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JEG HAR MED interesse lest innleg-
gene om «forskning og penger» i 
norsk presse, bl.a. i Aftenposten, 
hvor både den fi nske Kay Simons 
og den svenske Carl-Henrik Hal-
din påpeker at «Norge fremstår 
som provinsielt i sin manglende 
satsing på forskning og høyere 
utdanning». Videre uttaler også 
Arvid Hallén, direktør for Nor-
ges forskningsråd at det satses 
for lite penger på forskning for 
å fremme Norge internasjonalt. 
Etter Simons og Haldins inn-
legg gikk forskningsministeren 
i «skyttergraven».

La meg fortelle min «lille his-
torie». Jeg tok initiativet til å 
starte Nansen Senter for Miljø 
og Fjernmåling (www.nersc.no) 
i 1986. Stifterne var G.C. Rieber, 
Universitetet i Bergen og Ten-
naco oil, Norge. Vi var en liten 
gruppe på seks forskere og noen 
studenter med en del prosjekt-
portefølje – men ellers «fattige». 
Opp gjennom årene genererte 
vi fl ere og fl ere prosjekter og vi 
vokste «stein på stein».

VÅRE FORSKNINGSOMRÅDER er kli-
ma, havmodellering og varsling 
og globale studier av miljøet med 
satellitter med fokus på nordom-
rådene. For 10–15 år siden fi kk 
vi «klaff» på 25 % 
av våre prosjekt-
forslag til Norges 
forskningsråd. I 
dag er dette nede 
på under 10 %, 
selv om man får 
«Excellent» på 
forslaget. Man må få «Outstan-
ding» for i det hele tatt å komme 
i betraktning. Vi sender 10 pro-

sjektforslag inn og får tilslag på 
ett – kanskje to hvis vi er veldig 
heldige. Fra EU er faktisk tilsla-
get bedre, 15–20 %, hvor vi har 

hatt over 100 
prosjekter og 
koordinert 40 
av disse. 

Vi har fl ere 
ganger søkt sta-
ten om grunn-
bevilgning, men 

fått nei. For to år siden ble vi 
kvalifi sert av Norges forsknings-
råd og anbefalt overfor Kunn-

skapsdepartementet (KD) at vi 
sammen med tre andre institut-
ter, hvorav et av de var Rokkan-
senteret her i Bergen, burde få en 
årlig grunnbevilgning, men sva-
ret ble nei. For et år siden ble vi 
anbefalt igjen, denne gangen av 
hovedstyret i Norges forsknings-
råd at vi burde få en grunnbevilg-
ning – men svaret var at det ikke 
var penger i KD til dette.

DET KAN NEVNES at Bergen bare 
får noen få prosent av grunnbe-
vilgningen som deles ut til insti-

tuttsektorene.
Vi har bygget opp Nansensen-

teret til et internasjonalt fors-
kningsinstitutt siden 1986 – uten 
fem øre i grunnbevilgning fra 
staten. Vi har i dag et personell 
på ca. 65 fra 14 nasjoner, hvorav 
10 er doktorgradsstipendiater, og 
vi hevder oss bra i den interna-
sjonale forskningsverden. Vi ble 
for eksempel som første norske 
institusjon tildelt EUs høyeste 
forskningspris «Descartesprisen» 
i 2005. I tillegg har vi startet Nan-
sensentre i Russland, India, Kina 
og Sør-Afrika, og Nansengrup-
pen har i dag et personell på mer 
enn 200, hvorav 60 er doktor- og 
masterstudenter.

Her i Bergen har vi heldigvis 
personer som ser nytte av det vi 
gjør og vi får fem mill. NOK/år fra 
Trond Mohn over en tiårsperiode 
og én mill./år fra Rieber-fondene.

MEN FRA NORSKE myndigheter får 
vi ingen grunnbevilgning. Dette 
begynner etter hvert å bli et pro-
blem pga. at det er: 1. Vanskelig 
å få klaff på prosjektsøknader. 
2. Dårlige muligheter til å utvi-
kle ny kompetanse innen våre 
forskningsområder, og da spesi-
elt for unge forskere som oftest 
får nei på sine prosjektforslag og 
som bruker altfor mye tid på søk-
nadsskriving.

Nansensenteret får etter mye 
strev inn litt over 40 mill. NOK/
år i direkte prosjektstøtte. I til-
legg får vi 6 mill. NOK fra våre 
mesener i Bergen så lenge det 
varer. Fra hovedstyret i Norges 
forskningsråd ble vi anbefalt en 
grunnbevilgning på ca. 4,5 mill. 
NOK/år med en oppbyggings-
periode på fem år. Det vil si vi 
skulle starte med 0,9 mill. NOK/
år det første året. Dette hadde 
ikke Kunnskapsdepartementet 
penger til. Døm selv – hvor er 
satsing på norsk forskning? 

Norge er en sinke innen forskning

Vi har bygget opp Nansensenteret til et internasjonalt forskningsinstitutt siden 
1986 – uten fem øre i grunnbevilgning fra staten.

NANSENSENTERET: Vi ble som første norske institusjon tildelt EUs høyeste fors-
kningspris «Descartesprisen» i 2005. Prisen har sitt navn etter den berømte franske 
fi losofen og matematikeren, René Decartes (her malt av Frans Hals). 
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OSLO-PROFESSORENE Sigbjørn Fos-
sum og Dag Undlien gikk 27. juni 
ut mot min kommentar «Genpø-
len» (12. juni). Der var jeg kritisk 
til et essay av Camilla Stoltenberg 
i siste nummer av Samtiden. Jeg 
kritiserte Stoltenbergs posisjon: 
Hun framsto som en intellektu-
ell som refl ekterte fritt over bio-
banker, gener, miljø og sykdom. I 
virkeligheten er hun spydspissen 
innenfor genbanklobbyen, og en 
maktperson i helsebyråkratiet. 
Har mottatt 200 millioner kroner 
til genbankforskning. Jeg stilte 
spørsmål ved nytten og relevan-
sen av slike genbanker. 

Fossum og Undlien (F&U) 

påstår jeg viser en «oppsiktsvek-
kende mangel på kunnskap». Det 
kunne ha vært riktig – hvis jeg 
hadde ment det de påstår. Jeg 
har heller aldri ment eller trodd 
at gener ikke disponerer oss for 
svært mange sykdommer. Deri-
mot har jeg stilt spørsmål ved 
nytten av nasjonale helseregistre. 
Vi vet at en rekke sykdommer er 
arvelige. Det bringer oss ikke 
nærmere en kur. Å samle våre 
helsedata i sentrale registre gjør 
heller ikke det. 

F&U MENER Stoltenberg fortjener 
«honnør» fordi hun i det hele 
tatt gidder å skrive i Samtiden. 
Etter min mening bør man kun-
ne forlange en viss standard på 
slike essays, uavhengig av forfat-
terens tittel. Som F&U påpeker 
er Stoltenberg lege, forsker og 

assisterende direktør for Folke-
helseinstituttet. Hun er således 
et eksempel på at kvinner job-
ber mye deltid.  

Min groveste insinuasjon er 
ifølge F&U at helseregistrene skal 
brukes til «å forbedre den nasjo-
nale arvemasse». I min kommen-
tar skrev jeg «den nasjonale arve-
masse og folkehelsa». Hvorfor er 
det grovt? Hvis biobanker ikke 
skal brukes til å gjøre befolknin-
gen friskere, og kanskje en dag 
til og med kurere genetiske syk-
dommer, hva skal vi med dem?

F&U HEVDER det er «komisk» at 
jeg refererer til Richard Dawkins 
som en «fremtredende genetike-
ren». Det mest komiske er imid-
lertid at metaforen jeg brukte 
ikke stammer fra Dawkins, som 
jeg heller ikke nevner noe sted i 

min artikkel. Universitetet i Oslo 
befi nner seg riktig nok i euro-
peisk tredjedivisjon, men det får 
da være måte på. 

ENDA MER BETENKELIG er det at Fos-
sum, som er prodekan for fors-
kning ved UiO, kjører fram en 
populistisk TV-serie laget av en 
komiker. To professorer oppgir i 
realiteten Harald Eia som faglig 
referanse. Det er pinlig. Men at 
en prodekan for forskning bru-
ker Eia til å rakke ned på huma-
nister og samfunnsvitere ved 
samme universitet er direkte 
skandaløst. 

Jeg skjønner jeg er inne på 
noe viktig, og har truffet et ømt 
punkt når to professorer ikke 
fi nner bedre motargumenter, 
selv om det er på vegne av en 
tredjeperson.  

Professorene og komikeren
GENFORSKNING
Morten Strøksnes, 
skribent

Døm selv – hvor 
er satsing på 

norsk forskning?

«Prestestriden»
DET VAR FORSTEMMENDE å lese 
deler av den informative report-
asjen i BT 12. juni om ansettelsen 
av ny prest i Johanneskirken. 
Mest forstemmende var ut-
talelsen fra Henning Abbedissen 
Alsaker som på vegne av en 
underkomité forlanger at «det de 
kaller en bibeltro, konservativ 
mannlig prest etterfølger den 
tidligere soknepresten, Henry 
Skogvold». Det betyr indirekte at 
han og komiteen setter likhets-
tegn mellom det å være bibeltro 
og konservativ og å være mot-
stander av kvinnelige prester. 
I tillegg kommer trusselen om 
splittelse i menigheten.

Det er nå 34 år siden Bergen 
fi kk sin første lutherske kvinnelige 
prest: Berit Andersen ved Diako-
nissehjemmets Sykehus. Men før 
det hadde metodistpastor Jorunn 
Wendel virket fl ere år i Central-
kirken og nøt stor anseelse på 
tvers av kirkegrensene. Da Berit 
Andersen ble ansatt i Bergen, 
sendte noen prester ut et «konfi -
densielt» brev til samtlige prester 
i Bergen og omegn med oppfor-
dring til å nekte enhver form for 
samarbeid med henne. Etter en 
årrekke som eneste kvinnelige 
lutherske menighetsprest i Ber-
gen har Berit Andersen de siste ni 
årene vært domprost i Stavanger.

I DISKUSJONEN OM kirkelige 
spørsmål snakkes det ofte om 
«konservative» og «liberale». De 
førstnevnte glemmer ofte at den 
kristne kirke – også den norske – 
gjentatte ganger har skiftet syn i 
en rekke spørsmål. Det gjelder 
også kvinnelige prester, som for 
lengst er akseptert ikke bare i våre 
nordiske søsterkirker, men i en 
rekke kirkesamfunn verden over 
og i Norge. Betegnelsen «liberal» 
er en levning fra kampen mot den 
teologiske skoleretningen som 
underslo sentrale deler av den 
kristne tro, og som nå stort sett er 
en saga blott.

I den grad man ser positivt på 
kvinnelige prester, som har vært 
til stor velsignelse også i Norge, 
får man tåle betegnelsen 
«liberal». Det gjelder i så fall tros-
samfunnet Den norske kirke, in-
kludert biskopen og bispedøm-
merådet i Bjørgvin. Det bør nå få 
den roen som trengs til å ansette 
den best kvalifi serte presten i Jo-
hanneskirken, uansett kjønn.

ROLF TOFTE

Eiendomsskatt
At det kan være lurt å fl ytte til en 
lettstelt leilighet på sine eldre 
dager, er lett å være enig i. 
Hvilket valg en skal ta får likevel 
være opp til den enkelte og 
dennes familie. At eiendoms-
skatten får slike dimensjoner at 
den blir bestemmende for hvor 
en skal bo, ung eller gammel, 
virker absurd. Det er ikke bare 
noen eldre som får problemer 
med å betale denne skatten for 
hus i sentrale bydeler. Yngre men-
nesker med vanlige inntekter og 
lån, svelger ikke lett en ekstra 
skatt på 40.000 pr. år. Så da blir 
jo spørsmålet: Hvem skal kunne 
bo i et hus sentralt i Bergen? Bare 
de som kan klare en formidabel 
straffeskatt? Folk som investerer 
i å kjøpe opp eiendommer for 
utleie, vil jo bare sette opp 
husleiene, og er neppe de som vil 
bli rammet.

KARIN REIGSTAD, BERGEN

FORSKNING
Ola M. Johannessen, 
styreformann, Nansen 
Senter for Miljø og 
Fjernmåling, Bergen


