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Grunnforskningens nytteverdi
Grunnforskningens formål er å skape ny kunnskap. Den er nysgjerrighetsdrevet, tidkrevende, eksperimentell, teoretisk, og har ikke et uttrykt anvendt formål. Fysikeren og vitenskapsfilosofen John Ziman sier
det slik: “Grunnforskning er det man gjør når man ikke vet hva man gjør det for.” Den tar sikte på å forstå
fenomener og sammenhenger ingen tidligere har forstått. I grunnforskningen er det forskerne som står til
rors, har kommandoen og setter kursen. Sirklene er deres, og de skal ikke tråkkes på. Grunnforskningen er
fri. Byråkrater, politikere og industriherrer skal holde armlengdes avstand.
Samtidig er grunnforskning en høyrisiko-aktivitet hvor tap og gevinst er likestilte muligheter. Veien leder
inn i ukjent terreng, uten garanti for utfallet. På denne bakgrunn stiller enkelte spørsmål ved om det er
samfunnets ansvar å brødfø grunnforskere som benytter arbeidstiden til å dyrke sin egen lidenskap og
hobby. Arbeidstiden skal brukes til arbeid, ikke til lek.
Denne reaksjonen er overflatisk sett forståelig, men grunnleggende gal. Den bygger på en manglende innsikt
i sammenhengene i forskningen. I sin samfunnsnytte trekker den anvendte forskningen på en vitenskapelig kunnskapsbase som er bygget opp over tid gjennom summen av all forskning. Grunnforskningens
bidrag til denne fellesbasen er betydelig, for ikke å si dominerende. Anvendt forskning er derfor utenkelig
uten grunnforskning. Slik sett er grunnforskningen en integrert del av den anvendte forskningen – det
første steget mot anvendt nytte. Å lage absolutte definitoriske skiller mellom de to forskningstradisjonene
er å innføre kunstige grenser mellom aktiviteter som i praksis glir over i hverandre. I den grad det er
forskjell mellom de to ytringene er den anvendte forskningen rettet mot løsninger av kortsiktige problemer,
mens grunnforskningen vanligvis, men ikke utelukkende, gir bidrag til løsninger på lengre sikt.
De glidende overgangene og den gjensidige avhengigheten mellom de to forskningstradisjonene har beveget presidenten i det britiske vitenskapsakademiet The Royal Society, Lord Martin Rees, til å skille mellom
to typer forskning: Anvendt forskning og ennå-ikke-anvendt-forskning (les grunnforskning). Her defineres
forskningen langs en tidsakse, ikke i forhold til hvilken funksjon den har på kort sikt, hvem som styrer den
og hvilken innretning den har. I Lord Rees’ definisjon er nytteverdien tidsavhengig, ikke vesensforskjellig.
Vi trenger både forskerbasert nysgjerrighet i full og ubegrenset utfoldelse, og målrettet forskning for løsningen av kortsiktige samfunnsproblemer. Begge tjener samfunnsnytten. Denne erkjennelsen er for lengst
nedfelt i forskningsprofilen til noen av verdens mest anerkjente anvendte forskningssentra, som Max Planckinstituttene, IBM, Microsoft og Bell Laboratories, som alle bidrar aktivt til forskning på grunnforskningens
premisser. I deres oppfatning er grunnforskning nytteforskning! De betaler sine grunnforskere for at de skal
fortsette den innovative “tankeleken”. Fordi det er god økonomi.

Willy Østreng
Vitenskapelig leder, CAS
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Nordkalotten var en verden
uten grenser
Jeger- og ﬁskersamfunnene på Nordkalotten for opptil 8000 år siden var mer utadvendte og avanserte enn man hittil har trodd. Samfunnene hadde indirekte kontakter helt
øst til områdene omkring Ural-fjellene, var raske til å ta i bruk ny teknologi, og det var
vanlig å kunne snakke ﬂere språk.

Lars Forsberg, professor ved Institutt for
arkeologi, historie,
kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
(Foto: Maria Sætre)

– De eldste samfunnene på Nordkalotten var ikke
så stengte som vi tidligere har trodd. Det vokser
nå fram et bilde av et samfunn bestående av små
grupper med kanskje 100 mennesker, og gruppene
hadde i alle fall noen individer som vandret mye
omkring og knyttet kontakter med nabosamfunnene. Vi ser spor etter at disse kontaktene kunne
strekke seg østover helt til Ural-fjellene, selv om det
neppe fantes enkeltindivider som reiste så langt.
Men impulser og påvirkninger kunne spre seg
mellom nabosamfunn, og det holder med kanskje
sju-åtte nabosamfunn for å dekke hele avstanden
fra det nåværende Nord-Skandinavia til Ural, forteller arkeologen Lars Forsberg.
Det nye bildet av samfunnene på Nordkalotten,
eller Fennoskandia på fagspråket, vokser frem gjennom et samarbeid mellom arkeologer, historikere
og lingvister i forskergruppen Tidlige nettverk i det
nordlige Fennoskandia ved Senter for grunnforskning (CAS). Gruppen ledes av professor Charlotte
Damm ved Universitetet i Tromsø og har gjort det
mulig for arkeologen Lars Forsberg å samarbeide
tett med blant annet språkforskeren Lars-Gunnar
Larsson. Utgangspunktet er at jeger- og fiskersamfunnene i nord har vært motstandsdyktige i møtet
med andre kulturer, slik at de overlevde nokså
uforstyrret helt til 16- og 1700-tallet.
Forskere kan ikke være sommerfugler

Lars-Gunnar Larsson,
professor ved Institutt for ﬁnsk-ugriske
språk ved Uppsala
Universitet.
(Foto: Maria Sætre)

– Både språkforskere og arkeologer forsøker å
danne seg bilder av forhistorien fra hver sine
synsvinkler. Det har forekommet mange eksempler
på samarbeid, og tidligere har dette ofte fungert
ved at språkforskerne for eksempel har “stjålet” et
årstall fra arkeologene. Arkeologiske gjenstander
kan jo dateres svært nøyaktig, mens datering er
vanskeligere i språkhistorien. Men språkforskerne
kan ikke lenger oppføre seg som sommerfugler og
lande sporadisk på den arkeologiske blomsten for
å suge nektar før vi flagrer videre. Her på CAS skal
vi isteden samarbeide mer grundig og i fellesskap
undersøke de gamle og seiglivede strukturene i
tidligere samfunn, forklarer Larsson.
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Larsson og Forsberg er enige om at det ikke fantes
grenser i det gamle Fennoskandia, i alle fall ikke på
samme måte som i dag. Ideene om nasjonalstaten
og de romantiske forestillingene om ulike folkegruppers “vugge” eller “urhjem” oppstod ikke før
på 1800-tallet, og både arkeologer og språkforskere
har til dels tolket den eldre historien i lys av disse
nyere forestillingene.
– Vi har anvendt et etnisk rent kulturbegrep i altfor
stor grad. Arkeologene identifiserte kulturer ved
at de hadde visse typer redskap og bygninger og
slikt, mens språkforskerne trodde at alle i samme
kultur snakket samme språk. Men vi har etter hvert
innsett at det ikke er så enkelt. Hvis vi for eksempel
ser til dagens Afrika, er det helt normalt i mange
områder at enkeltindivider behersker fire-fem forskjellige språk. Det skyldes kanskje at de afrikanske
statene ikke ble skapt på nasjonalistisk grunnlag
på 1800-tallet, men av kolonimakter som delte opp
kontinentet med linjal på 1900-tallet. Det førte i alle
fall til at flerspråklighet ble vanlig i Afrika, og slik
var det antakelig også i Fennoskandia, sier Larsson.
Membraner, ikke grenser

– Kanskje vi kan snakke om membraner istedenfor
grenser i Fennoskandia. Folkene reiste mye rundt
omkring, men det fantes også områder som ble
unngått fordi man rett og slett kunne risikere å bli
slått i hjel der. Vi har funnet spor i både språket og
arkeologien etter transportårer og knutepunkter i
noen områder, men i andre områder er det isteden
full stopp, forklarer Forsberg.
Grunnen til at forskerne ved CAS snakker om
Fennoskandia istedenfor om for eksempel Sveriges
eller Norges tidlige historie, er at det ikke fantes
noe Norge og Sverige på den tiden. – Og slik var
det til langt opp mot vår egen tid. Det har for eksempel vært snakket mye om “innvandringen” på
1500-tallet av finsktalende svedjebrukere til deler av
det nåværende Sverige og Norge, men dette var jo
ikke innvandrere. De opplevde slett ikke at de flyttet fra et land til et annet, og migrasjonen var ikke
mer dramatisk enn om en smålending i dag skulle
flytte til Västre Götaland, sier Larsson.

Jeger- og ﬁskersamfunnene i nord var
svært motstandsdyktige i møtet med
andre kulturer. Bildet
er tatt i 1937 av den
svenske etnografen
og sameforskeren
Ernst Manker (18931972). (Foto: Nordiska
Museet).

I den såkalte stormaktstiden – betegnelsen på
Sveriges historie mellom 1611 og 1718 – ble språket
for øvrig ikke brukt som kriterium på nasjonalitet.
I datidens Sverige ble det nemlig snakket både
svensk, finsk, samisk, tysk, estisk og livisk, og den
svenske statens pengesedler var tospråklige – på
svensk og finsk – helt til 1847. Derimot var det religionen som ble brukt som kriterium. Man fikk for
eksempel ikke være katolikk eller baptist i Sverige,
og det varte til langt ut på 1800-tallet, påpeker
Larsson.
– Som sagt: Vi bør ikke studere forhistorien med
vår egen tid som utgangspunkt. Når forholdene var
så forskjellige bare for 200 år siden – hvordan blir
det da når vi går 500, 1000 eller kanskje 2000 år
tilbake? tilføyer Forsberg.
Den nye bronseteknologien

Både arkeologen og språkforskeren ser spor etter
at kunnskapen om utvinning av kobber og støping
av bronsegjenstander kom tidlig til de forhistoriske
samfunnene i det nordlige Fennoskandia, antakelig
fra områdene omkring Uralfjellene. – Støpeformene
for messing likner hverandre hele veien fra Ural
til Fennoskandia, men de har samtidig variasjoner som viser at de er fremstilt lokalt, forteller
Forsberg.
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– En språklig parallell til de arkeologiske funnene
er at det samme ordet for “kobber” går igjen i mer
enn 20 ulike språk i hele området fra Fennoskandia
over østersjøregionen til Ural. Kobber heter for
eksempel “vaski” på finsk og “veaiki” på nordsamisk,
og i regionen er det bare mordvinsk og marisk som
bruker et annet ord. En så stor spredning ville etter
vanlige språkvitenskapelige metoder gi ordet en
datering helt tilbake til steinalderen, men det blir jo
ulogisk. Derfor tror vi isteden at ordet – og teknologien – må ha spredd seg veldig raskt når utviklingen
først hadde skjedd i Ural, konstaterer Larsson.
Han har flere eksempler på slike språklige sammenhenger. – Det finnes ingen ytre faktorer som
gjør det naturlig å uttrykke fortid med en palatal s
i enden på et verb, men det gjør man altså både i
samojediske språk langt borte i øst og nord på tundraen, i ugriske språk øst for Uralfjellene, i visse
verb i marisk som snakkes i trakten rundt Kazan,
i mordvinsk, i syd-estiske dialekter, og i ett verb i
samisk. Det kan ikke være en tilfeldighet, men må
isteden skyldes arv fra et felles grunnspråk, mener
Larsson.
– Dette prosjektet handler mye om å få frem felles
prosesser og tenkemåter som kan hjelpe oss til en
bedre forståelse av fortiden. Det fantes altså ingen
klare grenser i det gamle Fennoskandia, men
isteden nettverk mellom samfunn. De snakket
sikkert ikke om nettverk selv, men vi tror likevel at
den metaforen er ganske treffende, oppsummerer
Forsberg.

Samtaler kan rive faglige gjerder
To forskere kunne neppe vært mer forskjellige enn matematikeren Debora Amadori og
humanisten Nina Witoszek. Det eneste de har felles er en interesse for vann – og det
er en god start.

Debora Amadori er
medlem i CAS-forskergruppen “Ikkelineære
partielle differensialligninger”, som ledes
av professorene Helge
Holden og Kenneth
Karlsen.
(Foto: Maria Sætre)

Det har gått temmelig nøyaktig 50 år siden 7. mai
1959, da den britiske fysikeren og forfatteren
Charles Percy Snow holdt sitt berømte foredrag
i Cambridge om “De to kulturene”. Snow mente
blant annet at det nærmest apartheid-liknende skillet mellom naturvitenskapene og de humanistiske
fagene var et alvorlig hinder for samfunnets generelle fremskritt. Både foredraget og to etterfølgende
bøker er blitt flittig diskutert – og kritisert – helt
opp til i dag. – C.P. Snow har først og fremst gitt
opphav til flere tiår med unødvendig gjerdebygging, mente for eksempel vitenskapshistorikeren
Stephen Jay Gould i 2003.
Møte ved gjerdet

Snow hadde uansett mange gode poenger, og både
naturvitenskapene og de humanistiske fagene er
blitt enda mer spesialiserte på hver sine områder
siden 1959. Men hvis gjerdet mellom to kulturer
fortsatt er der, finnes det også forskere som gjerne

Nina Witoszek er
medlem av CASforskergruppen
“Forståelse av vannets rolle i historien
og i utviklingsprosesser”, som er ledet av
professor Terje Tvedt.
(Foto: Maria Sætre)
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vil rive det ned. Nina Witoszek og Debora Amadori
kommer aldri til å etablere et felles forskningsprosjekt, men er enige om at de kan inspirere hverandre. Amadori er førsteamanuensis ved Institutt
for matematikk ved Universitetet i L’Aquila (Italia),
og Witoszek er kulturhistoriker, litteraturviter og
professor ved Senter for utvikling og miljø ved
Universitetet i Oslo.
Møtestedet er Senter for grunnforskning, hvor
Amadori er med i en forskergruppe som studerer
ikke-lineære partielle differensiallikninger på et
teoretisk nivå. Witoszek tilhører en forskergruppe
ledet av professor Terje Tvedt, som forsøker å vise

Det er kanskje et
gjerde mellom
naturvitenskapene
og de humanistiske
fagene, men det går
an å titte over.
(Foto: Shutterstock)

at England innledet den industrielle revolusjonen
ikke på grunn av protestantismen eller imperialismen, men fordi nasjonen hadde et unikt system
av seilbare vannveier som alle konkurrentene
manglet. Amadori bruker matematiske ligninger til
å beskrive prosesser og fenomener i naturen og har
fluiddynamikk som spesialfelt.
– Vi studerer analytiske egenskaper ved matematiske modeller av systemer bestående av væsker og
gasser. Vi kan for eksempel sette opp matematiske
ligninger som beskriver strømningene av vann i
havet og vekselvirkninger med atmosfæren, eller vi
kan undersøke fenomener på en mindre skala som
strømningene i en elv. Hensikten er å utvikle modeller som kan brukes til prediksjon av utviklingen
over tid. Men vi kan ikke beskrive hele havet eller
hele atmosfæren med ligninger, for det blir altfor
kompliserte systemer. Derfor undersøker vi om det
er mulig å kvitte seg med noen aspekter ved modellene, samtidig som vi beholder modellens evne til
prediksjon, forklarer Amadori.
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Fortiden endrer seg hele tiden

Nina Witoszek – kåret av Dagbladet i 2005 til en av
Norges ti viktigste intellektuelle – får mindreverdighetskomplekser av å se Amadoris ubegripelige matematiske symboler og ligninger. – Men det finnes
berøringspunkter mellom oss likevel, fordi begge er
interessert i det foranderlige elementet vann. Dere
matematikere forsøker altså å forutsi hvordan systemer med vann kommer til å oppføre seg i fremtiden, mens vi forsøker å forutsi historien som ligger
bak oss! Det høres kanskje rart ut, men mitt poeng
er at det stadig kommer nye tolkninger av historien.
Det er for eksempel ikke lenge siden kapitalismen
sprang ut av den protestantiske nøysomhetsetikken,
men nå kommer professor Terje Tvedt og hevder
at vårt moderne samfunn ble født av elvene. Med
andre ord: Fortiden endrer seg, sier Witoszek.
Mens Amadori forsøker å beskrive omverdenen
ved hjelp av ligninger, forsøker Witoszek å beskrive
omverdenen med historier. – Det er litt urettferdig
at du kan forstå mine historier, mens jeg ikke kan
forstår dine ligninger, sier Witoszek.
– Det er nok lettere for meg å forstå ditt vitenskapelige språk, men jeg forstår jo ikke ditt fag til bunns
slik som du gjør. Men det du sa, fikk meg til å tenke
på at vi ikke predikerer fremtiden fordi fortiden er
uinteressant, men fordi det er så mange kommende

utfordringer som må løses. Klimautviklingen for
eksempel; der kan matematikken hjelpe oss til å få
bedre oversikt over hva som kommer til å skje. Vi
skulle gjerne lagt større vekt også på studiet av historien, men i mange tilfeller mangler vi historiske
data i vårt fag, kommenterer Amadori.

Jeg synes også det er spennende å konstatere at
matematikere fra helt andre kulturer og verdensdeler enn min egen kan være interessert i akkurat
de samme tingene, og at vi kan kommunisere med
hverandre fordi formler skrives på samme måte
over hele verden, svarer Amadori.

Den ahistoriske matematikken

De to forskerne har en felles interesse i universalgeniet Leonardo da Vinci, som er tema for Witoszeks
arbeid ved Senter for grunnforskning. Leonardo
opererte langt inne på både Witoszeks og Amadoris
faglige enemerker, samt en hel rekke andre områder. Det er vanlig å hevde at det moderne samfunnet vokste frem med den industrielle revolusjonen,
men Witoszek antyder at i alle fall visse ideer
som foregrep moderniteten oppstod allerede på
Leonardos tid.

– Jeg bare undres: Ville du si at matematikk er et
ahistorisk fag? spør Witoszek.
– Ja, på en måte. Matematikken inneholder absolutte prinsipper som vil være gyldige for all fremtid,
selv om faget hele tiden blir videreutviklet. Hvis
man skulle etablere matematikken fra “scratch” i
dag, ville man ikke kunne finne teoremer som motsier de vi kjenner i dag. Når vi studerer et fenomen
som for eksempel en syklon, går vi gjennom et
stadium hvor vi abstraherer problemet, og den abstraksjonsprosessen er grunnleggende ahistorisk.

Gapet er der fortsatt

– C.P. Snow hadde mye rett da han snakket om to
kulturer, for det eksisterer fortsatt et gap mellom
naturvitenskapene på den ene siden og humaniora
og samfunnsfagene på den andre siden. Men hvis
vi bare aksepterer at gapet er der, og ikke forsøker
å snakke sammen, da blir vi tapere. Da jeg møtte
Debora for første gang rakk hun å inspirere meg
i løpet av 20 minutter. Hun er et unikt menneske
med en spesiell farge i hjernen, og min hjerne har
nok en annen farge. Men jeg er overbevist om at
det er sunt å eksponere seg selv for mennesker
med et annet tankesett, for det stimulerer til å
gjøre hjernegymnastikk av en type jeg aldri kunne
gjort blant mine egne forskningskolleger, forteller
Witoszek.
– Ja, dette kan jeg underskrive på. Selv om det kan
være vanskelig å kommunisere på tvers av faggrensene, bør vi aldri gi opp forsøkene på å forstå
hverandre, tilføyer Amadori.
– En ting som åpenbart forener oss, er ønsket om
å se på problemstillinger med nye øyne. Russerne
har det flotte ordet “ostranienie”, som betyr å gjøre
seg “ukjent” med et fenomen. De som klarer å
legge vekk forutinntatte meninger og se på et fenomen med helt nye øyne, kan skape forskningsmessige gjennombrudd, oppsummerer Witoszek.

Leonardo da Vincis studier av rennende
vann interesserer både Witoszek og
Amadori. (Ill.: GV-Press/NordicPhotos)
6

Tverrfaglig kontinuitet i CAS-ledelsen
– Jeg har ingen planer om å snu opp ned på alt mulig når jeg overtar som vitenskapelig
leder ved CAS etter Willy Østreng. Hvorfor skulle man endre på noe som fungerer veldig
bra? sier Gro Steinsland.

Willy Østreng
(Foto: BR Media)

Ved månedsskiftet juli/august 2009 overtar religionshistorikeren Gro Steinsland som vitenskapelig
leder ved CAS etter statsviteren Willy Østreng. Selv
om de to kommer fra vidt forskjellige forskningsområder, er de enige om det meste når det gjelder
senterets plass i det norske forskningssystemet.
CAS har helt siden etableringen i 1992 vært en
oase hvor de beste og mest talentfulle norske forskerne kan etablere forskergrupper og bruke et helt
år til å fordype seg i spesialtemaer, og slik skal CAS
også være i fremtiden.
Østreng har vært vitenskapelig leder i to åremålsperioder à tre år, og kommer til å se tilbake på tiden
ved CAS med både glede og en smule vemod.
– CAS er på mange måter et mini-universitet hvor
alle vitenskapelige fagdisipliner har den samme
mulighet til å bli representert, hvis prosjektene
tilfredsstiller høye vitenskapelige kvalitetskriterier.
For meg var dette interessant fordi jeg også i
tidligere stillinger har vært interessert i å tenke
tverrfaglig og forstå min egen forskning på tvers av
fagdisiplinene. Det var også attraktivt at senteret er
en selvstendig institusjon, men som samtidig skal
stå i nært samarbeid med universitetene og vitenskapelige høyskoler av høy kvalitet, forteller Østreng.

samme fagområdet ved det samme fakultetet. Det
foregår nå en åpning mot større tverrfaglighet på
tvers av fakultetsgrensene i universitetssektoren, og
CAS er et sted som kan bidra til at den tendensen
kan spire og vokse, tilføyer Steinsland.
Mer tverrfaglig polarforskning

Både Østreng og Steinsland er vitenskapelige tungvektere innen sine fag og fører dermed tradisjonen
videre etter sosiologen Ole-Jørgen Skog, som var
senterets første vitenskapelige leder i perioden
2000-2003. Under Østrengs periode som direktør
for Fridtjof Nansen-instituttet vokste institusjonen
fra 4 til 40 ansatte og etablerte seg som ett av de tre
store uavhengige forskningsinstituttene for internasjonal politikk i Norge. Han bidro også til å gjøre
den norske polarforskningen mer tverrfaglig med å
bringe den samfunnsvitenskapelige komponenten
inn i et fagområde som tidligere hadde lagt mest
vekt på naturvitenskap. Østreng forstod også tidlig,
ti år før de fleste andre, at Nordøstpassasjen og
seilingsrutene i Arktis kan bli viktige snarveier mellom de mest industrialiserte områdene i verden,
som tidligere har gravd kanaler gjennom kontinenter for å opprette skipsforbindelser med hverandre.
Pioner innen norrøn religionsforskning

Forskjellig forskning er forlokkende

Gro Steinsland
(Foto: BR Media)

– Jeg tenker på den samme måten om CAS. En av
grunnene til at jeg søkte stillingen var at jeg nylig
hadde anledning til å være her ett år som forsker
og oppleve ved selvsyn hvor godt senteret fungerer,
kommenterer Steinsland. Hun ledet forskningsprosjektet Herskermakt og herskerideologi i nordisk kultur
800-1200 i 2007-2008 og etablerte da en internasjonal forskergruppe som fortsatt holder sammen.
Også Steinsland har lagt stor vekt på tverrfaglighet
i hele sin forskerkarriere, vesentlig innenfor de
humanistiske fagene, men nysgjerrigheten stopper ikke der. – Hvis det blir et neste liv, skal jeg bli
naturviter! Det er forlokkende at det foregår så mye
forskjellig forskning ved CAS. Jeg er nemlig blitt
stadig mer nysgjerrig på hva andre forskere holder
på med, etter å ha tilbrakt mange år innenfor det
7

Gro Steinsland er en av Norges fremste eksperter på
førkristen religion, vikingtid og nordisk middelalder. Da hun kom til Universitetet i Oslo for ca 30 år
siden var norske religionshistorikere mest opptatt
av de store verdensreligionene, men Steinsland var
med på å gjøre også den norrøne religionshistorien
til en viktig og anerkjent del av faget. – Det fantes
de som rynket på nesen av den norrøne religionen,
men det er det visst slutt på nå. Det som skjedde
var at de daværende nordiske forskningsrådene
ga meg i oppdrag å lage en rapport om tilstanden
på feltet, og rapporten skulle være både tverr- og
flerfaglig. Resultatet ble en stor åpning fra religionshistorien mot både arkeologien, kunsthistorien,
filologien og middelalderhistorien, og senere har
jeg fått være med på å bygge opp både et nordisk
og et internasjonalt kontaktnett av forskere. Også
her ligger noe av grunnen til at jeg søkte stillingen

Professor Gro
Steinsland avløser
professor Willy
Østreng som vitenskapelig leder ved
CAS i månedsskiftet
juli/august 2009.
(Foto: BR Media)

> Willy Østreng ved
Nilsehytta på Svalbard
sammen med Gudmund
Hernes, som hadde den
første ideen til CAS.
(Foto: Privat)
>> Gro Steinsland ledet
en forskergruppe ved
CAS i 2007/2008.
(Foto: Maria Sætre)
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som vitenskapelig leder ved CAS: Jeg har opplevd
hvor positivt det var at noen ville åpne dører, og her
kan jeg kanskje være med på å åpne dører for andre
forskere, håper hun.
En aktiv pensjonist

Willy Østreng er formelt sett pensjonist, men er
ikke typen til å sette seg i gyngestolen. – Jeg har
vært med på å etablere det private forskningsinstituttet Ocean Futures, hvor jeg er styreleder og seniormedarbeider. Vi har allerede mange prosjekter
knyttet til marine og polare problemstillinger, og nå
håper jeg å få mer tid både til den videre oppbyggingen av forskningsinstituttet, samt til min egen
forskning og skriving, forteller han. Konjunkturene
for Østrengs pensjonisttilværelse er åpenbart gode,
for nordområdene er et felt som seiler i sterk politisk medvind om dagen.
Gro Steinsland skal også fortsette med egen
forskning, for det er klart definert i stillingsbeskrivelsen. – Men særlig i starten kommer jeg til å
konsentrere meg om CAS for å bli ordentlig kjent
med institusjonen. Det jeg skal si nå høres som
en festtale, men det kommer altså fra hjertet: Jeg
er bare helt nødt til å kommentere den uhyre profesjonelle og vennlige administrasjonen jeg møtte
som forsker her ved CAS. Det ga også en utrolig
mersmak å oppleve den energien som finnes på et
sted hvor så mange mennesker jobber så intenst
om emner de lever og ånder for!
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– Det er alltid hyggelig å høre at forskere har
utbytte av oppholdet her! sier Østreng. – Vi har
hele tiden lagt vekt på at forskerne ved CAS skal få
maksimal ro til å konsentrere seg 100 prosent om
det de er gode til, og det betyr at vi gjerne kan ligge
litt lavt i den offentlige debatten for å unngå at forskernes tid blir spist opp av andre hensyn. På den
annen side har vi en forklaringsoppgave overfor
offentligheten, fordi forståelsen av grunnforskningens betydning ikke er veldig stor. Vi bør benytte
mange anledninger til å fortelle at de store gjennombruddene i samfunnet nesten alltid kommer
fra grunnforskningen, mens den anvendte forskningen i større grad løser problemer “her og nå”.
Dessuten ville vi aldri hatt noen anvendt forskning
uten grunnforskningen, sier Østreng.
– Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Det er i grunnforskningen vi søker ny kunnskap langs hele aksen
fra menneske og samfunn til kosmos, oppsummerer Steinsland.

Strukturell uvitenhet forsterker
konﬂikter
De ﬂeste internasjonale konﬂikter virker håpløst innviklede og sysselsetter en hærskare
politikere og diplomater som forsøker å løse dem. Men en matematisk analyse tyder
på at mange konﬂikter fortsatt utvikler seg etter det gammeltestamentlige og enkle
prinsippet om at “dine ﬁenders ﬁende er min venn”.

Graham Chapman er
professor emeritus
og tidligere leder av
Institutt for geograﬁ
ved Lancaster University.
(Foto: Maria Sætre)

Nils Henrik Risebro er
professor ved Centre
of Mathematics for
Applications ved
Universitetet i Oslo.
(Foto: Maria Sætre)

Hvorfor støttet USA Iraks diktator Saddam
Hussein på 1980-tallet under krigen mot Iran?
Eller de afghanske mujahedin-gruppene med
Osama bin Laden i kampen mot den sovjetiske okkupasjonen fra 1979 til 1989? Geografen Graham
Chapman og matematikeren Nils Henrik Risebro
finner et mulig svar i Andre Mosebok (23:22), hvor
det heter at “… jeg vil være en fiende av dine fiender og en motstander av dine motstandere”. USA
støttet Irak for å hindre at Iran under ayatollah
Khomeini ble en dominerende stat i regionen, og
mujahedinene fikk støtte fordi Sovjetunionen var
USAs globale hovedfiende.
Internasjonal konfliktløsning i våre dager markedsføres med mange store ord om menneskerettigheter, fred, demokratispredning og nobelpriser. Men
ligger det gammeltestamentlige prinsippet likevel
fortsatt til grunn for utviklingen av mange konflikter? Chapman og Risebro ville teste den hypotesen
og har derfor utviklet en matematisk modell
som kun inneholder to enkle forutsetninger: At
prinsippet bak konfliktene er prinsippet om at
“din fiendes fiende er min venn”, og at relasjonene
fortrinnsvis vil utvikle seg i retning av størst mulig
stabilitet. Alle fagre ord og politiske målsetninger
blir dermed ignorert, men resultatene minner
likevel skremmende mye om opptil flere av dagens
konflikter. – “Stabil” i denne sammenhengen betyr
vel å merke ikke det samme som “harmonisk”,
men betegner isteden en situasjon som er fastlåst,
forklarer Chapman.
To lag går sammen mot det tredje

Internasjonale konflikter kan beskrives som et nettverk av motsetninger og allianser mellom enkeltaktører. Det enkleste mulige nettverket består av
tre aktører, for eksempel Tyskland, Sovjetunionen
og Storbritannia under annen verdenskrig. – Disse
tre statene oppfattet hverandre innledningsvis som
fiender, men så gikk Churchill og Stalin sammen
om å bekjempe Hitler, påpeker Chapman.
–Da Jugoslavia ble oppløst i 1991 oppstod det en
situasjon hvor Serbia, Bosnia-Hercegovina og
Kroatia oppfattet hverandre som fiender, men etter
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hvert gikk bosniere og kroater sammen i en front
mot serberne. Det blir nesten som å arrangere en
fotballkamp med tre lag: Det første som ville skje,
er at to lag går sammen for å banke det tredje,
påpeker Risebro.
Utvikling mot to eller tre allianser

Det er lett å modellere forholdet mellom tre stater
på denne måten, men internasjonale konflikter har
som regel mer enn tre aktører. – En forbindelse
mellom to nasjoner kan være med i flere ulike
triader, så dette blir fort en komplisert analyse selv
om de grunnleggende prinsippene er enkle. Det
er her vi trenger den matematiske modellen, som
kan analysere alle mulige triader i nettverket og
vurdere hvor stabile de er. Hvis triaden er ustabil,
vil den matematiske modellen skifte fortegn på én
av sidene, og deretter gjentas prosessen helt til hver
sidelinje (edge) grenser til flere stabile enn ustabile
triader. Da har det oppstått en stabil situasjon, hvor
det ikke lønner seg for noen av spillerne å skifte
ut alliansepartnere. Vi har funnet at slike nettverk
generelt vil utvikle seg til en situasjon med to eller
tre grupper hvor alle medlemmene i gruppen er allierte med hverandre og uvenner med de som står
utenfor alliansen. Men vi kan ikke ha fire eller flere
slike alliansegrupper, forklarer Risebro.
– Sier dere rett og slett at internasjonal politikk blir
styrt av enkle matematiske prinsipper?
– Nei, det er å trekke det for langt, svarer Chapman.
– Men det vi sier, er at internasjonal politisk
aktivitet skaper strukturer som påvirker aktørenes
oppførsel, og vi tror ikke at aktørene tenker grundig
nok over hva den strukturelle helheten betyr for
dem. Politikere reagerer ofte på enkelthendelser
uten å se de store sammenhengene. En internasjonal konflikt vil generelt bestå av relasjoner hvor
alle aktørene er involvert i samarbeid eller konflikt
med andre aktører. Konflikten utvikler seg deretter
fra en situasjon med “tilfeldig” fordelt samarbeid
og konkurranse, til en situasjon med høyere hierarki hvor aktørene samarbeid innen blokkene og
konkurrerer mellom blokkene. Dette er en generell
forklaring på hvorfor blokkstrukturer dannes.
– Jeg har nettopp simulert forholdene i Kaukasus

Internasjonale konﬂikt-er kan ikke løses ved at individuelle
stater opptrer utelukkende ut fra egne interesser, men isteden
ved at de avgir myndighet til et høyere hierarkisk organ som for
eksempel FN, EU eller NATO – ifølge en matematisk modell.
(Foto: Scanpix/Reuters)
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Internasjonale organer er en god ide

De to forskerne har også brukt modellen til å se
på konflikten i Sør-Asia, som helt klart blir styrt av
det dårlige forholdet mellom India og Pakistan. En
modellberegning av konfliktene i Midtøsten viser
at Hamas vil fortsette i en sentral rolle helt til de
andre aktørene eventuelt konfronterer den palestinske organisasjonen.

Figur 1. Triaden blir ustabil hvis A forsøker å være
alliert med både B og C som er motstandere.
(Illustrasjon: Graham Chapman)

Figur 2. Konﬂikter og allianser i Sør-Asia ca. 1975.
Matematisk sett en ustabil situasjon.
(Illustrasjon: Graham Chapman)

Fra ustabilitet til allianser
Forholdet mellom tre stater kan illustreres ved
hjelp av en triade (trekant) med én stat i hvert
hjørne, slik at sidelinjen har positiv verdi mellom
to stater som er venner og negativ mellom to fiendestater. Triaden er ustabil hvis alle tre statene er
uvenner, for da er det sannsynlig at to stater vil forene krefter mot den tredje. Triaden er også ustabil
hvis den ene staten forsøker å samarbeide med to
andre stater som oppfatter hverandre som fiender.
I figur 1 ser vi tre stater: A, B og C. Triaden blir
ustabil hvis A forsøker å være alliert med både
B og C som er motstandere. Slike triader er som
regel en del av større nettverk, se figur 2. Når mer
12

Chapman og Risebro møttes høsten 2008 på
Senter for grunnforskning, hvor de er med i henholdsvis forskningsprosjektet Forståelse av vannets
rolle i historien og i utviklingsprosesser (ledet av professor Terje Tvedt) og Ikkelineære partielle differensialligninger (ledet av professorene Helge Holden og
Kenneth Karlsen). Chapman har skrevet flere bøker
om India, den tredje verden og geopolitikk i SørAsia. Han har alltid vært interessert i å modellere
virkeligheten og har skrevet flere dataprogrammer
for å studere hvordan modeller utvikler seg.
– Konfliktene er ikke løst når de er blitt stabile
etter våre kriterier. Modellen forteller at konflikter
ikke kan løses ved at individuelle stater opptrer
ut fra sine egne interesser, men isteden ved at de
avgir myndighet til et høyere hierarkisk organ som
for eksempel FN, EU eller NATO, konkluderer
Chapman.

Figur 3. Konﬂikter og allianser i Sør-Asia ca 1985.
Matematisk sett en mer stabil situasjon.
(Illustrasjon: Graham Chapman)

enn tre tre stater er involvert, er forholdet mellom to land involvert i mer enn en triade. I figur
2 er forholdet mellom USA og Pakistan med i fire
triader med henholdsvis Afghanistan, Russland/
Sovjetunionen, Kina og India. Tre av disse triadene
er stabile, og bare den med Kina er ustabil. Den
matematiske algoritmen kan nå endre fortegn ved
den mest ustabile sidelinjen i trinn etter trinn, og
resultatet blir to fastlåste allianser (Figur 3) som
gjenspeiler forholdene i 1980-årene etter den sovjetiske invasjonen i Afghanistan og under den afghanske krigen mot Sovjetunionen. Den fiendtlige
linjen mellom India og Pakistan er stabil gjennom
alle endringer og er åpenbart av stor strukturell
viktighet.

Foto: Vijay Gupta / Scanpix

med denne modellen. Der er det et villnis av konflikter mellom Armenia og Aserbajdsjan, Russland
og Georgia, Armenia og Tyrkia, og så videre.
Modellene utviklet seg til det samme sluttpunktet
uansett hva jeg gjorde, nemlig en allianse mellom
Russland, Armenia og Iran mot alle de andre. Det
skal bli spennende å se om den spådommen slår
til, for i dag virker den nokså usannsynlig, forteller
Risebro.

Handelshøyskolen BI blir CAS-partner
Handelshøyskolen BI har inngått avtale med Senter for grunnforskning, som dermed utvider antallet samarbeidende universiteter og vitenskapelige høyskoler fra sju til åtte.
Avtalen innebærer at BIs forskere kan søke om å etablere forskergrupper ved CAS på lik
linje med de andre samarbeidende institusjonene.

– Denne utvidelsen er en naturlig oppfølging av
det som var tanken da Senter for grunnforskning
(CAS) ble etablert i 1989, og som ble forsterket i
2004 da Norges Handelshøyskole og Universitetet
for miljø- og biovitenskap ble med som partnere.
Senteret skal være et felles tiltak og danne en felles
plattform for de tyngste grunnforskningsmijøene
i Norge. Det nye samarbeidet kommer ventelig til
å gi oss enda flere nominasjoner og en ytterligere
skjerpet konkurranse mellom forskerne som
ønsker å komme hit, forteller CAS’ vitenskapelige
leder Willy Østreng.
Den nye samarbeidsavtalen er sydd over samme
lest som de eksisterende avtalene. Forskere som
får et tilbud fra CAS, etter en grundig internasjonal evalueringsprosess, får blant annet en ekstra
forskningstermin i tillegg til den terminen de ellers
kan opparbeide ved de respektive forskningsinstitusjonene.

Viserektor ved Handelshøyskolen BI Tor J. Larsen og CAS’
vitenskapelige leder Willy Østreng.
(Foto: Stein-Oddvar Evensen, Handelshøyskolen BI)

Forsker ved CAS ﬁkk pris
Xavier Raynaud ble 6. mars tildelt I.K. Lykkes fonds pris til yngre forskere innen naturvitenskap. Prisen tildeles yngre norske eller utenlandske forskere ved norske forskningsinstitusjoner som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som
har oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt.

Xavier Raynaud
(Foto: Maria Sætre)

Raynaud er postdoktor og medlem av forskergruppen Ikkelineære partielle differensialligninger ved
CAS 2008-2009. Han avla i 2006 PhD-graden i
matematikk ved NTNU. I avhandlingen arbeidet
han med en ikkelineær partiell differensialligning
som blant annet beskriver vannbølger, og han har
vist at denne ligningen har matematiske løsninger
som svarer til den kompliserte situasjonen der
bølgene bryter.
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Prisen utdeles av Det Kongelige Norske
Videnskabers Selskab. I begrunnelsen for tildelingen heter det at Raynaud har oppnådd glimrende
resultater og løst problemer som før har stått
uløste. Han har også benyttet sine teknikker på
andre beslektede ligninger og har vist eksepsjonell
teknisk ferdighet.

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, Universitetet for miljø- og
biovitenskap i Ås og Handelshøyskolen BI.
Senterets styre er utpekt av Vitenskapsakademiet,
Universitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd. Den daglige driften skjøttes av en stab
med fire ansatte.

Forskergrupper 2008/2009 –
Deltagere våren 2009:
Forskere med opphold på minimum en måned

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

Nils Henrik Risebro
Professor, University
of Oslo, Norway

Gui-Qiang Chen
Professor, Northwestern University, USA

Trygve Karper
Research Fellow,
University of Oslo,
Norway

Xavier Raynaud
Postdoctoral Fellow,
NTNU, Norway

Christian Rohde
Professor, University of Stuttgart,
Germany

Denis Serre
Professor, UMPA,
ENS-Lyon, France

Giuseppe Maria
Coclite
Professor, University
of Bari, Italy

Hermano Frid
Professor, IMPA,
Brazil

Hilde Sande
Research Fellow,
NTNU, Norway

John D. Towers
Professor, MiraCosta
College, USA

Kristian Jenssen
Associate Professor,
Penn State University, USA

Philippe G. LeFloch
Professor, Pierre and
Marie Curie University, France

Debora Amadori
Assistant Professor,
University of
L’Aquila, Italy

I tillegg, (ankomst mai/juni 2009): Eitan Tadmor, Professor, University of Maryland, USA. Espen R. Jakobsen, Associate Professor, NTNU, Trondheim, Norway. Fritz Gesztesy, Professor,
University of Missouri, USA. Gerald Teschl, Professor, University of Vienna, Austria. Harald Hanche-Olsen, Associate professor, NTNU, Trondheim, Norway.

Tidlige nettverk i det nordlige Fennoskandia

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

Lars Forsberg
Professor, University
of Bergen, Norway

Lars Ivar Hansen
Professor, University
of Tromsø, Norway

Lars-Gunnar
Larsson
Professor, University
of Uppsala, Sweden

Mika Lavento
Professor, University
of Helsinki, Finland

Peter Jordan
Senior lecturer,
University of
Aberdeen, UK

Anja Roth Niemi
Research Fellow,
University of
Tromsø, Norway

Marianne Skandfer
Post Doctoral
Fellow, 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

Eva Jakobsson
Postdoctoral Fellow,
University of Stavanger, Norway

Fredrik Hallgren
Post Doctoral Fellow,
University of
Uppsala, Sweden

Forståelse av vannets rolle i historien og i utviklingsprosesser

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

Richard Coopey
Senior Lecturer,
Aberystwyth University, UK

Graham Chapman
Professor, Lancaster
University, UK

Roar Hagen
Professor University
of Tromsø, Norway

Styret ved Senter for grunnforskning,
mai 2009:

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)

Professor
Aanund Hylland
(leder)

Prorektor
Gerd Bjørhovde
(nestleder)

Professor
Liv Bliksrud

Professor
Kenneth Hugdahl

Professor
Ivar Langen

Generalsekretær
Reidun Sirevåg
(observatør DNVA)

Rektor
Sigmund Grønmo
(vara for Bjørhovde)

Professor
Egil Leer
(vara for Hugdahl)

Prorektor
Astrid Lægreid
(vara for Langen)

Professor
Lars Walløe
(vara for Bliksrud)

Professor
Marit Halvorsen
(vara for Heløe)

Professor
Leif Arne Heløe

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 (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
Professor Ruth Haug
Norges Handelshøyskole
Rektor Jan I. Haaland

Professor
Ivar B. Ramberg
(vara for Hylland)

Universitetet i Bergen
Prorektor Anne Gro Vea Salvanes
Universitetet i Stavanger
Rektor Aslaug Mikkelsen
Handelshøyskolen BI
Viserektor Tor J. Larsen
Universitetet i Oslo
Prorektor Haakon Breien Benestad
Den fullstendige listen over kontaktutvalgenes
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
Willy Østreng
Vitenskapelig leder
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