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Forskningen har fi re kulturer – en naturvitenskapelig, en teknologisk, en humanistisk og en samfunns-
vitenskapelig. Disse kulturene er like ved at de alle produserer kunnskap med krav til systematikk, metode 
og teori. For alle er kunnskapsproduksjonen stringent, rasjonell og målrettet. De skiller lag ved at de stude-
rer ulike objekter, som bare kan studeres og formidles gjennom metoder og kanaler som speiler studie-
objektets egenart. Likevel er historien rik på eksempler som viser at naturvitenskapen ofte står modell for 
de øvrige. 

Newton defi nerte vitenskap gjennom evnen til å predikere utfall og avdekke årsak/virkningsforhold og 
universelle lover. Universet ble oppfattet som et system styrt av entydige lover som kunne forstås uten 
subjektiv menneskelig fortolkning. Denne oppfatningen ga støtet til den vitenskapelige enhetstesen, som 
reduserte all vitenskap til en “moderdisiplin”: Fysikken. I en lang lenke av hierarkisk over- og underord-
ning var samfunnsvitenskapene reduserbare til psykologi, psykologi til biologi, biologi til kjemi og kjemi til 
fysikk, osv. Med andre ord: All forskning hadde sin opprinnelse i fysikken – den var enhetlig.

Den klassiske positivismen befestet et stykke på vei dette synet. Bare målbare resultater var vitenskapelig 
kunnskap. Objektiv innsikt var kunnskap uten menneskelige “fi ngeravtrykk”. Det innebar at deler av hu-
maniora og samfunnsvitenskapene, ved sin fortolkningstradisjon, falt utenfor vitenskapsdefi nisjonen. 

I den gryende post-positivistiske epoken vi nå er inne i, er det bred enighet om at all forskning, også den 
naturvitenskapelige, har elementer av menneskelig subjektivitet og at universet er mindre lovstyrt enn 
opprinnelig antatt. Dette er en viktig erkjennelse, men den endrer ikke det faktum at kulturene fortsatt er 
forskjellige. I det nåværende belønnings- og formidlingssystemet for publisering av forskningsresultater 
rangeres publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter høyere enn bokproduksjoner, tidsskrifts-
artikler høyere enn kapitler i redigerte samleverk, og forfatterskap høyere enn redaktørskap. Dette systemet 
speiler i stor grad naturvitenskapenes behov og praksis. Historien gjentar seg.

Forskere fra alle kulturer publiserer artikler i internasjonale tidsskrifter med høy faglig anseelse, men gra-
den og omfanget varierer. I humaniora trenger man mer spalteplass enn det et tallutrykk i naturvitenska-
pene krever for å beskrive og drøfte et fenomen presist. Det som i fysikken kan fremstilles i en ligning eller 
en tabell, krever en utredning i humaniora. Ordene er langt på vei humanioras “målemetode”. Bokproduk-
sjoner er derfor en viktig publiseringskanal for denne kulturen – kanskje viktigere enn tidsskriftspublise-
ringer. Dette gjelder i noe mindre grad for samfunnsvitenskapene, som ligger et sted mellom humaniora 
og naturvitenskapene både hva gjelder målemetoder og publiseringsformer.

Disse kulturforskjellene er på ingen måte absolutte. I mer kvantifi serbare samfunnsvitenskaplige disipli-
ner som økonomi, fremstår for eksempel artikkelpubliseringer som mer naturlig enn bokproduksjoner. 
Poenget i denne sammenheng er ikke avvikene, men mønsteret. Fra et humanistisk og delvis også sam-
funnsvitenskapelig ståsted er det derfor lite formålstjenlig at artikler teller mer i vitenskapelig anseelse enn 
bokproduksjoner, og at tidsskriftspubliseringer er viktigere enn publisering gjennom redigerte samleverk. 
Tellekantforskningen overser et stykke på vei kultur- og disiplinforskjellene og reduserer betydningen av 
forskningsfeltenes egenart. Det tjener neppe forskningen som helhet.

Willy Østreng
Vitenskapelig leder, CAS

Forskningsmangfold og egenart



Det eksisterer to ulike forklaringsmodeller på hvorfor den industrielle revolusjonen be-

gynte i England og Europa. Den første vektlegger disse områdenes særegne og gunstige 

politiske og kulturelle tradisjon, den andre har fokus på deres imperialisme, kolonialis-

me og globale utbytting. Professor Terje Tvedt skisserer en tredje mulig forklaring, der 

vannets rolle står sentralt.

James Watts dampmaskin ble patentert i 1769 og 
la grunnlaget for den industrielle revolusjon, ifølge 
den gjengse oppfatning. Dampmaskinen kunne 
brukes til å drive vevstoler og spinnemaskiner og 
til å tømme kullgruver for vann. Omkring år 1800 
kom de første brukbare dampbåtene, og i 1825 kom 
damplokomotivene og jernbanen. Men det var først 
et godt stykke ut på 1800-tallet at dampmaskinen 
overtok for vannkraften som den nye industriens 
kraftkilde, og jernbanen erstattet vannveiene som 
nasjonale nettverk for handel og transport av tunge 
råvarer. Den industrielle revolusjonen begynte 
imidlertid lenge før dette; og de avgjørende tiårene 
var fra 1760 til 1800. Hvordan kunne revolusjonen 
begynne før dampmaskinen?
– Det er etablert to ulike teorier om hvorfor det var 
nettopp England og deretter Europa som startet 
den industrielle revolusjonen. Den ene forklarin-
gen legger sterk vekt på det som kalles europeisk 
eksepsjonalisme, dvs. at Europa hadde en særegen 
politisk, ideologisk og kulturell tradisjon som la 
forholdene til rette for innovasjoner og teknologisk 
utvikling. Den andre forklaringen bestrider dette 
og påpeker at forskjellene ikke var så store mellom 
England/Europa og for eksempel Kina eller India 
tidlig på 1700-tallet. I det perspektivet forklares 
Englands og Europas triumf heller med forhold 
som slaveri, imperialisme, urettferdig internasjonal 
handel og slike ting, forklarer Terje Tvedt.

Vannets undervurderte betydning

Professor Tvedt har aldri hatt spesielt stor respekt 
for oppleste og vedtatte sannheter. Konfl ikten i 
Midtøsten har for eksempel vært oppfattet som 
“oljedrevet” eller som resultat av konfl ikter mellom 
jøder og arabere, men Tvedt påpekte allerede på 
midten av 1980-tallet at den politiske, økonomiske 
og kulturelle betydningen av vann som konfl ikt-
faktor har vært undervurdert både i Midtøsten og 
mange andre konfl iktområder. Nå hevder han at 
vannets rolle også kan ha vært undervurdert i en 
av de største samfunnsomveltningene noensinne, 
nemlig den industrielle revolusjonen.
– Et fellestrekk ved de to teoriene som er nevnt 
ovenfor, er at de ikke er opptatt av naturmessige 

variasjoner og de ulike muligheter disse innebærer 
for teknologisk utvikling og økonomisk organise-
ring. Men jeg tror at et vann-perspektiv vil hjelpe 
oss til å forstå hvorfor England begynte på en så 
radikal endringsprosess allerede før jernbanen og 
James Watts dampmaskin ble tatt i bruk, sier Tvedt.
De første fabrikkene i England brukte vannmøller 
som kraftkilde. Også transporten var vannbasert 
på elver og kanaler. Men hvorfor var det nettopp i 
England man fant på å bruke vannet på denne må-
ten? – Da blir spørsmålet: Hvilke samfunn hadde 
et “vannsystem” som var lett å utnytte? Var det 
England eller Nederland, var det India eller Kina? 
Det jeg kaller vannsystem består av tre ulike nivåer: 
De grunnleggende hydrologiske forholdene; det 
menneskeskapte vannlandskapet, og de mentale 
forestillingene som fi nnes om nedbør, elver og 
vann og hvordan mennesket bør forholde seg til 
vannet, forklarer Tvedt.

Vann er noe som kan brukes

For å ta det siste først, så ser det ut til at englender-
ne tidlig utviklet det man kan kalle et instrumen-
telt forhold til vannressursene: Dette var noe som 
kunne og skulle brukes til praktisk arbeid. Allerede 
i folketellingsskriftet “Domesday Book” fra 1086 
fremgår det at England hadde 5-6000 vannmøller. 
I Kina og andre asiatiske land med monsunregn og 
voldsomme uvær var vannet heller noe man måtte 
beskytte seg mot, og i India var de store elvene gud-
dommelige.

De vanene og de institusjonene som ulike land 
over generasjoner hadde utviklet i forholdet til det 
vannet som rant gjennom samfunnene deres, var 
altså svært forskjellige og skapte ulike muligheter 
for innovasjonskulturer på slutten av 1800-tallet.
Dermed vokser det fram et helt nytt bilde: De 
naturgitte forholdene i England lå særlig godt til 
rette for den utviklingen som førte fram mot den 
industrielle revolusjonen. Denne revolusjonen 
måtte selvsagt ikke skje. Det er ikke noe naturdeter-
ministisk i dette perspektivet, understreker Tvedt.
– Men kjensgjerninger som at det i England regner 
jevnt og trutt hele året, og at elvene har stabil og 

Den industrielle revolusjonen i et 

vannsystem-perspektiv
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Englenderne utviklet tidlig et instrumentelt forhold til vannet: Det kan brukes. Maleren John Constables 

berømte “Flatford Mill” fra 1816 viser to hester som trekker lektere oppover elven Stour. Møllen ble 

blant annet brukt til å male hvetemel mens Napoleons blokade på kontinentet tvang Storbritannia til å 

bli selvforsynt med mat. (Copyright: Tate Gallery London)
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Norge var det 

første landet som 

ble elektrifi sert og 

hadde i 1929 ca 2000 

vannkraftverk. (Foto: 

Bjarne Røsjø)

pålitelig slamfri vannføring, i alle fall sett i forhold 
til de voldsomme variasjonene som preger for 
eksempel India eller Kina, skapte et annet mulig-
hetsunivers. Grunneieren som plasserte en mølle i 
en engelsk elv, kunne stole på at den ble stående i 
mange år og produsere kraft. Den samme møllen 
plassert i en indisk elv, ville bli feid vekk i neste 
monsun, sier han.

Professor Tvedt leder i 2008-2009 en tverrviten-
skapelig forskergruppe bestående av både geogra-
fer, sosiologer, etnografer, arkeologer, naturvitere 
og historikere ved Senter for grunnforskning. 
Prosjektet Forståelse av vannets rolle i historien og 
i utviklingsprosesser skal undersøke hvordan ned-
børsforholdene, kanalene og spesielle forhold i 
elver som Severn og Mersey, Huang He og Ganges, 
Rhône og Rhinen kan bidra til å forklare den tid-
lige utviklingen av den industrielle revolusjonen. 
Elvene blir oppfattet som prismer som avspeiler en 
rekke andre trekk ved naturen (nedbør/jordtype/to-
pografi  og lignende) og ved samfunnet (irrigasjon, 
transport, kraft, kloakk osv.). Forskerne skal også 
analysere hvordan sosiale prosesser påvirket vann-
landskapet, og hvordan de kulturelle og konseptu-
elle oppfatningene av vannet endret seg.

Det faktum at de viktigste britiske elvene er 
tidevannselver, kan også ha vært av betydning. 
– Tidevannet i Themsen gjorde det mulig å seile 
nedover med strømmen og oppover med tidevan-
net. Dermed kunne London, midt inne i landet, bli 
en internasjonal havneby som lå godt beskyttet i 
forhold til både klima og krigerske angrep, påpeker 
Tvedt. 

Norgeshistorie i et vannperspektiv

Det er ikke bare i England at nedbør og elver har 
spilt en viktig rolle i samfunnsutviklingen. –Norge 
er også et godt eksempel, for det er neppe noe an-
net land som har hatt fl ere møller pr innbygger enn 
Norge. Omkring 1830-40 hadde vi 30 000 møller 
– et uhørt høyt tall! Det var veldig spesielt for Norge 
at de enkelte gårdene kunne ha sin egen mølle, 
fordi det rant elver nær sagt overalt. I Europa for 
øvrig måtte bonden bruke føydalherrens mølle for å 
få malt kornet, og dermed spilte møllene en viktig 
rolle når det gjaldt å etablere og reprodusere de 
føydale maktrelasjonene. I Norge var det snarere 
omvendt: Bonden hadde sin egen mølle som 
manifesterte hans uavhengighet. Regnet i Norge er 
veldig demokratisk, for det detter i hodet på både 
liten og stor, påpeker Tvedt.

Takket være vannkraften var Norge også det første 
landet som ble elektrifi sert. I 1929 hadde Norge ca 
2000 vannkraftverk, mens et land som Egypt inntil 
ganske nylig hadde bare ett vannkraftverk. Det var 
til gjengjeld svært stort. 
– Det er veldig fi nt å få anledning til å komme til 
CAS og fordype seg i dette temaet. Oppholdet her 
gir muligheten til konsentrasjon og fordyping, og 
til å invitere forskere det ellers ville vært vanskelig å 
trekke inn i prosjektet, sier Tvedt.

Tekst: Bjarne Røsjø

Deltakere i forskergruppen på ekskursjon langs Akerselva i 

Oslo, som tidligere ga kraft til en rekke større industribedrifter 

i Oslo. Fra venstre Terje Tvedt (Universitetet i Bergen), Roar 

Hagen (Universitetet i Tromsø), Karen Syse (Universitetet i 

Oslo), Oslo-guide Mic Wessel-Aas, Richard Coopey (Aberys-

twyth University) og Graham Chapman (Lancaster University). 

(Foto: Bjarne Røsjø)
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En ny teoretisk dimensjon

De store samfunnsvitenskapelige fagretningene 
– statsvitenskap, sosialantropologi, sosiologi, 
sosialpsykologi og samfunnsøkonomi – handler i 
store trekk om hvordan mennesker og sammen-
slutninger av mennesker utvikler seg i forhold til 
hverandre. Samfunnsfagene har dermed fokusert 
forholdsvis lite på de fysiske og geografi ske forhol-
denes betydning for samfunnsutviklingen, og det 
er en av grunnene til at Terje Tvedt har invitert et 
tverrfaglig team bestående av både samfunnsfor-
skere og naturvitere.
– Det fi nnes eksempler på forskere som har 
interessert seg for naturgitte forhold i samfunnsut-
viklingen, men de har til dels fremmet et ekstremt 
deterministisk syn. Huntington og hans etterføl-
gere på begynnelsen av 1900-tallet i USA gikk så 
langt at de bidro til å desavuere alle forsøk på å 
“bringe naturen inn”, og etter Den andre verdens-

Terje Tvedt leder 

forskergruppen “For-

ståelse av vannets 

rolle i historien og i 

utviklingsprosesser” 

ved Senter for grunn-

forskning 2008-2009. 

(Foto: Maria Sætre)

Den fl erfaglige forskeren

Terje Tvedt er historiker, professor i geografi  ved 
Universitet i Bergen og professor i statsvitenskap 
ved Universitetet i Oslo. Han har bl.a. skrevet en 
bok om Nilens historie, som ble shortlisted av The 
British Society for Middle Eastern Studies som en 
av de beste bøkene utgitt i verden om Midtøsten. 
Han har fått “Fritt Ord”-prisen for sine analyser av 
norsk utviklings- og fredspolitikk. Han har lagd to 
prisbelønnede tv-dokumentarfi lmer som er vist i 
rundt 150 land: “En reise i vannets historie” og “En 
reise i vannets fremtid”. Den siste vant blant annet 
den norske tv-bransjens pris “Gullruten” i 2008 for 
beste dokumentarfi lm.

Tvedt er hovedredaktør for bokserien “A History of 
Water”, som hittil har kommet med fi re bind. Det 
skal bli seks bind til sammen, hvorav to basert på 
forskningen ved CAS.

krig ble geografi  som disiplin nedlagt ved mange 
av de sentrale lærestedene i USA nettopp av denne 
grunn. Den tysk-amerikanske historikeren og sino-
logen Karl Wittfogel skrev på 1950-tallet et berømt 
verk hvor han argumenterer for at det han kaller 
“orientalsk despotisme” nærmest sprang ut av 
elvesystemene. Jeg for min del mener at samfunns-
vitenskapene og naturvitenskapene kan oppnå ny 
og viktig innsikt gjennom et samarbeid, og at en 
må distansere seg både fra naturdeterminisme og 
reduksjonistisk sosial konstruktivisme, sier Tvedt.

– Jeg er egentlig opptatt av to forskningsprosjekter. 
Det ene handler om ideer; om hvordan Norge og 
Vesten har oppfattet verden og seg selv i perioden 
fra kolonitiden og fram til i dag. Det andre prosjek-
tet mitt handler om vann og vannets betydning. 
Ved at de er så forskjellige håper jeg de kan berike 
hverandre og motvirke ensidighet, forteller han.
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– Måten vi forholder oss til natur og miljø på i 
dag, er svært infl uert av industrialiseringen og den 
moderne tid. Vi har en idé om at vi før modernise-
ringen levde i en Edens hage, der naturen var ren 
og uberørt, mens den industrielle revolusjonen 
førte til forurensning og besudling av naturen. Jeg 
ønsker å dekonstruere denne myten ved å se nær-
mere på forestillinger om vannet i tidligere tider, 
sier Karen Syse.

Ifølge den gjengse historieoppfatningen var vannet 
før industrialiseringen knyttet til noe magisk og 
hellig – et renhetssymbol på liv, død, endring og 
evighet – for deretter å bli et nyttig virkemiddel i 
det industrielle maskineriet. Syse vil vise at ideen 
om en brå overgang “fra ren til besudlet” natur er 
feil.

Alltid dobbeltrolle 

– Vannet er av fundamental betydning for vår ek-
sistens og har til alle tider hatt en dobbel rolle både 
som en nyttig naturressurs, og som et mytisk og 
religiøst symbol. I dagens samfunn er vann fortsatt 
et viktig sakralt symbol, for eksempel gjennom 
dåpsritualene i kirken. I New-age-bevegelsen har 
vannet en svært sentral plass. Og selv de mindre re-
ligiøse slenger gjerne noen mynter i en brønn for å 
ønske seg noe fi nt i livet. Men samtidig har vannet 
også blitt utnyttet, endret, demmet opp og foruren-
set, så vel i førindustrielle tider som i dag.
 – Ta for eksempel garveriene som forurenset fælt. 
Eller toalettsystemet i England på 1400-tallet, der 
“innendørs utedoer” ble plassert i overhenget på 
Tudor-bygningskroppen slik at avfallet gikk rett 
i elven. I midten av bygatene var det grøfter der 
kloakk, slakteavfall og søppel kunne få fri fl yt til 
nærmeste elv, forteller Syse. Disse forholdene 
resulterte i at det allerede på 1500-tallet vokste fram 
en bevissthet om at vannet måtte holdes rent.

Litterær metode

For å fi nne ut mer om hvordan folk oppfattet vannet 
og hvordan vannet ble brukt, skal Syse gå gjennom 
klassisk engelsk litteratur, fra tidlig moderne tid og 
frem til romantikken. For det meste dreier det seg 

Litterært blikk på vannet

Kulturhistorikeren Karen Syse vil se nærmere på hvordan forestillingen om vann har 

endret seg gjennom tidene, ved hjelp av dypdykk i klassisk engelsk litteratur.

Karen Syse er forsk-

ningsstipendiat ved 

Senter for utvikling 

og miljø (SUM) 

ved Universitetet i 

Oslo og medlem i 

forskningsprosjektet 

“Forståelse av vannets 

rolle i historien og i 

utviklingsprosesser”. 

(Foto: Maria Sætre)
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om prosa, lyrikk og romaner, men også brev.
– Det er interessant å bruke litteraturen, fordi 
den har vært innfl ytelsesrik i forhold til sentrale 
samfunnsaktører som vitenskapsfolk, akademikere 
og de som styrer. I Romantikken ser vi for eksem-
pel hvordan mennesket blir ignorert, det er bare 
naturen som gjelder. Dette gjenspeiles faktisk i 
dagens forvaltning i England, som legger lite vekt 
på menneskets rolle i naturen i forhold til klassiske 
romantiske forestillinger om vill, uberørt natur, sier 
hun.

Ifølge Syse er det ikke gjort en slik studie av van-
nets før-moderne idéhistorie tidligere. Digitaliserin-
gen av bøker har gjort det mulig å få raskt overblikk 
over store mengder tekst ved for eksempel å søke 
på relevante ord som “Thames” og “Severn” i 
Google books og Gutenberg-prosjektet.

Tekst: Synnøve Aspelund

Forurensning på dagsorden

En av forfatterne i Syses utvalg er Thomas Tusser 
(1524-1580). Han var poet og bonde, en slags tidlig 
“potetprest” som ga veiledning om hvordan bønder 
skulle drive landbruk. Hans mest kjente verk, “Five 
Hundred Points of Good Husbandry”, viser at foru-
rensning sto på dagsorden også i tidligere tider:

“Now pluck up thy hemp
And go beat out the seed,
And afterward water it as ye see need
but not in the river, 
where cattle should drink, 
For poisoning them, 
and the people with stink”
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Den franske fysikeren Albert Fert har gitt viktige 
bidrag. I 2007 fi kk han nobelprisen i fysikk for sitt 
bidrag til utviklingen av en teknologi som har ført 
til at kapasiteten på harddisker i datamaskiner er 
blitt betydelig utvidet de siste årene. Dermed var 
han også med på å grunnlegge den såkalte spinn-
tronikken, som handler om å utnytte elektronenes 
indre magnetiske moment eller “spinn” til å hånd-
tere informasjon i datamaskinene.

Både Albert Fert og deltakerne i forskergruppen 
Ladning- og spinntransport i nanostrukturer ved CAS 
i 2006-2007 forsker innen spinntronikken, og i 
mai 2008 møttes Fert og de tidligere CAS-forskerne 
til et seminar i Det Norske Videnskaps-Akademi 
for å utveksle erfaringer.

Lesing og skriving

– Fert fi kk nobelprisen fordi han oppdaget GMR- 
fenomenet (Giant Magneto Resistance) samtidig 
med en gruppe tyske forskere i 1988. GMR-teknolo-
gien har senere gjort det mulig å lage veldig små og 
effektive lesehoder til harddisker, og disse lesehodene 
fi nnes i pc-er produsert etter 1997. Men skriving av 
informasjon foregår til sammenlikning med eldre 
og mer tungvinte teknikker. Nå jobber både Fert 
og vi som var ved CAS med å utvikle GMR videre, 
slik at teknologien skal kunne brukes til mindre, 
raskere og mer energieffektive skrivehoder, forteller 
professor Arne Brataas ved Institutt for fysikk ved 
NTNU. Han ledet CAS-forskergruppen sammen 
med professor Asle Sudbø ved samme institutt. 

På vei mot kvantedatamaskinen

Tenåringen Arne Brataas kjøpte sin første hjemme-
datamaskin, en Sinclair ZX Spectrum, i 1982 for ca 
4000 kroner. Den hadde 48 kB RAM internminne, 

På vei mot enda kraftigere datamaskiner

Utviklingen mot stadig mindre og kraftigere datamaskiner følger fortsatt i store trekk 

Intel-grunnleggeren Gordon Moores berømte lov fra 1965 om en dobling av regnekraf-

ten hver 24. måned. En tilsvarende utvikling skjer innen elektroniske lagringsmedier, 

der særlig fagfeltet spinntronikk bidrar til å skyve grensene for det teknisk mulige.

Nobelprisvinneren 

Albert Fert besøkte i 

mai 2008 Det Norske 

Videnskaps-Akademi 

for å utveksle kunn-

skap om spinntronikk 

med tidligere CAS-

forskere. 

(Foto: Bjarne Røsjø)

MP3- og iPod-indu-

strien ville ikke eksis-

tert uten Albert Ferts 

bidrag til å utvikle 

mindre og raskere 

harddisker. 

(Copyright: Apple).

en ekstern kassettspiller som lagringsmedium, og 
en klokkefrekvens på 4 Mhz. Dagens datamaski-
ner er minst tusen ganger raskere og har 100 000 
ganger mer minne enn i 1982, og Brataas ser for 
seg en fortsatt rivende utvikling.
– Dersom den eksponentielle utviklingen innen na-
noteknologien fortsetter like fort, vil en transistor i 
år 2020 være like stor som ett atom! Det er faktisk 
ikke lenge til. Og utviklingen trenger ikke stoppe 
der, for det forskes på utviklingen av kvantedata-
maskiner som har mindre enn et atom pr bit. Jeg 
tror imidlertid ikke det er realistisk å se kvante-
datamaskiner i butikkhyllene på en stund, men en 
av de største mulighetene i den fortsatte utviklingen 
ligger nettopp i spinntronikken, sier Brataas.

Tekst: Bjarne Røsjø
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Professorene Helge Holden og Kenneth H. Karlsen 
jobber med en matematikk som mange delvis 
kjenner fra videregående skole, nemlig matematisk 
analyse og differensialligninger. – Skoleundervis-
ningen presenterer gjerne matematikken som en 
veldig polert materie, og fordelen er at poleringen 
gjør faget lettere å lære. Men samtidig kan elev-
ene få inntrykk av at alle matematiske spørsmål 
er besvart, og at det hele handler om å lære seg å 
bruke formelsamlingen riktig. Det er helt feil, for 
matematikken kryr av ubesvarte spørsmål, forteller 
Holden.
– Når man arbeider på forskningsfronten, er alt 
mer uavklart. Spørsmålene blir mer åpne: Kan det 
være en sammenheng mellom disse begrepene? 
Har denne ligningen en løsning? Har vår kollega 
i Kina funnet en ny metode som vi kanskje kan 
bruke på vårt problem? Er det andre grupper som 
arbeider på samme problem? Kan vi bevise det som 
ser riktig ut på datamaskinen?

Moro på jobben

Kenneth Karlsen er helt enig. – Matematikken blir 
ofte kalt “vitenskapens språk”, og mange betrak-
ter matematikk kun som et språk for å beskrive 
naturen. Men den moderne matematikken er en 
kreativ prosess hvor det handler om å fi nne på 
nye og smarte metoder. Vi har det veldig moro 
på jobben! Kanskje fl ere ville blitt interessert i 
matematikk hvis de fi kk vite at dette er et kreativt 
fag. Matematikken introduserer en ny måte å se på 
og tenke rundt et problem. Når man “matematise-
rer” et problem, så abstraherer man ut generelle 
og underliggende strukturer. Uvesentlige detaljer 
blir ignorert, og på denne måten kan man stu-
dere klasser av problemer hvor det opprinnelige 
problemet bare blir et eksempel. Abstraksjon er en 
fundamental og kreativ prosess i matematikken, 
sier han.

Er solsystemet stabilt?

For å ta et av de virkelig store uløste problemene: 
Vi vet ikke om solsystemet er stabilt!
– Isaac Newtons berømte tyngdelov sier at tiltrek-
ningen mellom to legemer er proporsjonal med 
produktet av deres masse, og omvendt proporsjonal 
med kvadratet av avstanden mellom dem. Dette er 
en vidunderlig enkel lov, i alle fall så lenge vi snak-
ker om to legemer. Men med en gang vi snakker 
om tre legemer, så har ingen klart å løse ligningen. 
Det betyr blant annet at vi ikke vet om solsystemet 
er stabilt. Hvis vi reiser på en virkelig lang tur og 
kommer tilbake om fl ere milliarder år, hvis solen 
ikke har eksplodert innen den tid, er det ikke sik-
kert at planetene fortsatt går i de samme banene, 
forklarer Holden. 

Kreativ matematikk i en ustabil verden

Den matematiske analysen har kommet imponerende langt siden faget ble “oppfunnet” 

av Newton og Leibniz på 1600-tallet. Men det er fortsatt mange sentrale problemer 

som gjenstår, og derfor jobber matematikere over hele verden på spreng. I perioden 

2008-2009 samles mange av de beste ved Senter for grunnforskning.

Professor Helge 

Holden, Institutt for 

matematiske fag 

ved NTNU og Centre 

of Mathematics for 

Applications ved UiO 

(Foto: Maria Sætre)

Professor Kenneth 

Hvistendahl Karlsen, 

Centre of Mathema-

tics for Applications 

ved Universitetet 

i Oslo og Simula 

Research Laboratory. 

(Foto: Maria Sætre)
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Et mer nært problem

Vi kan likevel anta at solsystemet holder seg i ro 
mange millioner år til. Men den samme problem-
stillingen – hvordan står det til med stabiliteten? 
– gjelder også problemer på en litt mindre skala. 
For eksempel været. Eller fl yten av luft rundt en 
fl yvinge.
De såkalte Navier-Stokes-ligningene, som ble utfor-
met på 1800-tallet av den franske fysikeren Claude-
Louis Navier og hans engelske kollega George 
Gabriel Stokes, er et sett av kompliserte differensi-
alligninger som beskriver hvordan væsker og gas-
ser beveger seg. Men ligningene er ikke forstått, og 
man vet ikke om de har en løsning. Det er utlovt en 
premie på 1 million dollar til den første som klarer 
å løse ligningene, eller som beviser at ligningene 
ikke har en løsning.
– Når vi snakker om å ‘’løse’’  ligningene, mener 
vi det at man kan bevise matematisk at ligningene 
har en løsning. Å fi nne en tilnærmet løsning er et 
annet, men beslektet problem. Sammenhengen 
mellom det å fi nne en tilnærmet numerisk løsning 
og å bevise at ligningene faktisk har en løsning, er 
sentralt for prosjektet vårt, forklarer Holden.
– Vi har alle opplevd å sitte i et fl y som plutselig be-
gynner å sprette opp og ned når det fl yr igjennom 
turbulent luft. Turbulens er et av de store uløste 
mysteriene i fysikk. Det er en utbredt oppfatning 
blant ekspertene at en dyp forståelse av turbulens 
er nært knyttet til spørsmålet om eksistens eller 

Bildet viser et jagerfl y 

av typen F/A-18 

“Hornet” som bryter 

lydmuren og frem-

bringer en sjokkbølge. 

Sjokkbølgen er en løs-

ning av en variant av 

Navier-Stokes-lignin-

gene, og er synlig for 

det blotte øye som en 

sky av kondens som 

dannes fordi luften 

kjøles ned. En mindre 

sjokkbølge kan også 

ses på toppen av 

cockpiten. 

(Foto: Scanpix/

AFP Photo/US Navy/

John Gay).

Professorene Helge Holden og Kenneth Karlsen 
leder i 2008-2009 forskergruppen Ikkelineære 
partielle differensialligninger ved CAS.

En differensialligning er et matematisk uttrykk 
som beskriver størrelser som endrer seg i tid eller 
rom. Ligningene kan brukes til å beskrive naturlo-
vene, og den fysiske verden som omgir oss, på en 
nær perfekt måte. 
Det er uvisst om ligningene som beskriver fl yten 
av luft rundt en fl yvinge har en løsning. Det er også 
uvisst om løsningene, hvis de fi nnes, er entydige. 
Dessuten er det uvisst om løsningene er stabile, 

Til høyre: Tre eksem-

pler på differensiallig-

ninger som beskriver 

henholdsvis bevaring 

av masse (øverst), 

bevaring av bevegel-

sesmengde (Newtons 

andre lov) og bevaring 

av energi.

ikke-eksistens av løsninger til Navier-Stokes lignin-
gene, tilføyer Karlsen.
– Det er jo ingen tvil om at de fl yene som konstru-
eres i dag virkelig kan fl y. Men som matematikere 
liker vi ikke helt at de ligningene livene våre av-
henger av når vi er ute og fl yr, ikke har en løsning. 
Derfor jobber mange grupper over hele verden 
videre med dette og beslektede problemer, supple-
rer Holden.

Datamaskiner og algoritmer

Den såkalte beregningsvitenskapen, som enkelt 
sagt handler om å bruke datamaskiner til å analy-
sere matematiske beskrivelser av kompliserte feno-
mener, har gjort enorme fremskritt de siste årene.
– I den matematiske beskrivelsen av et problem 
bruker man ofte differensialligninger som vanligvis 
er så kompliserte at de ikke lar seg løse med papir 
og blyant. Man bruker derfor kraftige datamaski-

eller om en liten forandring på et sted i rommet 
kan gi dramatiske konsekvenser et helt annet sted. 
Matematikerne vil også lære mer om hvordan en 
løsning kan beregnes, gitt at den er entydig og 
stabil.

Forskergruppen har valgt å fokusere på tre anven-
delser: Flyt i porøse medier som for eksempel olje 
i petroleumsreservoarer; blandinger av faste stoffer 
og væsker; og bølger i vann. De ulike problemstil-
lingene kan beskrives med ligninger som er veldig 
like.

Ikkelineære partielle differensialligninger
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ner og beregningsmetoder for å fi nne tilnærmede 
løsninger. Med beregningsmetoder så mener vi 
matematiske algoritmer som kan implementeres 
på en datamaskin for å løse et problem. Utvikling 
og analyse av slike beregningsmetoder er viktig. Vi 
får muligheten til å teste teoriene våre i datamaski-
ner og fi nne ut om de stemmer eller ikke, forteller 
Holden.
– Men det er feil å tro at det bare er datateknolo-
giske fremskritt som har skapt denne muligheten, 
for de matematiske algoritmene er blitt utviklet 
minst like fort som datamaskinene. Kombinasjo-
nen av raskere datamaskiner og bedre algoritmer 
har for eksempel gjort det mulig for fl yfabrikken 
Boeing å stenge mange av vindtunnelene. Nå kan 
de teste matematiske modeller av de nye fl yene 
sine i “digitale” vindtunneler, og på den måten får 
de bedre svar på en mye billigere måte, forteller 
Karlsen.

∂t� + ∇ · (�u) = 0.

∂t(�u) + ∇ · (�u ⊗ u) + ∇p = ∇ · ((λ∇ · u)I + μ
(∇u + ∇u�)

) + �f.

∂tE + ∇ ·
(
(E + p)u

)
= ∇ · (σu) −∇ · q + �f · u.

Et annet eksempel er værmeldingen. Dersom det 
tidligere tok to-tre dager å simulere morgendagens 
vær med høy presisjon, vil det i dag kunne gjøres 
på mindre enn 24 timer. Igjen skyldes dette en 
kombinasjon av raskere datamaskiner og mer 
avanserte matematiske algoritmer.
 
Luftstrømmer og fi nansmarkeder

Det er mye man kan undre seg over når det 
gjelder moderne matematikk, for eksempel at 
differensialligningene som brukes til å beskrive 
internasjonale fi nansmarkeder og luftstrømmen 
rundt en fl yvinge har mange fellestrekk. Mens 
grunnprinsippet i fysikk er bevaring av energi, så 
er det tilsvarende prinsippet for prising av fi nan-
sielle instrumenter “ingen ekstra fortjeneste uten 
risiko”, også kalt “ingen arbitrasjemuligheter”.
– Det vi ønsker å oppnå i løpet av et år ved Senter 
for grunnforskning, er at vi skal øke forståelsen 
av en del utvalgte differensialligninger. Senteret 
har gitt oss en unik sjanse til å samle mange av 
verdens dyktigste matematikere til kortere eller 
lengre opphold, slik at vi kan få tid til å diskutere 
disse problemene i fellesskap uten avbrytelser. 
Vi håper at når året er omme, så har vi løst noen 
problemer vi har tenkt på lenge, og fått innsikt i 
nye problemer vi kan arbeide med i årene som 
kommer, sier Holden.

Tekst: Bjarne Røsjø
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Professor Ben Martin var redaktør for tidsskriftet 
Research Policy (RP) da en doktorgradsstudent 
i juni 2007 tok kontakt og påpekte at en artikkel 
av den tyske økonomen og miljøforskeren Hans 
Werner Gottinger i en 1993-utgave av RP liknet 
svært på en artikkel som var publisert av en annen 
forfatter (Frank Bass) i Journal of Business i 1980. 
Martin skaffet seg begge artiklene for å sammen-
likne, og kunne til sin bestyrtelse konstatere at ho-
vedseksjonene var 80-90 prosent identiske. Dette 
ga støtet til avsløringen av et svært omfattende og 
langvarig tilfelle av forskningsfusk.

Ben Martin kan nå dokumentere at Gottinger er 
blitt tatt for plagiering minst 13 ganger uten å ha 
blitt stanset for godt. Gottinger var i 1993-1994 
ansatt ved Cicero Senter for klimaforskning i Oslo. 
Ifølge Forskning.no publiserte han mye mens han 
var i Oslo og var blitt anbefalt av noen av tidens 
fremste miljøøkonomer i Norge. 

Forskersamfunnets selvjustis avslørte 

ikke plagiat

– Forskersamfunnets selvjustis virker dessverre ikke godt nok. Både fagfeller, tidsskrift-

redaktører, forleggere og lesere bør bli mer årvåkne og villige til å forfølge mistanker 

om plagiering og andre tilfeller av fusk i forskningen, sier professor Ben Martin.

Professor Ben Martin 

dokumenterte i 2007 

et omfattende tilfelle 

av forskningsfusk. 

(Foto: Maria Sætre)

Den fullstendige historien

Ben Martin er professor i vitenskaps- og teknologi-
politiske studier ved Universitetet i Sussex. 
I 2007-2008 var han medlem av forsknings-
prosjektet Forståelse av innovasjon ved Senter for 
grunnforskning. Prosjektet ble ledet av professor 
Jan Fagerberg ved Senter for teknologi, innovasjon 
og kultur ved Universitetet i Oslo.

Hele beretningen om Hans-Werner Gottingers 
forskningsfusk kan leses i 2008-utgaven av Senter 
for grunnforsknings bokserie “Interdisciplinary 
Communications”, som blir utgitt ved årsskiftet 
2008/2009 med tittelen “Transgressions”.

Tekst: Bjarne Røsjø

Da professor Martin 

sammenliknet Got-

tingers artikkel med 

originalen, viste det 

seg at 80-90 prosent 

av hovedseksjonene 

var identiske.



– Det er gjort en del forskning på dette feltet, men 
den har vært bundet av nasjonale grenser og har 
ikke klart å se på tvers av landegrensene. Vi tror 
at det kan fi nnes mer komplekse svar på hvordan 
kontakten har fungert, hva som har satt den i gang 
og hvilke konsekvenser den har hatt, sier Charlotte 
Damm, professor i arkeologi ved Universitetet 
i Tromsø. Hun leder en forskergruppe ved CAS 
som det neste året skal se nærmere på kontakten 
mellom samfunn på Nordkalotten, eller det nord-
lige Fennoskandia, som det heter på fagspråket. 
Arbeidet omfatter perioden fra 6000 år f.Kr. til 
1600-tallet.
– Økt kontakt mellom samfunn har ofte vært 
studert i forhold til handel, men vi ønsker å ta 
utgangspunkt i jeger- og fi skersamfunn. Disse har 
hatt en utrolig motstandsdyktighet i møte med 
andre kulturer – de har ikke “smeltet vekk”, men 
overlevde helt til 16-1700-tallet. Likevel er kunnska-
pen om dem ufullstendig, forteller Damm.
Hun tror det blant annet skyldes at det har vært lite 
status knyttet til jeger- og fi skersamfunn, og at det 
hersker en forestilling om at bofasthet, husdyrhold 
og jordbrukssamfunn er mer overlegent og bedre. 
Dette er en veldig etnosentrisk holdning, som tren-
ger korrigering.

Finne nyanser

Forskerne ønsker å gi mer nyanserte bilder av 
hvordan samhandlingen mellom ulike grupper var. 
Det er for eksempel lett å snakke om det “samiske” 
eller det “germanske”, men Damm mener det er 
viktig å bryte opp disse kategoriene.
– Alle grupper er heterogene, med ulike interesser. 
Vi må se på fraksjoner innen gruppene, på hvem 
som har kontakt med hvem, hva slags kontakt det 
dreier seg om, og hvilken effekt det har på utviklin-
gen av ulike samfunn, sier hun.

Et eksempel er jeger- og fi skersamfunnenes møte 
med skatteoppkrevere. Skatteoppkrav varierte fra 
område til område, det samme gjorde måten jeger- 
og fi skersamfunnene taklet dette på. Noen gikk 
over til reindrift, andre ikke. Noen ble bofaste, an-
dre fl yttet mer på seg enn tidligere. Møtet mellom 
de to “gruppene” fi kk altså konsekvenser for den 
videre økonomiske utviklingen, men på ulik måte.

I minst 8000 år har samfunn i nordområdene hatt kontakt med hverandre. Likevel er 

det store hull i forståelsen av hvordan kontakten har utviklet seg og hva den har be-

tydd. Nå skal lingvister, historikere og arkeologer samarbeide for å gi mer nyanserte 

bilder av de tidlige nettverkene på Nordkalotten.

13

Årtusener med samhandling i nord

Kaare Espolin Johnson: “Slit”. Billedkunstneren Kaare Espolin 

Johnson har skildret de motstandsdyktige fi skersamfunnene i 

Nord-Norge. (© Kaare Espolin Johnson / BONO, Oslo 2008).

Professor Charlotte 

Damm ved Universi-

tetet i Tromsø leder 

CAS-forskergruppen 

“Tidlige nettverk i det 

nordlige Fennoskandia”. 

(Foto: Maria Sætre)
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Forskerne studerer 

blant annet pilspis-

ser og andre funn 

fra utgravninger i 

Fennoskandia. (Foto: 

Charlotte Damm).

Fennoskandia er et 

geografi sk begrep 

som omfatter den 

skandinaviske halvøy 

(Norge og Sverige), 

Finland, Kolahalvøya 

og Karelen i Russland. 

Den nordligste delen 

av Fennoskandia 

omtales på norsk ofte 

som Nordkalotten.



Den første tiden

Selv arbeider Charlotte Damm med den tidligste 
perioden, for cirka 7000 år siden. Da skjedde det 
en eskalering av kontaktene på Nordkalotten. Bevis 
for dette er gjenstander og råstoffer som er funnet i 
områder der de ikke naturlig hører hjemme: Skifer 
fra Sverige er funnet i områder ved Barentshavet, 
mens fl int og andre råstoffer som ikke stammer fra 
Sverige, havnet der.
– Den såkalte “skiferkulturen” blir sett på som en-
hetlig, men jeg vil gjerne si noe mer om ulike sosi-
ale grupper. Hvilke redskaper sprer seg og hvorfor? 
Leirkar ble brukt på den ene siden av Varangerfjor-
den, men ikke på den andre. Keramikk ble brukt i 
hele Finland, men stopper brått ved svenskegrensa 
– altså et klart øst-vest-skille. Hvorfor er det slike 
markante geografi ske skiller, når alt annet er likt?

Et eksempel på en motsatt trend er ravperler fra 
de baltiske områdene. Disse har ingen klar geo-
grafi sk avgrensning slik keramikken har, men en 
mer gradvis utbredelse. – Dette viser at det er feil 
å snakke om et enhetlig utviklingsmønster når det 
gjelder kontakt mellom ulike grupper. Hva spres, 
hvordan og hvorfor? undrer Damm.

Svarene gjenstår å fi nne, men hun antyder at én 
forklaring kan ligge i sosiale mønstre og hvem som 
sitter på hvilken kunnskap. – Hvis vi for eksempel 
tenker oss at kvinner lagde keramikken i Fenno-
skandia – noe som foreløpig er helt hypotetisk 
– ville viten om keramikkproduksjon primært spres 
fra kvinne til kvinne. Dersom kvinner ikke fl yttet 
når de gifter seg, ville kunnskapen kunne holde seg 
ganske lokalt. Dersom det så var mennene som ved 
giftermål fl yttet til ektefellens fødeområde, kanskje 
fl ere hundre km borte, ville hans kunnskaper om 
hvordan man lager pil og bue forfl yttes over store 
avstander, forklarer hun.
– Jeg kan foreløpig ikke si noe om hvem som fl yttet 
mest i Fennoskandia, kvinner eller menn. Men 
det fi nnes slike tolkninger for samtidig materiale i 
mellom-Sverige, hvor keramikkstiler er svært lokale 
mens formen på økser er lik over større områder.
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Tverrfaglig samarbeid

Damm og hennes ni kolleger studerer både data-
baser, funn fra tidligere utgravninger og skriftlige 
kilder. I løpet av de to siste årene har gruppen hatt 
tre workshoper og planlagt case-studier, slik at 
mest mulig var klart før de satte i gang arbeidet på 
Senter for grunnforskning.
– Vi har ulike delprosjekter, men tanken er å skape 
et ordentlig samarbeidsprosjekt og få maksimalt ut 
av at vi er her alle sammen. Mange har samarbeidet 
tidligere, men det er noe helt annet å møtes daglig, 
kunne stikke hodet inn og ut av hverandres kontor 
for å spørre om småting.

I tillegg til arkeologer, en historiker og en etnohis-
toriker, består gruppen av to lingvister. – Denne 
tverrfagligheten er vesentlig. Det har vært lite 
samarbeid mellom lingvister og arkeologer i Norge. 
Vi har svært ulikt datamateriale; mens vi arkeologer 
starter på et punkt i historien og ser framover i tid, 
går lingvistene motsatt vei. Jeg tror det er et ubrukt 
potensial i denne tverrfagligheten, og vi ser nå en 
trend mot mer samarbeid, blant annet i Australia 
og Sørøst-Asia. Lingvistene kan blant annet mye 
om stedsnavn og hvordan disse gjenspeiler ulike 
økonomiske tilpasninger og bosetninger for for-
skjellige språkgrupper, sier Damm.

Viktig i dag

Damm mener vi kan ha god bruk for mer kunn-
skap om de tidlige kontaktmønstrene i det nordlige 
Fennoskandia. – I dag har vi et svært fl erkulturelt 
Fennoskandia, med norsk, fi nsk, svensk, samisk, 
russisk og kvensk kultur. Samhandlingen som 
skjedde tidligere danner bakteppe for hvordan 
dagens fl erkulturelle situasjon er blitt til. Historien 
har hatt mye fokus på sørområdene, med konge-
rekker og den politiske situasjonen. Vi ønsker å 
utvide historiekunnskapen om nordområdene!

At nordområdene er et “tema i tiden” synes Damm 
er fi nt, selv om hun og andre har jobbet med dette 
lenge og helt uavhengig av hva som er politisk 
“hot”.
– Et hovedpoeng framover er at nordområdefors-
kningen må være internasjonal. Den ligger an til 
å utvides og bli mer sirkumpolar, ettersom vi ser 
mye felles i Fennoskandia og for eksempel Nord-
Canada. Ambisjonen om en bredere forskning går 
med andre ord langt utover dette ene året.

Tekst: Synnøve Aspelund
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Stillingen som kontorsjef ble ledig da Unn Haa-
heim Hagen, som hadde vært ved Senter for 
grunnforskning siden starten i 1992, gikk av med 
pensjon sommeren 2008. 

Maria Sætre kom til Senter for grunnforskning 
som førstekonsulent i 2002 og fi kk opprykk til 
rådgiver i 2006. Som kontorsjef leder hun det 
administrative arbeidet ved Senteret, og har ansvar 
for økonomistyring, budsjetter osv. I tillegg vil hun 
fortsatt jobbe med Senterets nettsider, søknadsbe-
handling av nye grupper og bokserien Interdiscipli-
nary Communications. 

Sætre er cand. scient. i geologi fra Universitetet 
i Oslo (UiO) og var universitetsstipendiat ved 
Institutt for geologi, UiO, før hun kom til Senteret. 
Hun har tidligere blant annet arbeidet ved Paleon-
tologisk museum, og med økonomi og regnskap i 
Teknisk Industri AS.

Nytt fra administrasjonen

Maria M. L. Sætre tiltrådte 1. august 2008 som ny kontorsjef ved Senter for grunnfors-

kning. Tre dager senere – 4. august – tiltrådte Trude Gran Peters i stillingen som 

Senterets førstekonsulent.

Maria Sætre: Kontor-

sjef ved Senter for 

grunnforskning fra 

1. august 2008. 

Trude Gran Peters: 

Førstekonsulent ved 

Senter for grunnforsk- 

ning fra 4. august 

2008. 

Som førstekonsulent har Trude Gran Peters ansvar 
for bibliotektjenester, it-drift og arkiv, samt arbeid 
knyttet til Senterets publikasjoner. Hun skal også 
bistå kontorsjefen med økonomirelaterte oppgaver.

Peters har tidligere arbeidet som økonomikonsu-
lent ved Institutt for arkeologi, konservering og 
historiske studier (IAKH) ved UiO, og har også 
bred it-erfaring, bl.a. fra SAP Competence Center 
ved Nycomed ASA. 

Hun er master i russisk språk fra UiO med nordisk 
arkeologi, religionshistorie og bosnisk/serbisk/kro-
atisk som støttefag.
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Senteret disponerer velutstyrte kontorer, studie-
fasiliteter og seminarrom i Det Norske Videnskaps-
Akademis tradisjonsrike og særpregede bygning på 
Drammensveien i Oslo.

Senterets viktigste inntektskilde er en grunn-
bevilgning fra den norske regjeringen, men senteret 
mottar også støtte fra Vitenskapsakademiet, private 
givere og deltakerinstitusjonene: Universitetet i 
Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Trom-
sø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
i Trondheim, Norges Handelshøyskole i Bergen, 
Universitetet i Stavanger, Universitetet for miljø- og 
biovitenskap i Ås og Handelshøyskolen BI.

Senterets styre er utpekt av Vitenskapsakademiet, 
Universitets- og høgskolerådet og Norges forsk-
ningsråd. Den daglige driften skjøttes av en stab 
med fi re ansatte.

Senter for grunnforskning (CAS) er en frittstå-
ende privat stiftelse som ble etablert av Det Norske 
Videnskaps-Akademi i 1989. Målsetningen er å 
fremme grunnforskning på det høyeste internasjo-
nale nivå med utgangspunkt i nærmere defi nerte 
fagområder, og det legges samtidig stor vekt på 
tverrfaglig forskning. Senterets akademiske aktivi-
teter skal ha langsiktige perspektiver og være uav-
hengige i forhold til forskningspolitiske, politiske 
og økonomiske påvirkninger.

Forskningsaktivitetene ved senteret er organisert 
i tre grupper innenfor fagområdene humaniora / 
teologi, samfunnsvitenskap / jus og naturviten-
skap / 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 frem-
stående 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 deltakel-
sen i interne seminarer.

Senter for grunnforskning
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Forskergrupper 2008/2009 – 
Deltagere høsten 2008:
Forskere med opphold på minimum en måned

Tidlige nettverk i det nordlige Fennoskandia

Charlotte Damm
(Group Leader)
Professor, University 
of Tromsø, Norway

Lars Forsberg
Professor, University 
of Bergen, Norway

Lars-Gunnar 
Larsson
Professor, University 
of Uppsala, Sweden

Mika Lavento
Professor, University 
of Helsinki, Finland

Peter Jordan
Senior lecturer, 
University of 
Aberdeen, UK

Janne Saarikivi
Researcher, 
University of 
Helsinki, Finland

Lars Ivar Hansen
Professor, University 
of Tromsø, Norway

Ikkelineære partielle differensialligninger

Helge Holden 
(Group Leader)
Professor, Norwegian 
University of Science 
and Technology 
(NTNU), Norway

Kenneth H. Karlsen
(Group leader)
Professor, University 
of Oslo, Norway

Alberto Bressan
Professor, Penn State 
University, USA

Gui-Qiang Chen
Professor, Northwest-
ern University, USA

José Antonio 
Carrillo de la Plata
Professor, University 
Autonoma of Barce-
lona, Spain

Konstantina Trivisa
Professor, University 
of Maryland, USA

Sigmund Selberg
Associate professor, 
NTNU, Norway

Nils Henrik Risebro
Professor, University 
of Oslo, Norway

Trygve Karper
Research Fellow, 
University of Oslo, 
Norway

Wen Shen
Assistant Professor, 
Penn State Univer-
sity, USA

Yann Brenier
Professor, University 
of Nice - Sophia An-
tipolis, France

Young-Sam Kwon
Research Associate, 
USA

Xavier Raynaud
Postdoctoral Fellow, 
NTNU, Norway

Forståelse av vannets rolle i historien og i utviklingsprosesser

Terje Tvedt
(Group Leader)
Professor, University 
of Bergen, Norway

Richard Coopey
Senior Lecturer, 
Aberystwyth Univer-
sity, UK

Roar Hagen 
Professor University 
of Tromsø, Norway

Armando J. 
Lamadrid
Assistant Research 
Fellow, University of 
Bergen, Norway

Karen Syse
Research Fellow, 
University of Oslo, 
Norway

Nina Witoszek
Professor, University 
of Oslo, Norway

Terje Østigård
Postdoctoral Fellow, 
University of Bergen, 
Norway

Graham Chapman
Professor, Lancaster 
University, UK

I tillegg (ankomst november/desember 2008):

Boris Andreianov, Professor, University of Franche-Comté, France  |  Eduard Feireisl, Professor, Mathematical Institute of the Academy of Sciences, Czech Republic  |  Evgueni Panov, Professor, 
Novgorod State University, Russia  |  Hailiang Liu, Professor, Iowa State University, USA  |  Henrik Kalisch, Associate Professor, University of Bergen, Norway  |  Peter Lindqvist, Professor, 
NTNU, Norway  |  Yin Zhaoyang, Professor, Zhongshan University, China
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Styret ved Senter for grunnforskning, 

oktober 2008: 

Professor Aanund Hylland (leder)
Prorektor Gerd Bjørhovde (nestleder)
Professor Liv Bliksrud
Professor Leif Arne Heløe
Professor Kenneth Hugdahl
Professor Ivar Langen
Generalsekretær Reidun Sirevåg (observa-
tør DNVA)

Varamedlemmer:

Rektor Sigmund Grønmo (for Bjørhovde)
Professor Egil Leer (for Hugdahl)
Prorektor Astrid Lægreid (for Langen)
Professor Ivar B. Ramberg (for Hylland)
Professor Lars Walløe (for Bliksrud)
Professor Marit Halvorsen, u/bilde (for Heløe)

Kontaktutvalgenes ledere:

Universitetet i Tromsø
Prorektor Gerd Bjørhovde

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet i Trondheim
Prorektor Astrid Lægreid

Universitetet for miljø- og 
biovitenskap, Ås
Rektor Knut Hove

Norges Handelshøyskole
Rektor Jan I. Haaland

Professor 
Aanund Hylland 
(leder)

Prorektor 
Gerd Bjørhovde 
(nestleder)

Professor 
Liv Bliksrud

Professor 
Leif Arne Heløe

Professor 
Kenneth Hugdahl

Professor 
Ivar Langen

Generalsekretær 
Reidun Sirevåg
(observatør DNVA)

Willy Østreng 
Vitenskapelig leder

Maria M. L. Sætre
Kontorsjef

Trude Gran Peters
Førstekonsulent

Marit Finnemyhr 
Strøm
Konsulent

Universitetet i Bergen
Prorektor Ann Gro Vea Salvanes

Universitetet i Stavanger
Professor Inge Særheim

Universitetet i Oslo
Prorektor Haakon Breien Benestad

Den fullstendige listen over kontaktutvalge-
nes medlemmer ligger på nettsiden:
http://www.cas.uio.no/about/partners.php

Administrasjon:

Willy Østreng, Vitenskapelig leder
Maria M. L. Sætre, Kontorsjef
Trude Gran Peters, Førstekonsulent
Marit Finnemyhr Strøm, Konsulent

Rektor 
Sigmund Grønmo 
(vara for Bjørhovde)

Professor 
Egil Leer 
(vara for Hugdahl)

Prorektor 
Astrid Lægreid 
(vara for Langen)

Professor 
Ivar B. Ramberg 
(vara for Hylland)

Professor 
Lars Walløe 
(vara for Bliksrud)
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Vitenskapelig leder

Stillingen som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning blir ledig fra 1. august 2009, 
idet nåværende vitenskapelig leder avslutter sin siste åremålsperiode ved nevnte tidspunkt. 
Vi ønsker oss en erfaren forsker med kompetanse på professornivå og bakgrunn fra forsknings-
ledelse, internasjonalt faglig arbeid, og gjerne også fra forskningspolitisk og kulturelt arbeid. 
Stillingen er på åremål for tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

Den som ansettes forutsettes å dele sin tid mellom tre hovedaktiviteter:
• Forskningsadministrativ ledelse av virksomheten ved Senteret
• Faglig virksomhet rettet mot virksomhetsområdene ved Senteret
• Egen forskning og annen faglig virksomhet

Lederen er forutsatt å ha sin faste arbeidsplass ved Senteret. Lønn og rammebetingelser 
avtales med styret. 

Søknadsfrist 1. desember 2008

Ytterligere opplysninger fås fra styreleder Aanund Hylland, tlf. 22 85 42 71 eller 
vitenskapelig leder Willy Østreng, tlf. 22 12 25 00.

Fullstendig utlysning fi nnes på våre nettsider: http://www.cas.uio.no/

Senter for grunnforskning ber om forslag til 
gruppeledere for 2011/2012

Senter for grunnforskning organiserer grunnforskning – disiplinær så vel som tverrfaglig – på 
høyt internasjonalt nivå. Styret skal i desember 2008 vurdere lederkandidater til forskergrupper 
som skal ha ettårige opphold ved Senteret i forskningsåret 2011/2012.

Gruppeledere velges blant ledende norske forskere innenfor fagfeltene humaniora/teologi, 
naturvitenskap/matematikk/medisin og samfunnsvitenskap/jus. Gruppene skal ha internasjonal 
sammensetning, og vil fullfi nansieres av Senteret i samarbeid med universitetene i Oslo, Bergen, 
Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ås, samt Norges Handelshøyskole og Bedriftsøkonomisk institutt.

Senteret ber om forslag til lederkandidater, forslaget skal inneholde: 
• Navn på lederkandidat(er), arbeidssted og et kort CV som viser relevant faglig publisering, 

involvering i det aktuelle forskningsfeltet og ledererfaring fra prosjektarbeid (1 – 2 A4-sider).
• En prosjektbeskrivelse som inneholder sentrale problemstillinger og hypoteser, og en vurdering 

av dets vitenskapelige betydning i forhold til pågående nasjonal og internasjonal forskning på 
området. Den må inneholde en vurdering av hvilken faglig merverdi man forventer av et 
opphold ved Senteret, og hvordan prosjektet står i forhold til prosjektleders pågående 
forskningsvirksomhet (1 – 2 A4-sider).

Mer informasjon: www.cas.uio.no eller
Vitenskapelig leder Willy Østreng, 22 12 25 11, willy.ostreng@cas.uio.no
Styreleder Aanund Hylland, 22 85 42 71, aanund.hylland@econ.uio.no

Frist: Mandag 17. november 2008
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