
Bergen bibliotek til å preparere basstonene, slik at
de fikk en annen klang enn diskanten. – Da kunne
jeg bruke diskant- og basstonene som speilbilder
av hverandre, som et bilde på det som foregår på
hver sin side av vannflaten i det kjemiske uttrykket,
forklarer hun.

Naturen inspirerer til miljøvennlige
kjemiske prosesser
Den kjemiske industrien har hatt ord på seg for å være miljøfiendtlig og forurensende,
men i våre dager er utviklingen av “grønn” kjemi et stort og viktig område. Professor
Marc-Olivier Coppens går til naturen – og til kunsten – for å finne inspirasjon til nye,
smarte og bærekraftige kjemiske prosesser.

Professor Marc-Olivier
Coppens. (Foto: Maria
Sætre)

Det kan være forholdsvis enkelt å fremstille små
mengder av et stoff ved å blande to kjemikalier i et
reagensrør og riste litt og kanskje tilføre litt varme.
Men hvis du skal lage ti tonn av det samme
stoffet, blir alt mer komplisert. Det er som regel
ikke særlig lurt å oppskalere reagensglasset til en
reaktor med en omrøringsmekanisme.
– Kjemiske reaksjoner handler alltid om at molekyler må komme i tett kontakt med hverandre, og
det er veldig vanskelig å få til dette på en effektiv
og uniform måte i en stor reaktor. Det er ekstra
vanskelig å få til effektive “molekylmøter” hvis vi
snakker om flerfasereaksjoner, dvs hvis for eksempel den ene reagensen er en gass og den andre er
en væske eller faste partikler i løsning, forteller
professor Marc-Olivier Coppens.
Den mange ganger prisbelønte belgiskfødte kjemikeren er professor ved Instituttet for kjemisk
og biologisk teknikk ved Rensselaer Polytechnic
Institute i USA, men i vårsemesteret 2008 er han
ved Senter for grunnforskning for å jobbe med
utvikling av brenselceller i forskergruppen Kjemisk
prosessdesign inspirert av naturen.
Naturen er full av fraktaler

Professor Coppens har nylig patentert en løsning
som kan tilby prosessindustrien skalerbare reaktorer med høyere utbytte, færre uønskede biprodukter, lavere energiforbruk, og attpåtil sikrere og mer
pålitelige prosesser. Fem ønsker på en gang, med
andre ord. Løsningen hans er en fraktal injektor,
som ikke er fullt så mystisk som det høres ut.
– En fraktal injektor er oppbygd på en måte som
minner om et omvendt tre. Den likner også på
lungene våre, og på blodomløpet, og på mange
andre strukturer i naturen. Det karakteristiske ved
fraktale strukturer er at de store oversiktsbildene
og de forstørrede nærbildene ser like ut, forklarer
Coppens.
Et tre kan faktisk beskrives som en fraktal fotosyntese-reaktor: Det har en stamme som deler seg
opp i grener, som deler seg opp i mindre grener,
som deler seg opp i kvister, som deler seg opp i


mindre kvister, og helt ytterst finner du bladene
med et forgrenende nettverk av stadig mindre
nerver. En fraktal injektor kan bygges på en liknende måte, med en hovedstamme som stadig forgrener seg i mindre og mindre enheter. På den måten
kan injektoren sørge for å bringe kjemiske stoffer i
nær kontakt med hverandre over hele volumet inne
i en stor reaktor.
Miljøvennlig og økonomisk

– Tre-liknende strukturer er veldig effektive når
det gjelder å knytte forbindelser mellom ulike
skalaer. Tenk bare på blodomløpet vårt: Vi har bare
ett hjerte, men blodomløpet er forgrenet på en slik
måte at hver eneste celle i kroppen aldri ligger mer
enn noen få mikrometer fra en bitteliten blodåre,
tilføyer Coppens.
Professor Coppens’ motivasjon er blant annet at
han ønsker å bidra til å gjøre kjemifaget og prosessindustrien mer bærekraftig, miljøvennlig og økonomisk. – Disse tingene henger egentlig sammen,
for jeg tror ikke at du i det lange løp kan være
økonomisk uten å samtidig være både miljø- og
klimavennlig. I mitt hjerte tror jeg at bærekraftig
teknologi ikke bare er et buzz-word i dag, men
isteden noe vi virkelig trenger. Vi har bare denne ene
planeten, og vi må ta vare på miljøet vårt samtidig
som samfunnet utvikler seg, insisterer han.
Studerte hos “Fraktalenes far”

Ideen om å bruke fraktale løsninger i prosessindustrien er så besnærende at man skulle tro noen hadde
tenkt på det for lenge siden. – Årsaken til at det ikke
er gjort før, er antakelig at fraktalgeometriens språk
ikke er særlig gammelt, kommenterer Coppens. Det
vet han bedre enn de fleste, for Coppens har samarbeidet med og studert hos “Fraktalenes far”, den
berømte polsk-franske matematikeren Benoit
Mandelbrot (født 1924) ved Yale University i USA,
siden 1993. Det var Mandelbrot som introduserte
begrepet fraktal i 1975. Den fraktale geometrien
beskriver mange situasjoner som ikke enkelt kan
forklares av klassisk geometri, og har ofte blitt anvendt i vitenskap, teknologi og datagenerert kunst.

En av professor Coppens’ favorittgrønnsaker, romanescoen, er
åpenbart fraktal i oppbyggingen. (Foto: Frukt.no)

Kommunikasjon er mulig

Det eksisterer en fordom om at mange realfag, og kanskje særlig kjemien og matematikken, representerer en slags kontrast til
kunstfagene og samfunnsforskning. – Men det er bare en fordom. Det er nok riktig at kommunikasjonen mellom kunsten og
vitenskap/teknologi ikke er triviell. Men det er absolutt mulig å kommunisere, og vi kan lære mye av hverandre,
insisterer Coppens.
Han trenger ikke gå lenger enn til sin egen familie for å finne eksempler: Faren er konsertpianist og komponist av samtidsmusikk, og begynte allerede i 1970 å komponere musikk ved hjelp av datamaskin. Moren er filolog og har brukt matematiske og
statistiske verktøy blant annet til å analysere tekster og undersøke om de virkelig var skrevet av 1500-tallshumanisten Erasmus av
Rotterdam. Familien rommer også malere og skulptører, og Coppens selv har flere ganger latt seg inspirere av kunst og arkitektur.



Professor Coppens fraktale injektor har en oppbygning som er
inspirert av oppbygningen i trær, lunger og mange andre naturlige strukturer.

Professor Coppens arbeider med fraktale eller
natur-inspirerte løsninger også for andre anvendelser, for eksempel når det gjelder å fjerne nitrogenoksider (NOx) fra eksosgassen i varmekraftverk.
Nitrogenoksider kan blant annet gi opphav til
helseskadelig bakkenært ozon og sur nedbør, og det
er uakseptabelt å slippe store mengder av dette ut
i atmosfæren. Rensingen foregår i dag rutinemessig ved hjelp av nanoporøse katalysatorbelegg, hvor
NOx-molekylene reagerer på katalysatorens interne
overflater og blir omdannet til harmløst nitrogen.
Det er derfor om å gjøre å ha en katalysator med
så stor overflate som mulig, men det er ikke hele
historien. Professor Coppens har nemlig dokumentert at katalysatorene kan bli mye mer effektive hvis
det bores små “arterier”, for å besørge at NOx-molekylene kommer mer effektivt fram til katalysatoroverflatene.
Byen trenger store og små gater

– Tenk på en by hvor menneskene bor i smågater
og trange smug. Men når mange skal flytte på seg
samtidig, trengs det både gjennomfartsårer og
motorveier for å unngå trafikkork. Vi har vist at ved
å introdusere “motorveier” eller store porekanaler
med rett størrelse i katalysatorer, kan du doble
effektiviteten ved å bruke halvparten så mye mate

rialer! Men vi må ikke lage for mange motorveier,
for da synker effektiviteten igjen. Det er både mulig
– og nødvendig – å bruke matematisk baserte beregninger for å finne den optimale sammensetning
av porekanaler og nanoporøse katalysatorer.
Mer effektive brenselceller

Tilbake til fraktalgeometrien og de tidligere nevnte
brenselcellene. Dagens brenselceller er basert på å
bruke platina som katalysator. Det er hittil utvunnet nok platina i verden til å forsyne maksimum 10
millioner biler, men vi har allerede 800 millioner
biler i verden. Det er derfor lite trolig at brenselceller basert på dagens teknologi kan erstatte forbrenningsmotoren helt og holdent. Men det som
uansett er en god idé, er å utvikle brenselceller og
katalysatorer som bruker mindre platina og er mer
effektive. – Også her kan vi lære av naturen, og
dette skal vi jobbe med ved CAS. Jeg er for øvrig
veldig glad for å ha fått tilbud om å være med i en
fremragende forskergruppe ved denne flotte institusjonen, sier Coppens.
Tekst: Bjarne Røsjø

Kunnskap driver verdensøkonomien
framover
– Økonomi må ses på som en evolusjonær prosess, sier professor emeritus Stan
Metcalfe ved Universitetet i Manchester. Og nøkkelen til utvikling av økonomien ligger i
evnen til nytenkning og innovasjon basert på variert kunnskap.

Stan Metcalfe er
professor i økonomi
ved Universitetet i
Manchester. (Foto:
Maria Sætre)

Stan Metcalfe er ivrig talsmann for evolusjonær
økonomi – en teori-retning som av mange betraktes som en motsats til den nyklassiske økonomien.
Nyklassisk økonomi, basert på metodologisk
individualisme, kritiseres blant annet av evolusjonistene for å være statisk.  Allerede på begynnelsen
av 1900-tallet var den østerrikske økonomen
Joseph Schumpeter opptatt av innovasjonens rolle
i økonomien, og han mente at nyklassisk økonomi
ikke ga et godt bilde av hvilke drivkrefter som står
bak økonomisk utvikling.
– I tråd med Schumpeters tenkning, mener jeg
det trengs et mer dynamisk syn på hva som driver
økonomien framover. Kapitalismen er ikke
stasjonær og statisk, den er alltid i bevegelse. Alle
økonomer er enige om at økonomien endrer seg,
men spørsmålet er hvordan. Her er det forskjell
mellom “klassisistene” som mener at det finnes et
ekvilibrium, en likevekt, i økonomien - og
“Schumpeter-tilnærmingen” som mener at en slik
likevekt ikke finnes, sier Metcalfe.
Hva mener du er drivkreftene bak utviklingen i
verdensøkonomien?
– Kunnskap! Det er ulik kunnskap og bruken av
den som skaper endring, sier Metcalfe.
Han definerer alle økonomier som kunnskapsbaserte, enten det dreier seg om vestlige kapitalistiske økonomier eller aboriginenes levemåte i
Australia. Og nettopp variasjonen i kunnskap er
avgjørende for utviklingen - det at vi vet forskjellige ting skaper innovasjon.
Den britiske professoren trekker fram tre felt hvor
det er viktig å finne nye kunnskap for å få en
økonomisk utvikling.
– For det første kunnskap om bedre måter å
generere energi på. Utviklingen har allerede gått
fra menneskelig arbeidskraft, via bruk av dyr, ulike
maskiner, vann og vind. For det andre gjelder det
å ha kunnskap som gjør at man oppdager og
utvinner råvarer. For det tredje trengs kunnskap
om foredling av råvarene, som vi har fått gjennom
den såkalte kjemiske revolusjonen.  


Metcalfe understreker at det er umulig å vite noe
om hvilken vei økonomien utvikler seg. Vi vet mye
om morgendagen, om de neste ukene, men hva vil
oljeprisen være neste år? Og hvordan vil verdensøkonomien se ut om 15 eller 50 år?
– Det er en genuin usikkerhet i økonomien, og den
må vi leve med. Da datamaskinen ble forsøkt
utviklet i USA på 1940-tallet, fant president Roosevelt fram til de smarteste folkene på dette temaet og
spurte hvor mange datamaskiner USA ville ha
behov for i framtiden. Svaret var noe sånt som fire.
Poenget er at selv de mest intelligente menneskene
dømmer ut fra det etablerte, og har problemer med
å forutse og spekulere i utviklingen på sitt felt.
Økonomien er et svært åpent og uforutsigbart
system i så måte.  
Teori og praksis

Evolusjonær økonomi er teoretisk tankegods. Hvordan
er disse teoriene relatert til virkeligheten?
– Evolusjonære prosesser ser vi hver dag, hele
tiden. Ta en artikkel i Financial Times eller Wall
Street Journal om Kinas eller Indias økonomiske
vekst. Disse landene er i rivende utvikling, og kan
være i stand til å utkonkurrere USA og Europa. Det
dreier seg om relativ nedgang ett sted når det er
oppgang et annet sted.
Selv om den økonomiske framtiden er preget av
usikkerhet, mener Metcalfe to ting vil skje i nær
framtid: Lønningene vil gå opp i Kina, og landets
valutakurs vil endres.
– Det siste ser vi allerede er i ferd med å skje, ved at
den amerikanske dollaren blir mindre verdt. En
slik monetær justering er vanskelig å unngå, sier
han.
Den britiske professoren mener også det vil
komme endringer på andre felt.
– Jeg tror det vil skje ting i forhold til klimautfordringene, at innovasjon tvinger seg fram når det
gjelder energi, avfallshåndtering og resirkulering.
Dessuten er det et stort spørsmål hvordan vi kan få
til en mer likeverdig fordeling i verden.

Må bygge broer

Ny kunnskap er avhengig av velfungerende
“innovasjonssystemer” for å bli brukt på en god
måte. Metcalfe er opptatt av at det etableres slike
kanaler mellom universitetsmiljøer og bedrifter, og
til myndighetene, så disse samarbeider om kunnskap og nye ideer.
– Det er allerede utallige innovasjonssystemer
rundt omkring, enten det dreier seg om stålindustri,
forsikring eller helt andre sektorer. Likevel er det
fortsatt mye ugjort. Utfordringen er å bygge bro
mellom ulike profesjoner, sier han.
Kunnskap er et offentlig gode i vår del av verden,
men det betyr ikke at den er gratis.
– Kunnskap er veldig spesialisert, og noe vi må
investere i. Det kreves en del for at forskere,
businessfolk og politikere skal kommunisere godt,
sier han.
Universitetene har alltid hatt to hovedoppgaver:
Undervisning og forskning. – Men nå har de også
fått et tredje krav i mange land – nemlig å være
agenter for økonomisk utvikling, tilføyer han.

Alle økonomier er
kunnskapsbaserte,
ifølge Stan Metcalfe.
Enten det dreier seg
om vestlige kapitalistiske økonomier eller
aboriginenes levemåte
i Australia. (Foto:
Scanpix / Reuters /
Mick Tsikas; Stock)



Større gjennomslag

Stan Metcalfe berømmer nordiske akademikere for
å ha bidratt til å gi den evolusjonære økonomien en
sterkere posisjon.
– Den evolusjonære skolen har innflytelse i dag.
Det finnes mange flere grupperinger, miljøer,
tidsskrift som arbeider under denne paraplyen, og
jeg er optimistisk på vegne av framtiden. Det er
interessant at Kina, India og Brasil er langt mer
opptatt av innovasjon enn tidligere. Brasil skal for
eksempel huse den neste Schumpeter-konferansen,
som vanligvis har vært i land som USA og Japan.
Metcalfe kom først i kontakt med Schumpeters
teorier som student i 1968. Etter en pause med
mer fokus på andre tema, blant annet internasjonal
handel, kom han tilbake til innovasjons-temaet på
80-tallet. Han var sentral i opprettelsen av Centre
for Research in Innovation and Competition
(CRIC) på Universitetet i Manchester – et universitet som nyter internasjonal respekt for sin kompetanse innen økonomi-faget. Han har flere kortere
opphold på Senter for grunnforskning våren 2008,
og mener senteret er en av de helt sentrale institusjonene i det europeiske systemet for innovasjonsforskning.
– Dette er et godt sted å være for meg, ikke minst
fordi senteret har perspektiver på ideer om innovasjonssystemer som er så nært knyttet til min
forskning.
Intervju: Synnøve Aspelund



Den norrøne mytologien lever fortsatt
Den norrøne mytologien har vist en forbløffende livskraft etter at Norden ble kristnet
for ca 1000 år siden. Det kryr fortsatt av norrøne motiver i folkloren, i kunsten og
kulturen, i de nyreligiøse strømningene, og i underholdningsbransjen. – Menneskene har
til alle tider møtt sin egen samtid ved hjelp av historier, forklarer Jens Peter Schjødt.

Jens Peter Schjødt er
religionsforsker og
professor ved Det
Teologiske Fakultet
ved Universitetet i
Århus. (Foto: Maria
Sætre)

– Det er en utrolig stor interesse for den norrøne
mytologien blant folk flest. Det merker jeg ikke
minst hver gang jeg skal holde populærvitenskapelige foredrag, forteller Jens Peter Schjødt. Han er
religionsforsker og professor ved Det Teologiske Fakultet ved Universitetet i Århus, og står blant annet
bak nyutgivelsen av den danske runologen Anders
Bæksteds klassiske “Nordiske guder og helter” på
norsk (Aschehoug 2006).
– Du trenger ikke gå lenger enn til “Ringenes
herre” for å finne de norrøne sporene i form av
blant annet Gandalf-skikkelsen, som helt tydelig er
inspirert av Odin med islett av de gamle keltiske
druidene. Den norrøne mytologien lever også
videre i folkloren med blant annet julefeiringen på
midtvinteren, i ukedagenes navn, og så videre.
– Litteraturens verden er også full av norrøne referanser. Jeg var nylig innom en bokhandel i Dublin,
og der fant jeg flere reoler med “fantasy-bøker”
sammen med beslektet litteratur om keltere og
vikinger og norrøn mytologi, forteller Schjødt.

gion og politikk er skilt fra hverandre i samfunnslivet, men vi bør være klar over at det er et unntak
i forhold til resten av verden. Du trenger ikke reise
lenger enn til USA for å finne et annet bilde. President George W. Bush har for eksempel fortalt at
han snakker daglig med Gud og får gode råd. Det
er ganske interessant at også en moderne vestlig
hersker kan utføre sin politikk delvis fordi han har
en direkte linje til Gud, påpeker Schjødt.
Den guddommelige avstamningen

Myter og modeller

Det er karakteristisk for vikingtiden at herskermakten ble legitimert ved at herskeren nedstammet fra
en guddom. – Det mest kjente eksemplet i Norden
er Ynglingekongene, som ifølge Snorre Sturlason
var fjerne etterkommere etter fruktbarhetsguden
Frøy. Men vi har også kilder som antyder at ikke
bare herskerne, men hele folket, hadde guddommelig opphav. Den romerske historieskriveren
Tacitus skriver at noen av de germanske stammene
oppfattet seg selv som ingaevonere. Det betyr i klartekst at de var etterkommere av Yngve, som var et
av Frøys tilnavn, forklarer Schjødt.

Det er i stor grad den norrøne mytologiens “gode
historier” som er forklaringen på at en religion som
i prinsippet avgikk ved døden for 1000 år siden
fortsatt er livskraftig. – Det eksisterer en slags parallellitet mellom mytenes verden og den virkelige
verden. Mytene er modeller av vår egen verden,
konstruert for å kunne manipuleres med henblikk
på å legitimere den virkelige verden. Men sett fra
den religiøses perspektiv, er de modeller for vår
egen verden, mener Schjødt.

Professor Schjødt har fingransket den norrøne litteraturen på dette punktet, og det ser ut til at folkene
på den tiden tenkte mer praktisk enn man ellers
kunne tro. – Kongene hadde en sakral funksjon som
til dels var begrunnet i den guddommelige nedstamningen, men det var neppe oppfatningen i vikingtiden at kongen nedstammet fra en gud i utgangspunktet. Isteden var det slik at kongen ble gjort
guddommelig under innsettelsen, forteller Schjødt.

Professor Schjødt deltar i forskningsprosjektet
Herskermakt og herskerideologi i nordisk kultur 8001200 ved Senter for grunnforskning i 2007-2008.
Prosjektet ledes av professor Gro Steinsland ved
Universitetet i Oslo. Et av målene er å skrive en bok
om forholdet mellom religionen og herskermakten
ved overgangen fra vikingtid til middelalder. Herskerne på den tiden brukte nemlig mytologien til å
begrunne sin makt, et fenomen som heller ikke er
ukjent i våre dager.
– I Norden og Vest-Europa snakker vi om at reli-

Det er for øvrig helt vanlig i religionens verden at
man kan utføre ritualer som transformerer en substans til en annen – en menneskefødt stormann blir
guddommelig når han innsettes som konge, eller
oblatene blir Jesu legeme i den katolske nattverden.
– Kongen i vikingtiden ble nok valgt blant datidens
herskende familier. Det var ofte nødvendig med et
valg, og da valgte man naturligvis en sterk personlighet som kunne løse problemer og inngå allianser
med viktige maktgrupper. Her har nok det religiøse
kommet i annen rekke. Slik er det i alle religioner:
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Gandalf-skikkelsen
i Ringenes herre er
tydelig inspirert av
Odin med islett av
de gamle keltiske
druidene. (Foto: SF
	Norge)
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Hvis de religiøse lederne blir nødt til å velge mellom det praktiske og det ideelle, så velger de nesten
alltid det praktiske. Det er bare ekstremistene og
fanatikerne som følger ideologien til det ytterste,
mener Schjødt.
Ekspert på berserkene

Professor Schjødt er også ekspert på berserkene,
som i senere tid er blitt omtalt som rabiate krigere
som kanskje spiste rød fluesopp før de gikk amok
og ødela alt de kom over. – Men det var ikke slik
de ble oppfattet i sin egen samtid, for dette var
datidens elitesoldater. Vi kjenner denne typen elitesoldater fra hele det nordeuropeiske området, og de
utgjorde en hird som skulle beskytte kongemakten,
forklarer Schødt.
Mens de nordiske kongene nedstammet fra Frøy, så
har Odin spilt en rolle i ritualene hvor de ble innviet
til ham. Det samme gjelder berserkene. Hvis man
leser Snorres “Heimskringla” helt bokstavelig, kan
man få inntrykk av at det bare var krigere som døde
i strid som kom til Valhall etter sin død. – Men jeg
tror ikke vi skal ta dette helt bokstavelig. Det er mer
sannsynlig at betingelsen for å komme til Valhall var
at krigeren var innviet til Odin, sier Schjødt.
– Man diskuterer for øvrig fortsatt hva ordet “berserk” egentlig betyr. En av tolkningene går ut på
de kjempet “uten serk”, eller i alle fall uten brynje.
Det har også vært foreslått at de kjempet ikledd
en bjørnedrakt, men det synes jeg virker veldig
usannsynlig. Det må da være veldig upraktisk å ha
på seg en bjørnefell når du går i striden. Men det
kan hende at de hadde på seg en “bjørneserk” når
de ble innviet som krigere, antyder Schjødt.
Samtiden belyser fortiden

– Kan studier av det norrøne tankegangen kaste lys
over vår egen samtid?
– Ja, det er klart, fordi visse ting er allmennmenneskelige. Men man kan også si det omvendte, at
studier av samtiden sier noe om fortiden. Det er en
illusjon å tro at vi kan nærme oss fortiden uten å ta
utgangspunkt i vår egen tid. Vi har sett mange eksempler på at tidligere forskere har brukt sin egen
samtid på en ubevisst måte når de studerte fortiden: De trodde at de var objektive, men i virkeligheten var man veldig farget av sin samtid. Jeg håper
vi er blitt flinkere i våre dager, men man kan ikke
se bort fra at forskere om 50 år kommer til å legge
vekt på helt andre ting enn de vi er opptatt av i dag!
Tekst: Bjarne Røsjø
12

Kontorsjefen takker for seg, dessverre
Da styreleder Aanund Hylland fortalte at Unn Haaheim Hagen skal pensjonere seg og
slutte som kontorsjef ved Senter for grunnforskning (CAS), buet forskerne i protest.
Den reaksjonen sier alt: Det er vanskelig å tenke seg CAS uten henne, som var den
første ansatte for 16 år siden.
– Det har vært veldig
moro å jobbe ved
Senter for grunnforskning! Men etter 16 år
er det på tide å slippe
til yngre krefter, sier
Unn Haaheim Hagen.
(Foto: Privat)

Nyheten om at Haaheim Hagen var på vei inn i sitt
siste halvår som kontorsjef, ble kunngjort under
Senterets julemiddag i desember 2007. Det skjer
veldig sjelden at forskere buer under julemiddager,
og det skal tilføyes at buingen ble utført med stil
og et glimt i øyet. Men likevel: Hvordan skal det gå
med CAS når Unn slutter?
– Det kommer til å gå helt fint. Jeg har vært her
lenge, og nå er det antakelig en fordel å få inn nye
krefter, sier hun selv.
Et pionerarbeid

Kontorsjef Haaheim Hagen – populært kalt Unn
– har vært med på en viktig omstilling i norsk forskning. Senter for høyere studier, som var navnet
de første årene, var et svært unorsk fenomen da
Gudmund Hernes lanserte ideen i 1987, tre år før
han ble kirke-, utdannings- og forskningsminister. Dette skulle bli kongerikets første “Centre for
Advanced Study”, og Hagen var med på å bygge
opp den historiske nyskapningen helt fra starten.
Senere har Norge fått ca 20 Sentre for fremragende
forskning, alle inspirert av den samme tankegangen om å la de beste forskerne fordype seg i sine
fagfelter.
Da Unn puttet søknaden i postkassen nyttårsaften
1991, var hun utdannet bedriftsøkonom og hadde
blant annet erfaring fra 19 år i Norges teknisknaturvitenskapelige forskningsråd. Hun tiltrådte
som sentersekretær i april 1992, og de første forskerne flyttet inn allerede i august samme år.
– Lokalene var nyoppusset, men ellers hadde vi
ingen ting. Det var 20 kontorer med løse ledninger,
ingen møbler, ikke telefon, ikke arkiv. Det kom
noen tunge stunder da jeg lurte på hva jeg hadde
gitt meg i kast med. Men etter hvert gikk det mye
bedre, og jeg fikk veldig verdifull støtte og oppmuntring fra Vigdis Ystad og Torstein Jøssang, som
var de første styrelederne, forteller Unn.
Hittil har det vært mer enn 60 gruppeledere og
nesten 1500 forskere innom Senter for grunnforskning. Noen av dem kunne forresten bringe litt
røyk og damp med seg. – For eksempel han som
var så opptatt i en faglig diskusjon med kolleger at
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han satte den elektriske kaffekokeren på kokeplaten. Den slags må vitne om dyp konsentrasjon!
Inspirasjon i skog og mark

Unn og en sivilarbeider var de eneste ansatte i
administrasjonen helt til 1995, da Marit Finnemyhr
Strøm ble ansatt. Det var ikke minst mye praktisk
som skulle ordnes med gjesteforskere som skulle
ha et sted å bo, noen trengte barnehage, utlendingene trengte oppholdstillatelse og kanskje visum,
finansieringen måtte avklares, og så videre. Alt
dette var arbeidsoppgaver som ingen hadde gjort
før.
– Alt i alt har dette vært veldig moro! Jeg kommer
virkelig til å savne samarbeidet med kollegene i
administrasjonen. Jeg er blitt vist stor tillit, og jeg
har møtt mange morsomme, spennende og interessante mennesker. Og bare noen veldig få ganger
har det kommet forskere som heldigvis bare skulle
være her ett år…
I ettertid er det vanskelig å forstå hvordan det ble
tid til alt sammen. Det hjalp godt at Unn er et arbeidsjern med hodet fullt av klare tanker. Dessuten
har hun ladet batteriene under mange turer i skog
og mark og fjell sammen med ektemannen Finn,
som nå er pensjonist fra Den Norske Turistforening.
– Nå skal vi ut på nye eventyr! Dessuten gleder jeg
meg til noe så enkelt som å kunne gå ut midt på
dagen om høsten og vinteren, mens det ennå er
lyst, sier Unn.
Tekst: Bjarne Røsjø

“Farvel til Paradiset”
– Unn har vært uløselig forbundet med Senter
for grunnforskning helt fra opprettelsen for 16
år siden. Som styreleder var jeg lykkelig over å
kunne flytte inn i de nye lokalene sammen med
en medarbeider det knapt finnes maken til. Unn
kastet seg over den vanskelige oppgaven å bygge
opp senterets administrative rutiner fra bunnen
av. Vi hadde ingen modell å etterligne, men hun
dekket en rekke områder på den mest profesjonelle
måte – alt fra å skaffe gjesteforskere husrom og
norsk sykeforsikring til å ta vare på kommunikasjon med innvandringsmyndigheter, universiteter,
forskningsråd, og departement.
De første årene, da senteret var for “fattig” til å ansette medhjelpere for henne, skjøttet Unn alle slike
oppgaver helt alene. Hun nedla et enormt arbeid og
har en stor del av æren for at senteret fra dag én ble
en velfungerende forskningsinstitusjon. Hennes
menneskelige vennlighet og hjelpsomhet, og hennes enestående evne til å formidle kunnskaper om
norsk kultur og levemåte, gjorde også at hun straks
erobret en plass i alle gjesteforskeres hjerter. Både
vi som arbeidet sammen med Unn i ledelsen, og
de forskere som gjennom årene har vært senterets
gjester, ser tilbake på samarbeidet med henne med
glede. For å sitere hva en amerikansk Ibsen-forsker
sa, da han skulle reise tilbake til USA etter ett år
hos Unn: “Goodbye to Paradise!”
Professor Vigdis Ystad, Universitetet i Oslo
– Unn var en usedvanlig dyktig, oppofrende og
trofast tjener for CAS som organisasjon, for alle
gjesteforskerne og for meg de seks årene jeg var
“styreformann” og vitenskapelig leder. Jeg kunne
bare folde hendene og takke for alle oppgavene hun
løste. Jeg har bare fått åtte linjer til disposisjon av
redaktøren i min hyllest til Unn, men jeg legger på
til ti og slutter meg til Vigdis Ystads velformulerte
avskjedsord ovenfor og ønsker deg gode år i tiden
som kommer.
Professor Torstein Jøssang, Universitetet i Oslo

14

– Unn har, slik jeg ser det, vært noe av selve sjela i
Senter for grunnforskning. Alltid blid, profesjonell
og nesten skremmende effektiv. Jeg håper du og
Finn får et flott liv som pensjonister, med mange
fine turer på Sjusjøen og andre steder, og så må
dere ikke glemme å stille opp på julebordet slik at
vi kan holde kontakten også i årene framover.
Professor Brynjulf Owren, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
– Da Tomas Hägg og jeg hadde den glede å gjennomføre vårt prosjekt ved CAS 2002-03, oppdaget
vi snart at Unn var så meget mer enn en administrativ nøkkelperson ved senteret. Hun gav uttrykk
for en tro på senterets betydning og formidlet sin
oppfatning av hvordan det burde fungere, på en
måte som inspirerte oss alle. Hun var alltid der når
vi trengte hjelp og råd, og hun utstrålte en nøktern
noblesse som satte sitt preg på hele det miljø hun
skapte omkring seg.
Professor Jostein Børtnes, Universitetet i Bergen
– Unn er CAS og har levd CAS. Å tenke CAS uten
samtidig å tenke Unn er vanskelig. Hun representerer historien, og har gjennom sin effektivitet, lojalitet og ansvarsbevissthet bidratt til å bygge en solid
administrativ ramme rundt det første moderne
forsøket på å sikre fremragende forskning i Norge.
Det er derfor vanskelig å forsone seg med tanken
om at hun nå slutter i sin stilling. Takk for innsatsen, Unn, og velkommen tilbake som selvskreven
gjest på våre fremtidige arrangementer.
Professor Willy Østreng, vitenskapelig leder ved CAS
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Akademisk innovasjon er en lagsport
Det er større sjanse for å lykkes med nye oppfinnelser dersom flere samarbeider.
Geografisk nærhet og tidligere samarbeid spiller en rolle når “innovasjonsgrupper”
settes sammen – men dreier det seg om kjente vitenskapsfolk, er ikke avstand eller
personlig kjennskap like avgjørende. Det sier innovasjonsforskeren Maryann Feldman.

Maryann Feldman er
professor i økonomi
ved Universitetet i
Toronto i Canada.
(Foto: Maria Sætre)

Maryann Feldman har samlet inn datamateriale fra
mer enn 2000 innovasjonsgrupper som har samarbeidet om nye ideer og oppfinnelser. Dataene er
hentet fra universitetene Johns Hopkins og Duke,
og dekker perioden 1988 til 1999. Feldman, som
er økonomiprofessor ved Universitetet i Toronto i
Canada, har undersøkt hvilke mekanismer som ligger bak ulike team-dannelser og hva som skal til for
å skape et produktivt samarbeid. Teamene jobber
blant annet med innovasjon knyttet til medisinsk
utstyr og legemidler, og et kriterium for suksess er
muligheten for å få patent på oppfinnelsene.
– For å forstå relasjonene og betydningen av dem,
har vi studert karriérehistoriene til de individuelle
oppfinnerne i detalj. Det er viktig å se på hvem som
har jobbet med hvem tidligere, hvor mange ganger
en person har ledet et team, osv. Vi ser en tendens til at mennesker fra samme fagkrets jobber
sammen hver gang, men at det er større sjanse for
å lykkes hvis man tør å sette sammen mer tverrfaglige team, sier Feldman.
Spesielt interessant er det å se på hva som skjer
når en ekstern person kommer inn i en gruppe.
– Det kan ofte være bra å få inn noen utenfra, selv
om det ikke nødvendigvis er mest effektivt på kort
sikt. Men diversitet gir store fordeler på lengre sikt,
mener Feldman.
Nært og kjært

Hva er avgjørende når folk som driver innovativ
virksomhet finner sammen? Forskningslitteraturen trekker fram tre mønstre: Geografisk nærhet,
personlig kjennskap og jakten på de beste folkene
globalt. Feldman har undersøkt hvilken av tilnærmingene som er mest effektiv.
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– Der akademikere jobber sammen med små eller
store bedrifter, er geografisk nærhet viktig. Hvis
folk har jobbet sammen tidligere, betyr den geografiske avstanden mindre. Og selv om det alltid er
lettere å jobbe sammen når man er geografisk nær
hverandre, har dette enda mindre betydning hvis
det dreier seg om “stjerne-forskere”. Å samarbeide
med de beste på feltet kan være både dyrere og
vanskeligere, men anses for så nyttig og attraktivt
at det er verdt det, sier Feldman.
Men det viktigste poenget er at samarbeid er bedre
enn sololøp. – Mange forskere vil helst jobbe for
seg selv med sitt eget, men det gir ikke så bra
resultater. Det beste når man skal være akademisk
innovativ er å jobbe i team, sier hun.
I endring

I løpet av de siste ti årene har akademikere fått
større forståelse for innovasjonsprosesser, og flere
vil se sitt arbeid omsatt i praksis. Samarbeidet
mellom industri og akademia er i endring. Akademikere bidrar i større grad enn tidligere til økonomisk vekst og utvikling. For universitetene kan det
dreie seg om nye inntektskilder, samtidig som det
de driver med må være relevant og verdifullt, sier
Feldman.
Men endringene smitter også over på forskningsmetodene, mener hun. – Akademia har alltid vært
konkurransepreget, men hittil har det kanskje vært
mer fokus på nobelpris enn penger, for å sette det
på spissen. Penger er en litt annen måte å styre
ideer og nytenkning på!
Intervju: Synnøve Aspelund
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Senter for grunnforskning
Senter for grunnforskning (CAS) er en frittstående privat stiftelse som ble etablert av Det Norske
Videnskaps-Akademi i 1989. Målsetningen er å
fremme grunnforskning på det høyeste internasjonale nivå med utgangspunkt i nærmere definerte
fagområder, og det legges samtidig stor vekt på
tverrfaglig forskning. Senterets akademiske aktiviteter skal ha langsiktige perspektiver og være uavhengige i forhold til forskningspolitiske, politiske
og økonomiske påvirkninger.
Forskningsaktivitetene ved senteret er organisert
i tre grupper innenfor fagområdene humaniora
/ teologi, samfunnsvitenskap / jus og naturvitenskap / medisin / matematikk. Hver gruppe ledes
av en eller to norske professorer, som blir utpekt av
senterets styre på grunnlag av innkomne forslag.
Gruppene har som regel seks til ti forskere som er
med på langsiktig basis, og i tillegg inviteres fremstående norske og utenlandske gjester til kortere
opphold. Til sammen er ca 40-45 forskere av ulike
nasjonaliteter med i senterets forskningsgrupper i
løpet av et år.
Forskerne har ingen andre forpliktelser under sitt
opphold ved CAS enn egen forskning og deltakelsen i interne seminarer.
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Senteret disponerer velutstyrte kontorer, studiefasiliteter og seminarrom i Det Norske VidenskapsAkademis tradisjonsrike og særpregede bygning på
Drammensveien i Oslo.
Senterets viktigste inntektskilde er en grunnbevilgning fra den norske regjeringen, men senteret
mottar også støtte fra Vitenskapsakademiet, private
givere og deltakerinstitusjonene: Universitetet i
Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
i Trondheim, Norges Handelshøyskole i Bergen,
Universitetet i Stavanger og Universitetet for miljøog biovitenskap i Ås.
Senterets styre er utpekt av Vitenskapsakademiet,
Universitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd. Den daglige driften skjøttes av en stab
med fire ansatte.

Forskergrupper 2007/2008 –
Deltagere våren 2008:
Forskere med opphold på minimum en måned

Kjemisk prosessdesign inspirert av naturen

Signe Kjelstrup
(group leader)
Professor, Norwegian
University of Science
and Technology
(NTNU), Norway

Henrik Koch
Professor, NTNU,
Norway

Dick Bedeaux
Professor II, NTNU,
Norway

Jean-Marc Simon
Associate Professor,
University of
Bourgogne, France

Alfredo Sánchez de
Merás
Associate Professor,
University of Valencia, Spain

Peter Pfeifer
Professor, University
of Missouri Columbia, USA

Jon G. Pharoah
Assistant Professor,
Queen’s University,
Canada

Odne Burheim
Research fellow,
NTNU, Norway

Linus Boman
Research fellow,
NTNU, Norway

Miguel Rubí
Professor, University
of Barcelona, Spain

Daniel Barragán
Associate Professor,
Universidad Nacional de Colombia

Marc-Olivier
Coppens
Professor, Rensselaer
Polytechnic Institute,
USA

Stefan Gheorghiu
Senior Researcher,
Center for Complexity Studies, Romania

Herskermakt og herskerideologi i nordisk kultur 800 - 1200

Gro Steinsland
(group leader)
Professor, University
of Oslo, Norway

Anders Hultgård
Professor emeritus,
Uppsala University,
Sweden

Jón Viðar Sigurðsson
Professor, University
of Oslo, Norway

Joanna Skorzewska
Researcher, University of Oslo, Norway

Olof Sundqvist
Lecturer, University
of Gävle, Sweden

Jan Erik Rekdal
Professor, University
of Oslo

Jens Peter Schjødt
Professor, University
of Aarhus, Denmark

Ian Beuermann
Dr., Research fellow,
Centre for Manx
Studies, University of
Liverpool

Forståelse av innovasjon

Jan Fagerberg
(group leader)
Professor, University
of Oslo, Norway

Thomas Hoff
Associate Professor,
University of Oslo,
Norway

Magnus Gulbrandsen
Senior Researcher,
NIFU STEP,
Norway

Sjur Kasa
Senior Researcher,
CICERO, Norway

Cristina Chaminade
Associate Professor,
Lund University,
Sweden

Ben Martin
Professor, University
of Sussex, UK

David C. Mowery
Professor, University of California at
Berkeley, USA

Martin Srholec
Senior Researcher,
University of Oslo,
Norway

Koson Sapprasert
Research Fellow,
University of Oslo,
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