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Senter for grunnforskning (CAS) er en frittstående privat
stiftelse som ble etablert av Det Norske Videnskaps-Aka-
demi 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 ak-
tiviteter 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 profes-
sorer, som blir utpekt av senterets styre på grunnlag av inn-
komne 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 deltakelsen i interne
seminarer.

Senteret disponerer velutstyrte kontorer, studiefasiliteter og
seminarrom i Det Norske Videnskaps-Akademis tradisjons-
rike 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 deltakerinstitu-
sjonene: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Uni-
versitetet i Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet i Trondheim, Norges Handelshøyskole i Bergen,
Universitetet i Stavanger, Universitetet for miljø- og
biovitenskap i Ås, Handelshøyskolen BI i Oslo og Uni-
versitetet i Agder.

Senterets styre er utpekt av Vitenskapsakademiet, Uni-
versitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd. Den
daglige driften skjøttes av en stab med fire ansatte.
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Når invitasjonen på nytt går ut til norske forskningsmiljøer om å foreslå egnete forskere/prosjekter til et opphold ved
Senter for grunnforskning i det akademiske året 2013-14, er det grunn til å minne om denne muligheten til å løfte et
lovende fagmiljø og samtidig minne om aktualiteten ved Senterets formål og om dets egenart.

Senter for grunnforskning (opprinnelig Senter for høyere studier) ble virkeliggjort i 1992 med det klare mål for øye å
styrke og internasjonalisere den frie grunnforskningen i Norge. Målet er helt i overensstemmelse med intensjonene i
Stortingsmelding nr. 30 fra 2009, Klima for forskning, der styrking av grunnforskningens vilkår i Norge er en av de
sentrale oppgavene som det pekes på, ved siden av internasjonalisering av norsk forskning. Den betydelige kontingenten
av utenlandske forskere som gjennom årene har hatt forskningsopphold ved Senteret, bidrar dessuten til å imøtekomme
regjeringens ønske om at Norge skal påta seg oppgaver som vertsland for internasjonal forskning.

I forhold til Sentre for fremragende forskning (SFF) som er etablert ved universitetene de senere årene, skiller Senter for
grunnforskning seg ut på flere måter: Senteret er nasjonalt og samarbeider med samtlige universiteter i landet, samt ut-
valgte høyskoler; institusjonen er ikke opprettet på åremålsbasis, men opererer innenfor et langtidsperspektiv, strukturelt
underlagt Kunnskapsdepartementet. Den strenge nominasjonsprosessen som involverer både nasjonale og internasjonale
miljøer, foretas utelukkende ut fra kvalitative hensyn, uten tematiske eller geografiske føringer. De overordnete fag-
områdene humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap er årlig representert ved hver sitt prosjekt. Tema for pro-
sjektene, metoder og teorier, utvalg av forskere fra inn- og utland, er i høy grad forskerstyrt, ut fra den erkjennelse at
ingen kan styre forskningsprosessene og de tildelte midlene bedre enn forskerne selv. Egenartet for Senteret er det tette
gruppesamarbeidet gjennom året, samt vekten på det sosiale aspektet: Gjester fra inn- og utland skal tas godt vare på.
Målet er å skape tilnærmet optimale forhold for at forskerne skal kunne vie all sin tid til prosjektarbeidet. Tilbakemeld-
ingene på denne strukturen er gode, og resultatene i form av publisering, nettverksbygging og videreføring av igangsatt
forskning, er tilsvarende positive.

Sett i forskningsøkonomisk perspektiv er vår modell uhyre kostnadseffektiv. Gruppelederne, som alle er erfarne og vel
etablerte forskere som har markert seg innenfor det internasjonale forskningsmiljøet, gjør en uvurderlig innsats som
strekker seg langt ut over det arbeidsåret gruppen faktisk oppholder seg ved Senteret. Ettersom valget av fremtidige pro-
sjekter er klart to år før oppstart, er det god tid til planlegging og igangsetting av arbeidet. Etter endt arbeidsår ved
Senteret foregår det en betydelig ettervekst i form av publisering, internasjonal nettverksbygging og videreføring av pro-
sjektene. Der er flere eksempler på forskergrupper som holder sammen, genererer ideer og publiserer som gruppe i år
etter år etter at de forlot Senteret.

Samlet sett får norsk grunnforskning atskillige årsverk igjen for hvert årsverk som tillegges Senteret. Dette er ment som
et signal til bevilgende myndigheter om at de forholdsvis beskjedne ressursene som departementet bevilger, blir maksimalt
utnyttet i forhold til intensjonen: heve og internasjonalisere norsk grunnforskning. Rådet til universitetene ved kontakt-
utvalg og ledere er at de bedre må se og nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i Senter for grunnforskning, og bedre ut-
nytte den gløden og fornyelsen som forskerne bringer med seg når de etter endt år ved Senteret vender tilbake til moder-
institusjonen.

Gro Steinsland
Vitenskapelig leder, CAS

Senter for grunnforskning
– et egenartet ledd i det norske forskningssystemet
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Gruppeleder:
Hanne Haavind.
(Foto: Maria Sætre)

Gruppeleder:
Harriet Bjerrum
Nielsen.
(Foto: Maria Sætre)

”Det er opp til meg å velge
hvem jeg vil bli”

– Det er opplagt at mennesker blir påvirket av omgivel -
sene og samfunnet de vokser opp i, sier Hanne Haavind.
– Men det handler ikke om en passiv form for overtakelse,
for mennesker skaper isteden seg selv gjennom å utfordre
og omforme de betingelser de bys. Det interessante er der-
for ikke spørsmålet om hvor sterk miljøpåvirkningen er,
men hvordan mennesker inngår i sosiale sammenhenger
på måter som skaper dem som de unike personer de er.
Jeg har forresten alltid vært glad i spørsmål som begynner
med ”hvordan”, tilføyer hun.

Sosialpedagogen og språkpsykologen Harriet Bjerrum
Nielsen og psykologen Hanne Haavind leder i 2010-2011
en forskergruppe som skal bevege seg forbi spørsmål av
typen ”hvor mye” og i stedet utvide selve feltet for
”hvordan” personlig utvikling foregår. Bjerrum Nielsen er
kjent som kjønnsforsker, barne- og ungdomsforsker og
leder av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Uni-
versitetet i Oslo gjennom mange år. Haavind er mest kjent
for å ha pekt på hvordan maktforholdet mellom kvinner
og menn både blir gjenskapt og omformet i personlige
forhold. Men begge har først og fremst vært opptatt av
barns og unges oppvekst og utvikling.

– Ambisjonen med forskningen vår det kommende året er
å sammenkople det som ellers holdes atskilt, altså de his-
toriske og sosiale kjennetegn ved tiden vi lever i, med de
enkelte personenes levemåte og selvforståelse. Vi skal ikke
bare spørre hvordan mennesker blir formet av tiden de lever
i, men like mye se på hvordan denne tiden skapes av
mennesker. Det er én sak å spørre hvordan kvinners og
menns psykologi har forandret seg i løpet av det siste
århundret. En annen sak er å spørre hvordan generasjoner
av kvinner og menn har endret kjønnsrollene på en måte
som også har forandret dem selv som personer, sier Haavind.

– Det er en ufattelig luksus å kunne vie et helt år til å dis-
kutere hvordan mennesker blir som de blir. Forsker-
gruppen skal ikke først og fremst lage empiriske beskriv-
elser av psykologiske og samfunnsmessige endringer. Vi
skal i stedet gå metodisk og teoretisk til verks og
sammenlikne ulike forståelser av den psykologiske ut-
viklingen, når man tar høyde for at den skjer i en sam -
funnsmessig kontekst, presiserer Bjerrum Nielsen.

Kvinner har fått flere valgmuligheter
På 1900-tallet pågikk det en kontinuerlig samfunnsmessig
utvikling som påvirket personene som levde i Norge på den
tiden. Harriet Bjerrum Nielsen og pedagogikk-professoren
Monica Rudberg har tidligere intervjuet 22 kjeder med bes-
temødre, mødre og døtre som til sammen speiler utviklingen
i hele det forrige århundret. Resultatet av utviklingen ble at
menneskene i det 21. århundret både lever annerledes og er
annerledes enn 100 år tidligere. Boken om prosjektet, Mo-
derne jenter, ble utgitt på Universitetsforlaget i 2006.

– Det er opp til meg å velge hvem jeg vil bli, sa en ung jente til forskerne som
spurte hva slags livsvalg hun regnet med å møte. Men der tok hun antakelig
feil, for individer lever i et samfunn som påvirker den personlige utviklingen.
Det gjelder også i et samfunn med sterk tro på individualisering.

Menneskene som lever ved starten av det
21. århundret både lever annerledes og er
anner ledes enn 100 år tidligere. Hvordan
blir mennesker påvirket av samfunnet og
omgivelsene de vokser opp i?
(Foto: Kerstin Mertens / Samfoto)
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Den eldste generasjonen som ble intervjuet hadde vokst opp
i de første tiårene på 1900-tallet, da to tredeler av befolk-
ningen i Norge bodde på landsbygda. Den neste genera-
sjonen kom til verden rundt andre verdenskrig, da nord-
menn var begynt å trekke til byene, og kvinnene vokste opp
på 1950-tallet i et ”husmorland”. Døtrene deres igjen opp-
levde blant annet den politiske radikaliseringen og kvinne-
bevegelsen på 1970-tallet. – Vi skal de første ukene av vårt
arbeid fokusere nærmere på to av disse 22 kjedene og prøve
å forstå hvordan sam funnsmessige forhold formidles og
skapes på det personlige nivået, forteller Haavind. 

En av de tingene som virkelig endret seg i løpet av 1900-
tallet, var at kvinner fikk flere valgmuligheter. – Beste -
mødrene sier ofte at de ikke tok noen valg i livet sitt,
kanskje bortsett fra den gangen da de valgte å si ”ja” til
han som fridde. Den midterste generasjonen sier på sin
side at det ble litt tilfeldig alt sammen, og at de ikke tenkte

så mye over hva de valgte. For den yngste generasjonen
har det personlige valget fått en helt annen karakter, fordi
det er valgene som gjør dem til de personene de er, forteller
Bjerrum Nielsen.

Det er også fremtredende at jentene i den yngste genera-
sjonen opptrer med mye større selvstendighet og personlig
autonomi enn sine mødre og bestemødre. Mens beste -
mødrene og til dels mødrene var beskjedne og forsiktige
med å ta ordet i forsamlinger, snakker døtrene høyt i
klassen uten å rødme. – Jeg vil si at det her har skjedd en
historisk endring i det psykologiske. Det er ikke bare snakk
om at mennesker har fått en større mulighet til å utfolde
seg, men det har skjedd noe med jentenes forståelse av
hvem de selv er, og med måten de ureflektert er seg selv
på. Hvis du plutselig plasserte en av bestemødrene i den
moderne konteksten ville hun ikke kunne gjøre det samme
som sitt barnebarn, sier Bjerrum Nielsen.

3
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Både flink og sexy
Et annet klart utviklingstrekk er at unge jenter i dag
fremhever hvordan de er subjekter i sitt eget liv. De to
eldre generasjonene satt pent og ventet og kunne være ”i
vinden” eller ende opp som veggpryd, mens jentene i våre
dager kan by opp til dans og til og med ta seksuelle ini-
tiativer. – Og det kan de gjøre samtidig som de er kjempe-
flinke på skolen. Dette kunne ikke kvinner gjøre før; da
måtte de velge mellom rollene ”dum og deilig” eller ”klok
og kjedelig”. Kombinasjonen er en historisk nyskapning,
mener Bjerrum Nielsen.

Haavind tilføyer at dette i en viss forstand er endringer
som ikke bare gjelder for kvinner, men som preger hele
det norske samfunnet. Her syns vi at Norge er kommet
lenger enn de fleste andre land når det gjelder likestilling,
understreker hun.

– Det finnes mange andre europeiske land med høy
kvinnelig deltakelse i arbeidslivet, men der må kvinnene
gjerne nedprioritere morsrollen. Norske kvinner kan deri-
mot kombinere morsrollen og deltakelsen i arbeidslivet,
og det er en nyskapning. Det er også en nyskapning at
norske menn har overskredet de kjønnsrollegrensene som
fantes bare for 20-30 år. Utenlandske gjesteforskere gjør
fortsatt store øyne når de får se norske unge menn ute på
tur med barnevogner som ser ut som sportsbiler, uten at
det finnes spor av mor i nærheten. Babyen er kanskje ikke
engang i vogna, men sitter i en pose på magen. Tidligere
kunne en ansvarsfull og følsom omsorg for ganske små
barn bli oppfattet som noe som reduserte eller forstyrret
mannens maskulinitet. Nå er dette væremåter som
fremhever en ny form for maskulinitet, og som likevel
oppleves som helt naturlig av mennene selv. Endringene
gir et nytt perspektiv på fortiden og gjør det mulig å finne
spor av dette også hos fedre i tidligere generasjoner,
antyder Haavind.

Enorme forskjeller
CAS-forskerne skal også studere den personlige utviklingen
som foregår på veien fra barn til ungdom, ved å se nærmere
på en gruppe ungdommer som er blitt intervjuet seks
ganger fra de var tolv til de var fjorten år gamle. Intervjuene
viser blant annet at den moderne innvandringen bidrar til
å skape nye utfordringer. Barn fra familier med ulik etnisk
og sosial kultur møter jevnaldrende gutter og jenter på
skolen og i nabolaget, der den norske modellen for ung-

domslivet har et selvfølgelighetens hegemoni. Hvem skal
de bli, og sammen med hvem? Her vokser nye sosiale
stridsspørsmål, men også nye personlige løsninger, fram.
– Intervjuene viser blant annet hvilke enorme forskjeller
det kan være mellom majoritetsnorske barn og noen av de
som blir kalt ”utlendinger”. De norske ungdommene får
med en viss selvfølgelighet innredet et eget rom med egen
leksepult og lenestol og pc og tv når de er i tolvårsalderen.
Dette fremhever deres autonomi som medlem av familien.
Men for mange av innvandrerbarna, som har mange
søsken og bor i mindre leiligheter, vil en slik markering
av eget ungdomsliv være helt upassende. Her er det
isteden slik at familiesamhold og tilhørighet markeres
gjennom det man deler. Alle ser tv sammen, og kranglene
om hva man skal se, blir til mønstre for hvem som tar
hensyn til hvem. Når storesøster deler seng med lillesøster,
er det også fordi lillesøster ser opp til den store, mens den
store viser henne omsorg, mener Haavind.

Endringer kommer ikke av seg selv
– Mange av de store linjene i de ulike formene for person-
lig utvikling er allerede oppsummert i tidligere arbeider.
Det vi skal grave oss ned i denne gangen, er spørsmål av
typen ”Hvor kom den personlige forandringen fra?” ”Hva
er det som gjør at mennesker handler som de gjør?” og
”Hvordan kan vi forklare at mennesker overkommer de
begrensningene som møter dem?” fortsetter Haavind.
Bjerrum Nielsen antyder et svar: Forandringene kommer
i alle fall ikke seilende på en fjøl. – Det er lett å oppfatte
forskjellene mellom dagens unge kvinner og de unge
kvinnene på 1950-tallet som veldig store. Kvinnene på
1950-tallet var hjemmeværende, og så kom døtrene deres
og ble ”de nye kvinnene” som var yrkesaktive og mer selv-
stendige. Men hvis vi graver litt dypere i historien, viser
det seg at mange av husmødrene på 1950-tallet sa til
døtrene sine at de skulle skaffe seg en utdanning. ”Ikke
gjør som jeg, ikke gjør deg økonomisk avhengig av en
mann!”, sa de. I denne generasjonen var forholdet mellom
mødre og døtre ganske konfliktfylt, og døtrene trodde at
de skapte seg selv i opposisjon til mødrenes normer. Men
i virkeligheten bidro mødrene sterkt til å skape en historisk
endring hos sine døtre.
– Men dette kunne naturligvis ikke skjedd uten at det
samtidig ble bygd opp en velferdsstat som faktisk gjorde
det mulig for kvinner å ta utdanning og bli økonomisk
uavhengig, konkluderer Bjerrum Nielsen og Haavind.
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Bestemor påvirker mor som påvirker datteren,
og samfunnsutviklingen påvirker alle sammen.
(Foto: Bjarne Nygård, Samfoto)

Hanne Haavind og Harriet Bjerrum Nielsen leder
forsk er gruppen Personlig utvikling og sosiokulturell
endring ved Senter for grunnforskning 2010-2011.
Gruppen består av til sammen 21 kjønnsforskere,
pedagoger, samfunnsforskere og psykologer fra Norge,
Danmark, Sverige, Storbritannia og USA.

Hanne Haavind er professor i psykologi ved Uni-
versitetet i Oslo med bistilling som psykologspesialist.
Harriet Bjerrum Nielsen er professor i kjønnsforskning
og pedagogikk. Hun har vært leder av Senter for kjønns-
forskning ved Universitetet i Oslo fra 1993-2009.

Formålet med gruppearbeidet er å skape en løpende
dialog mellom to ulike teoretiske posisjoner, for å svare
på det samme grunnleggende spørsmålet: Hvordan ut-
vikles subjektivitet i spenningsfeltet mellom inter -
personlig utvikling og intrapsykisk manifestasjon?

Hanne Haavind har i sin forskning vært opptatt av en
kulturpsykologisk tilnærming, mens Harriet Bjerrum
Nielsen har et mer psykoanalytisk utgangspunkt. Den
felles problemstillingen er tosidig: Det dreier seg ikke
bare om hvordan mennesker blir formet av sin tid og
sin sosiokulturelle kontekst, men også om hvordan

personers subjektive bearbeiding vil utfordre og om-
forme de samme sosiale betingelsene.

De to gruppelederne kommer til temaet fra hver sin
teoretiske vinkel og beskylder hverandre gjensidig, på
en vennlig måte, for å ha vært for reduksjonistiske i sin
tilnærming. – Vi er, som alle andre, enige om at de
psykologiske og de sosiologiske forholdene påvirker
hverandre. Men det har likevel ofte blitt til at for eks -
empel psykologene sier at det er viktig med de sosiale
aspektene, og så fortsetter de å konsentrere seg om de
psykologiske aspektene. Sosiologene gjør det samme,
men med motsatt fortegn: De snakker pent om den
gjensidige påvirkningen, men så ender de med å be-
skrive individet bare gjennom strukturer, normer og for-
ventninger, hevder Bjerrum Nielsen.

Det vi ikke er helt enige om er hvordan man skal be-
skrive og forstå dette møtestedet mellom psykologien
og det sosiale. – Prosjektets ambisjon er ikke nødvendig-
vis at vi skal bli enige om alt, men vi skal bruke faglige
uenigheter på en konstruktiv måte og kanskje inkludere
mer av hverandres perspektiver.  Jeg skal bli i stand til å
gi en beskrivelse av Harriets tilnær ming, på en måte som
hun kjenner seg igjen i. Og omvendt, smiler Haavind.

Personlig utvikling og sosiokulturell endring

CAS Glimt 2010 ombrukket7_CAS Glimt  05.10.10  15.49  Side 5



– Det er et ufattelig mirakel at vi forstår hverandre så godt som vi gjør! sier
språkforskeren Cathrine Fabricius-Hansen. De fleste av oss bruker språket
med den største selvfølgelighet, men et nærmere ettersyn viser at det er

svært innviklede ting som foregår.

Professor Fabricius-Hansen griper pennen og
tegner tre delvis overlappende sirkler på et ark,

for å illustrere det som egentlig skjer når to
mennesker kommuniserer med hverandre

via tekst eller tale. – Den ene sirkelen er
det du vil formidle, altså det innholdet
du ønsker å meddele. Den andre
sirkelen representerer det som blir
oppfattet av mottakeren, og den
tredje sirkelen representerer den
meningen som språket tillater at
utsagnet ditt kan bety. Det finnes
jo grenser for hvilke meninger
som kan ligge bak en setning
som for eksempel ”Himmelen er
blå”, forklarer hun.

De tre sirklene kan overlappe
på forskjellige måter. – Du kan
for eksempel si noe som er helt
korrekt og som språklig sett
kan uttrykkes på den måten du
valgte, men du blir likevel opp-
fattet feil, fortsetter Fabricius-
Hansen. – Eller du kan si noe
på en ukorrekt måte og likevel
bli oppfattet på en korrekt
måte, og så videre. Det er egent-
lig bare her inne i midten, der
alle tre sirklene overlapper, at vi
finner den helt vellykkede språk-

bruken, forklarer hun. Der bruker
nemlig avsenderen en uttrykksmåte

som er i tråd med språkets regler, og
mottakeren forstår nøyaktig det

samme som ble ment. Det skjer
kanskje sjeldnere enn du tror, tenk bare

på forrige gang du kranglet med livs-
ledsageren.

Derom strides språkforskerne
Professor Cathrine Fabricius-Hansen og

kolleger ved Senter for grunnforskning (CAS)
skal bruke det neste året til å fordype seg i de tre

sirklene, og formålet er blant annet å lete etter nye inn-
sikter på et område hvor språkforskerne fortsatt strides.
Forskerne er nemlig uenige om hvor mye av kommunika-
sjonen som blir fastlagt av den språklige formuleringen,
og hvor mye som er mottakerens bidrag til en forståelse.
De er også uenige om i hvor stor grad tanken blir styrt av
språket.

– Det finnes ulike teoretiske retninger som legger mer
vekt på det ene eller det andre. Vi håper på å bidra til en
dypere forståelse. Fremgangsmåten er blant annet at vi skal
studere og sammenligne naturlige tekster i en sammen -
heng, forklarer hun.

Forståelsens mirakel
Språkforskerne har utviklet sin egen terminologi som gjør
at de kan kommunisere svært presist seg imellom og holde
seg i den innerste sirkelen. Det samme har matematikerne
gjort, og samfunnsforskerne, og bilmekanikerne, og så
videre. Homogene grupper med felles bakgrunnskunn-
skap kan kommunisere på den måten. Men når
matematikere eller bilmekanikere snakker til folk utenfor
gruppen, er det ikke sikkert at de blir forstått like godt.

– Da må avsenderen tenke over hvem som skal motta
budskapet, og mottakeren må tenke over hvem som har
lagd formuleringene. Dette er ikke lett å få til, og vi kan
aldri være helt sikre på at den vi henvender oss til virkelig
oppfattet det vi sa, på den måten det var ment. Derfor har
jeg alltid sett det som et ufattelig mirakel at vi forstår
hverandre så godt som vi gjør! insisterer Fabricius-Hansen.

Språket påvirker tanken
Det er grunnleggende for språkforskerne at de ulike
språkene kan være svært forskjellige, men de har likevel
noen fellestrekk. – Det skyldes at mennesker over hele
verden er opptatt av de samme tingene. Vi skal forholde
oss til andre mennesker, kroppene og emosjonene våre
fungerer på den samme måten, og vi skal bevege oss ute i
naturen. Da er det praktisk å være i stand til å skjelne mel-
lom for eksempel en isbjørn og en sau, selv om de kan
likne hverandre på avstand. Det er rett og slett en evolu-
sjonær fordel at vi kan forstå hverandre, forteller Fabricius-
Hansen.

Det er et mirakel at vi forstår hverandre

Gruppeleder:
Professor Cathrine
Fabricius-Hansen.
(Foto: Maria Sætre)

6

CAS Glimt 2010 ombrukket7_CAS Glimt  05.10.10  15.49  Side 6



7

– Du antydet at språkets strukturer påvirker måten vi tenker
på. Hvordan kan det ha seg?

– Jeg kan illustrere det med et par eksempler. Det finnes
språk som ikke bruker ”høyre” og ”venstre” som retnings-
angivelser, men som isteden orienterer seg etter himmelret-
ningene. Det er åpenbart at du må legge merke til andre
ting i omgivelsene, hvis morsmålet ditt fungerer på den
måten. La oss tenke oss at du spør meg om veien fra CAS
til Nationaltheatret i Oslo, og da svarer jeg at du skal gå
mot øst etter at du har gått ut av porten. Jeg sier altså ikke
at du skal til høyre, men mot øst. Det forutsetter jo at du
har lagt merke til hvor sola står, lyder svaret.
– Et annet eksempel: Hvis morsmålet ditt har mange ord
for farger og for eksempel skjelner mellom rødt og purpur,
blir du bedre trent til å legge merke til fargenyanser enn
hvis morsmålet ditt bare opererer med kategorien ”rødt”.
Det finnes faktisk sånne språk, fortsetter hun.

Det er dessuten ikke bare ordvalgene, men også gramma -
tikken, som kan påvirke måten å oppfatte virkeligheten
på. Det har alle nordmenn opplevd i engelsktimene, da
læreren prøvde å forklare forskjellen mellom ”He was read-
ing” og ”He read”. Det at man på engelsk har valget mel-
lom disse to formene, gjør at man må ha opp-
merksomheten rettet mot andre ting før man uttrykker
seg, enn i språk der man ikke har en slik nyanse. 

Norsk virker litt barnslig
Språkforskerne ved CAS skal også studere forholdet mel-
lom morsmål og fremmedspråk når det gjelder lesefor-
ståelse.

– Standardeksempelet er den tyske setningen ”Den Jungen
küsste das Mädchen”. Mange oversetter dette med at
”Gutten kysset jenta”, men det blir jo feil. Artikkelformen
”den” forteller nemlig at gutten ikke kan være subjekt i
setningen, fordi han står i akkusativ. Det er altså jenta som
kysser gutten, og det gjør jo en viss forskjell. Norske
studenter som ikke har lært grammatikk ordentlig i skolen,
har lett for å overse at det står et lite ord foran ”Jungen”,
forteller Fabricius-Hansen. På norsk er det nemlig som
regel slik at subjektet kommer før objektet, men tyskerne
står friere til å kaste om på rekkefølgen og bruker isteden

kasus til å markere meningen. Dette gjelder i enda
høyere grad for russisk, som ikke har noen be-
stemt artikkel og bl.a. bruker ordstillingen til å
markere bestemthet.

En annen forskjell mellom norsk og tysk går
ut på at tyskerne har en tendens til å bruke
relativt kompliserte og omfangsrike set-
ninger, gjerne med en stabel verb på
slutten. Nordmenn sliter ofte med å
finne ut hva de lange tyske setningene
betyr, for på norsk ville man heller
brukt et helt avsnitt med kanskje tre-
fire setninger etter hverandre. – Den
tyske setningen er kanskje vans-
keligere å lese, men på norsk kan
det bli vanskeligere å se hva som er
hovedsaken når en helhetlig men-
ing er hakket opp i flere små
hovedsetninger. Dette er en faktor
som oversettere må tenke på, blant
annet. Tyskere reagerer ofte på
norske tekster som er oversatt til
tysk, de synes at de virker litt
barnslige! Vi skal for øvrig under-
søke sakprosatekster for å se om det
kan finnes liknende forskjeller mel-
lom også engelsk, fransk og norsk
skriftspråk.

– Det høres nesten ut som om man kan
uttrykke mer kompliserte resonnementer
på tysk enn på norsk?

Cathrine Fabricius-Hansen trekker på
smilebåndet, og et kort øyeblikk ser det
nesten ut som om hun skal svare ”ja”.
Isteden svarer hun mer presist, og mer dip-
lomatisk:
– Det er et veldig relevant spørsmål. Det tør
man i så fall ikke si høyt! Men det kan bli en
konsekvens, og det er jo en grunn til at et skrift -
språk utvikler en komplisert syntaks. Hvorfor
skulle man ellers gjøre det?
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Små ord kan bære mye mening
Professor Fabricius-Hansen og hennes kolleger er spesielt
opptatt av de små ordene du nesten ikke legger merke til,
men som likevel bærer med seg mye mening og hjelper til
med å skape sammenheng i tekster. Dette er ord som
”også”, ”igjen”, ”fortsatt” og ”bare”. – Har du glemt vesken
din igjen? Det lille ordet ”igjen” indikerer som en tilleggs-
opplysning at du har glemt vesken også tidligere. Men:
Hvis det lille ordet blir utelatt, kan det fortsatt tenkes at
du har glemt vesken tidligere. Det blir bare ikke sagt noe
om det, filosoferer hun.

Språkforskerne ved CAS skal blant annet bruke forsk-
ningsmaterialet i Oslo Multilingual Corpus (OMC), som
inneholder en samling originaltekster og oversettelser på
blant annet norsk, engelsk, tysk og russisk. Cathrine
Fabricius-Hansen har tidligere studert forekomsten av de
ensbetydende småordene ”igjen”, ”again” og ”wieder” på
norsk, engelsk og tysk, og nå skal forskerne undersøke
forekomsten av flere slike småord. Det viste seg at

”wieder” blir brukt mye hyppigere enn ”igjen” og særlig
”again”.

– Det er interessant å studere hva som skjer i et språk som
bruker slike småord lite: Overlater skribenten til leseren å
finne fram til den rette betydningen, eller blir tomrommet
kompensert på andre måter? Det kan virke som om tys-
kerne har et større behov for å uttrykke seg presist, slik at
de legger mindre av ansvaret for tolkningen over på
leseren, utdyper Fabricius-Hansen.

Prosjektet ved Senter for grunnforskning ligger på et høyt
teoretisk nivå og er klart definert som grunnforskning,
men Fabricius-Hansen håper likevel at resultatene kan
komme til nytte i for eksempel fremmedspråkundervis-
ningen. Prosjektet vil blant annet kunne gi mer kunnskap
om hvordan den aktive og passive avanserte mestringen
av fremmedspråk utvikler seg, og kanskje det vil kaste nytt
lys over noen av det norske språkets særegenheter.

Det norske folkeeventyret ”Goddag mann
økseskaft” illustrerer hvordan det går når
avsender og mottaker ikke har samme
virkelighetsoppfatning. Den gamle ferje-
mannen er blitt tunghørt, og en dag kommer
lensmannen til gards. Den tunghørte gubben
sitter og spikker på et økseskaft idet
øvrigheta kommer, og han kan bare gjette
seg til hva lensmannen snakker om. ”Goddag
mann!” sier lensmannen, og gubben svarer
”Økseskaft”. Lensmannen blir morsk og spør
hvor kjerringa på garden er hen, og gubben
svarer om ferja at han skal til å tjærebre
henne, for ho ligger nedpå stranda og er
sprukken i begge ender. Og så videre.
(Tegning av Theodor Kittelsen til Asbjørnsen
og Moe: Illustrerede eventyr, udvalgte folke-
eventyr, 1907)
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Språklig kommunikasjon kan illustreres med tre delvis overlappende sirkler. Den ene sirkelen representerer det
avsender ønsker å meddele, den andre sirkelen representerer det som blir oppfattet av mottakeren, og den
tredje sirkelen representerer den meningen som språket tillater at utsagnet kan bety.

Er vannliljen rød eller purpur? Hvis språket
ditt bare har fargekategorien ”rød”, blir liljen
også oppfattet som rød. (Foto: Shutterstock).

Innholdet av-
senderen ønsker å
meddele

Innholdet som blir
oppfattet av
mottakeren

Meningen som tillates av
språkets regler

Det ideelle
tilfellet

Vellykket
kommunikasjon

Språkets tre sirkler

Professor Cathrine Fabricius-Hansen leder forskergruppen Mening og forståelse i flerspråklig perspektiv ved CAS 2010-
2011. Fabricius-Hansen er professor i tysk språk ved Universitetet i Oslos Institutt for litteratur, områdestudier og
euro peiske språk. Hun har blant annet vært bestyrer ved Germanistisk institutt og prodekan ved Det historisk-filosofiske
fakultet. Hun har mottatt flere priser, blant annet Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning i 2000.

I løpet av året skal 20 språkforskere fra Norge, USA, Tyskland, Frankrike, Danmark, Nederland og Østerrike oppholde
seg ved CAS i kortere eller lengre perioder. Formålet er å undersøke tre grunnleggende problemstillinger som kan
belyse hvordan komplekse tanker kan omsettes til språklige signaler og deretter tolkes hos en mottaker:

Hvordan er samspillet mellom de språklige uttrykkene og konteksten språket blir brukt i?

Hvordan kan grammatiske trekk ved morsmålet påvirke menneskers oppfatning av virkeligheten og organisere
beskrivelsen av den?

Hvordan kan strukturelle egenskaper i morsmålet påvirke forståelsen av fremmedspråklige tekster?
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Det er fort gjort å bli svimmel av å snakke med professor
Trond Torsvik. Geologen kan blant annet fortelle at den
trygge og solide jordskorpen du tror du står på, bare er et
par hundre kilometer tykk og flyter på toppen av en
nesten 3000 kilometer dyp mantel, bestående av seigt-
flytende og glohet magma. Jordskorpen er både skrøpelig
og skrukkete, og består av sju store og mange mindre kon-
tinentalplater som danser rundt på jordoverflaten og
kolliderer med hverandre både her og der og steller til
vulkanutbrudd og jordskjelv og annet leven. Vulkanske
provinser og supervulkaner på størrelse med hele Norge
popper opp og forsvinner igjen, og bergarter med
diamanter kommer fykende opp fra dypet med has-
tigheter på minst 60 kilometer i timen.

Men hva er det som forårsaker alle disse voldsomme be-
vegelsene? Trond Torsvik og kolleger ved Senter for grunn-
forskning skal bruke det neste året til å utvikle nye teorier
om det som kalles manteldynamikk. Hovedmålet er å for-
stå hvordan strømninger i mantelen kan forårsake både
kontinentenes dans, supervulkaner og de andre geologiske
prosessene som har formet planeten vår. Det finnes så
langt ikke noen allment akseptert teori som kan forklare
hvordan strømmene i mantelen og de platetektoniske be-
vegelsene (se side 14) henger sammen.

Kjernen beskytter Jorden
Det kan lønne seg å begynne innenfra, hvis man vil forstå
hvordan Jorden er blitt som den er. Jordens indre kjerne
er ca 1200 km tykk og antas å bestå av ca 15 prosent
nikkel og 85 pro sent jern i fast form. Det finnes også en
ytre kjerne, som er ca 2200 km tykk og stort sett består
av flytende jern. Den ytre kjernen roterer som en gigantisk
dynamo og setter opp et magnetfelt som beskytter Jorden
mot kosmisk stråling.

– Den faste indre kjernen blir langsomt større og større,
fordi planeten er i ferd med å kjøles ned. Før eller siden
vil den indre kjernen bli så stor at den har ”spist opp” hele
den ytre kjernen, og da forsvinner også det beskyttende
magnetfeltet, forteller Torsvik.

Men det er heldigvis lenge til Jordens magnetfelt for-
svinner, beroliger han. Det er også lenge til Oslo blir

liggende nordøst i dagens Finland. Torsvik er nemlig ikke
bare opptatt av de store bevegelsene, han opererer også
med virkelig lange tidsperspektiver. Strømningene i
Jordens mantel går nokså langsomt, og Norge beveger seg
for tiden mot nordøst med en fart på bare 2,3 centimeter
i året. Bevegelsen begynte for øvrig for ca 50 millioner år
siden, da jordskorpen revnet og Skandinavia begynte å be-
vege seg bort fra Grønland. Kontinentene som danser på
Jordens overflate ser ut til å bevege seg i en syklus som
strekker seg over ca. 500 millioner år.

Av og til går det veldig fort
Men av og til går det veldig fort. Det har vært kjent lenge
at de diamantene som i dag forekommer på Jordens over-
flate, i hovedsak ble dannet for omkring tre milliarder år
siden. Diamantene finnes i bergarten kimberlitt, som er
dannet ved at magma fra Jordens indre har trengt opp til
overflaten og størknet til fast fjell.

Diamanter kan bare dannes ved trykk og temperaturer
som tilsvarer forholdene 150 til 180 kilometer nede i
jordskorpen. I 2010 publiserte Torsvik og kolleger en
vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Nature, og artikkelen
viste blant annet at diamantene må presses opp til over-
flaten med en fart på minst 60 km/t. – Hvis det går
saktere, blir diamantene omdannet til grafitt. Her snakker
vi virkelig om eksplosive prosesser! forteller Torsvik.

Kimberlitt-eksplosjonene henger sammen med to store,
varmere områder påvist nær Jordens kjerne-mantel grense.
De rager ca 3-400 kilometer i høyden, og er plassert på
hver sin side av Jordens kjerne (180° fra hverandre). - Det
ble tidligere antatt at disse varmere områdene var ustabile,
men allerede i 2004 konstaterte vi at de har vært stabile i
minst et par hundre millioner år. Kanskje opptil et par
milliarder år, forteller Torsvik.

Hvor er diamantene?
Den mest oppsiktsvekkende oppdagelsen i 2010, var at
både diamantforekomstene og de store vulkanske
provinsene med supervulkaner på jordoverflaten alltid er
knyttet til ytterkanten av de stabile områdene dypt nede i
mantelen. – Vi ser nå for oss at kontinentalplatene beveger
seg over disse områdene, og bevegelsene fører til at platene

10

Danser med kontinenter

For ca. 55 millioner år siden ble deler av Nordvest-Europa herjet av en
supervulkan som dekket enorme områder med lava. Om nye 50 millioner år
har Skandinavia drevet så langt mot nordøst at Oslo ligger på dagens grense
mellom Nord-Finland og Russland. Kontinentene danser frem og tilbake på
jordskorpen, og forskerne følger etter.

Gruppeleder:
Professor Trond
Helge Torsvik.
(Foto: Maria Sætre)
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river med seg gigantiske pulser av varmesøyler fra ”kanten”
av dem. Varmesøylene kommer opp til jordoverflaten som
supervulkaner, og det har skjedd flere ganger at disse har
truet livet på Jorden. Varmesøylene river også med seg
kimberlitten som inneholder diamanter, forteller Torsvik.

Artikkelen i Nature førte til at både norske og utenlandske
journalister sto i kø for å snakke med Torsvik. Kunne han
forutsi fremtidige diamantforekomster? 
– I løpet av de siste 50 millioner årene har det vært veldig
få slike pulser. De fleste diamantene vi finner i dag,
stammer fra en puls som skjedde for 90 millioner år siden.
Den pulsen førte til at det strømmet opp kimberlitt blant
annet i dagens Brasil og Nordvest-Afrika. Hvis jeg lette
etter diamanter ville jeg begynne der, svarer Torsvik.

Og hvor er oljen?
Professor Torsviks forskning har relevans for også en annen
av jordklodens mest verdifulle råvarer, nemlig petroleum.
Oljeselskapet Statoil har støttet forskningen hans gjennom

flere år, fordi de ville vite om det hadde vært vulkansk ak-
tivitet i områder hvor selskapet leter etter olje og gass.

– Vulkanisme er vanligvis ”bad news” for oljeselskaper, for-
klarer Torsvik. – Det er jo slik at organisk materiale blir
omdannet til olje og gass ved temperaturer rundt 120-130
grader Celsius. Men hvis det skulle dukke opp en
supervulkan som trenger tvers gjennom et oljereservoar,
blir jo hele greia overopphetet eller rett og slett brent opp.
Det er altså liten vits i å lete etter petroleum midt i en
gammel supervulkan. Men, på den annen side, en
supervulkan litt lenger unna kan ha bidratt til å varme opp
organisk materiale som ellers ikke ville ha blitt omdannet
til petroleum, forklarer han.

Dette er et godt eksempel på at industrisamarbeid kan gi
opphav til grunnforskning med stor nytteverdi. Som oftest
er det omvendt: Forskerne driver med grunnforskning og
håper at resultatene kan komme til nytte.

Havbunnsspredning presser kontinentalplatene
fra hverandre, men fører også til at platene
kolliderer med hverandre i subduksjonssoner
på motsatt side. Der blir den ene kontinental-
platen presset ned i dypet igjen, mens det
dannes både vulkaner og store havgroper.
(Illustrasjon: PGP).
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Diamanter varer evig i et menneskelig per-
spektiv, men først må de overleve transporten
fra 180 kilometers dyp nede i jordskorpen.
(Foto: Shutterstock)

Supervulkaner kommer og går
Verdens mest omtalte supervulkan ligger for tiden og
ulmer under Yellowstone nasjonalpark i USA, men dette
er faktisk den minste supervulkanen som er kjent.
– Definisjonen av en supervulkan sier at den må dekke et
område på minst 0,15 millioner kvadratkilometer (km2),
som tilsvarer omtrent halvparten av det norske fastlandet.
Yellowstone dekker et område på 0,16 millioner km2, for-
teller Torsvik. Man skulle nesten tro at amerikanerne
hadde en finger med i spillet når definisjonen ble gitt...

En av de største kjente supervulkanene befinner seg under
den sørlige Deccan-provinsen i India og dekker et område
på ca 5 millioner km2. – Noen mener at det var et utbrudd
fra Deccan-vulkanen som utryddet dinosaurene for 65
millioner år siden, ikke en meteoritt slik mange tror. Det
er for øvrig helt sikkert at en supervulkan i det nåværende
Sibir for ca 250 millioner år siden utslettet store deler av
livet på Jorden, forteller Torsvik.

Men supervulkaner er ikke noe man trenger å bekymre
seg for til daglig, beroliger Torsvik igjen. – Jorden er inne
i en stille periode når det gjelder supervulkaner, det har
bare vært tre utbrudd i løpet av de siste 60 millioner år.
Det virker som om supervulkaner er mer hyppige når
kontinentalplatene ligger samlet i et superkontinent, og i
våre dager er kontinentene på vei fra hverandre. Men før
eller siden kommer det et nytt utbrudd av en supervulkan,
profeterer Torsvik.

Bergarten kimberlitt er oppkalt etter
byen Kimberley i Sør-Afrika. Den
største gruven i området, «Big Hole»,
nådde en dybde på 240 meter. Det
ble funnet tre tonn med diamanter i
gruven fra starten i 1866 til gruven
ble stengt i 1914. (Foto: Shutterstock)
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En dypere forståelse

Trond Helge Torsvik leder forskergruppen Mantel-
dynamikk: Sammenhengen mellom overflatefenomener og
prosesser i den dype mantelen ved Senter for grunnforskning
i perioden 2010-2011. Torsvik er professor ved forsknings-
senteret Physics of Geological Processes (PGP) ved Uni-
versitetet i Oslo, seniorforsker ved Norges Geologiske
Undersøkelse og aktiv æresprofessor ved Witswatersrand
Universitet i Johannesburg (Sør-Afrika). PGP er et Senter
for fremragende forskning med støtte fra Norges forsk-
ningsråd.

Forskergruppen består av til sammen 17 eksperter på
platetektonikk, seismologi, mineralfysikk og geodynamikk

fra Norge, Storbritannia, Tyskland, USA og Australia.
Forskerne skal knytte sammen den eksisterende kunn-
skapen om kontinentalplatenes bevegelser og bevegelsene
i Jordens mantel.

Kontinentalplatenes dans på jordoverflaten er drevet av be-
vegelser i mantelen, men de dynamiske sammenhengene
er ikke godt nok kjent. Målet med gruppens arbeid er å
utvikle en bedre forståelse som kan gjøre det mulig å be-
regne bevegelsene i jordskorpen så langt tilbake som for
550 millioner år siden, ved hjelp av matematiske modeller.
Da blir det også mulig å forutsi fremtidige bevegelser i
jordskorpen i større detalj.

Oljeselskapet Statoil ville vite om det hadde vært
supervulkaner i de områdene hvor de leter etter
olje og gass – i så fall ville vulkanen antakelig
ha brent opp alt sammen. (Illustrasjon: Norsk
Hydro / Statoil)
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Fire revolusjoner siden 1915

Den moderne geovitenskapen har gjennomgått fire teore -
tiske revolusjoner i løpet av mindre enn 100 år.

Den første revolusjonsmakeren var den tyske meteoro -
logen og geofysikeren Alfred L. Wegener, som studerte
verdenskartet og stusset over at østkysten av Sør-Amerika
og vestkysten av Afrika passet påfallende godt sammen.
Nærmere undersøkelser viste at bergartsformasjoner i Sør-
Amerika og Afrika ville henge sammen hvis de to kon-
tinentene lå inntil hverandre, og både plante- og dyrefos-
siler fra flere kontinenter i perm- og karbontiden var
nærmest identiske. I 1915 lanserte Wegener sin kon-
tinentaldriftsteori: Alle dagens kontinenter bestod for ca
300 millioner år siden av et superkontinent han kalte
Pangaea (”Alt land”), omkranset av et sammenhengende
verdenshav som fikk navnet Panthalassa (”Alt hav”).

Wegener hadde mye rett, men teorien hadde flere mangler.
Wegener snakket for eksempel bare om kontinenter, uten
å forklare hvordan de kunne pløye seg gjennom hav-
bunnen på vei til sine nåværende posisjoner. På 1950-tallet
ble det klart at Europa og USA driver langsomt fra
hverandre mens det kommer magma opp midt i havet, og
i 1962 lanserte den amerikanske geologen Harry Hess en
videreutviklet teori om havbunnsspredning: Jordens over-
flate består av store og små stive plater som beveger seg i
forhold til hverandre. Ny havbunn dannes kontinuerlig
langs spredningsrygger midt i havet, og kontinentalplatene
presses ned i dypet igjen der de støter mot hverandre.

Teorien om havbunnsspredning ble allerede i 1967 ut-
viklet til en ny teori om platetektonikk. Jordskorpen er
inndelt i sju store og en rekke mindre plater som består
av både kontinenter og havbunn, og som beveger seg i for-
hold til hverandre. Havbunnsspredningen fører også til at
kontinentalplatene kolliderer i andre områder. Her kan
det dannes enten dyphavsgrøfter som Marianergropen
(der Stillehavsplaten og Den filippinske platen støter
sammen), eller høye fjellkjeder som Himalaya (der Den

indiske platen beveger seg nordover og kolliderer med
Den eurasiske platen).

Det finnes også områder der tektoniske plater be-
veger seg sidelengs i forhold til hverandre. Det

mest kjente eksemplet er San Andreas-forkast-
ningen i California, hvor Stillehavsplaten be-

veger seg nordover i forhold til Den nord-
amerikanske platen.
Den platetektoniske teorien er nå i ferd
med å bli erstattet av teorien om mantel-
dynamikk, som søker å forklare hvorfor
kontinentalplatene danser rundt på
jordoverflaten. Drivkraften må være
strømninger i den underliggende man -
telen.

Kontinentene danser frem og tilbake på jordoverflaten.
For ca 300 millioner år siden var alle Jordens kontinenter

samlet i superkontinentet Pangaea.

14
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Eivin Røskaft er
professor ved
NTNUs Institutt for
biologi. I 2009-
2010 var han leder
for forskergruppen
Samevolusjonære
interaksjoner og
tilpasninger i et
metapopulasjons-
perspektiv ved
CAS.
(Foto: Maria Sætre)

Professor Røskaft ledet i 2009-2010 en CAS-forsker-
gruppe bestående av matematikere og biologer fra ti na-
sjoner. Forskerne forberedte et omfattende og Darwin-
inspirert nybrottsarbeid mens de var ved CAS, i tillegg til
at de publiserte en mengde vitenskapelige artikler.

– Du kjenner sikkert til fotballtreneren Nils Arne Eggen?
Han pleide å si at “de viktigste kampene er de vi ikke har
spilt”. Slik er det også med oss forskere: De viktigste re-
sultatene er de vi ikke har ennå! tilføyer Røskaft, som ser
tilbake på CAS-året med stor entusiasme.

Forskergruppen fokuserte på det evolusjonære samspillet
mellom gjøken og dens vertsfugler i det som kalles
metapopulasjoner, dvs avgrensede samlinger av selv-
stendige populasjoner som individer likevel kan vandre
mellom. Det finnes ingen vanntette grenser i naturen.

– Dette samspillet er et kontinuerlig “våpenkappløp” hvor
vertsfuglene stadig blir flinkere til å gjenkjenne gjøkeegg
som er lagt i redene deres, slik at de kan kaste dem ut. Da
må også gjøkene utvikle seg og legge egg som likner stadig
mer på vertsfuglenes egg, eller kanskje til og med skifte til

andre vertsfugler, forteller han.

Bevis for evolusjonen
De første månedene ved CAS brukte Røs-

kafts forskergruppe mye tid til å dis-
kutere hva de ønsket å forske på fram-

over. – Vi ville sette forskningen vår
inn i større sammenhenger og

perspektiver, og så ble vi enige
om at vi ville bygge opp en

stor database med oversikt
over de dataene som finnes
på en rekke naturhis-
toriske museer i Europa.
Den siste delen av opp-
holdet ble delvis brukt
til å diskutere hvordan
vi kan bruke databasen
i årene som kommer,
forklarer Røskaft.

De naturhistoriske museene i Europa er nemlig fulle av
gjøkeegg som er opptil 200 år gamle, for eggsamling var
en populær aktivitet særlig frem til ca 1920. Eggsam-
lingene viser at det har skjedd store fenotypiske endringer,
det vil si endringer i størrelse og utseende, på europeiske
gjøkeegg gjennom de siste 200 årene.

– Nå er det for første gang blitt mulig å ta ut DNA fra
disse eggene og studere om det også har skjedd genetiske
endringer. Hvis vi finner genetiske endringer er det et nytt
bevis for evolusjonen og mot kreasjonistene, som påstår
at evolusjonen ikke finnes fordi ingen har sett den,
påpeker Røskaft. Forskerne skal også undersøke hvordan
reduserte skogsområder og klimaendringene i Europa de
siste 50 årene har påvirket gjøkens bruk av vertsfugler.
Forskergruppen kan betraktes som en feiring av Charles
Darwin, som ga ut sin banebrytende bok om ”Artenes
opprinnelse” nøyaktig 150 år før gjøkeforskerne kom til
CAS.

Større oppmerksomhet
Samarbeidet ved CAS har ført til større medieopp-
merksomhet enn det som ville vært tilfelle hvis forskerne
hadde jobbet for seg selv, mener Røskaft. Gjøkens
slitsomme liv ble blant annet omtalt i en stor artikkel i
Forskningsrådets tidsskrift Forskning og på Forskning.no,
som senere ble publisert over fem sider i A-Magasinet.
Eivin Røskaft ble dessuten invitert til å holde middags-
foredraget under forsknings- og høyere utdannings-
minister Tora Aaslands årlige kontaktkonferanse med uni-
versitetene og høyskolene i Norge, i januar 2010. Dette
er en stor seanse med deltakelse av rektorer og en rekke
andre nøkkelpersoner i Forsknings-Norge. – Det har i det
hele tatt vært et godt år for både gjøkeforskningen og
norsk biologi mer generelt, sier Røskaft.

De viktigste resultatene kommer etterpå

– De viktigste forskningsresultatene fra tiden ved CAS kommer i årene etter
oppholdet, forteller professor Eivin Røskaft.

En rørsanger -
hunn fôrer en
glupsk
gjøkunge:
Gjøken lever i
et evig våpen -
kappløp med
vertsfuglene
den snylter på.
(Foto: Per H.
Olsen) 15
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Store muligheter oppstår ved CAS

– Vi hadde den samme opplevelsen mange andre forskere forteller om etter et
år ved CAS: Det oppstår store muligheter når man er fri fra administrasjon og
undervisning, og blir støttet av en stab som virkelig bidrar til at vi får fred til å
forske, forteller Charlotte Damm.

Arkeologen
Charlotte Damm
ved Universitetet i
Tromsø ledet CAS-
forskergruppen
Tidlige nettverk i
det nordlige
Fenno skandia.
(Foto: Maria Sætre)

Professor Charlotte Damm ledet i 2008-2009 en forsker-
gruppe som studerte samfunn i det gamle Fennoskandia,
fra ca 6000 år før Kristus og fram til 1600-tallet. Fenno -
skandia er et geografisk begrep som omfatter dagens
Norge, Sverige, Finland, Kolahalvøya og Karelen i Russ-
land, og den nordligste delen av Fennoskandia omtales på
norsk ofte som Nordkalotten.

Forskergruppen konsentrerte seg om jeger- og fisker sam -
funnene i en nesten 8000 år lang periode som omfatter
både steinalder, bronsealder, jernalder og hele perioden
fram til slutten av middelalderen. Utgangspunktet for pro-
sjektet var å gå i dybden og studere kontakter på tvers av
større regioner med ulike kulturelle og økonomiske for-
hold.

Fortsetter samarbeidet
– Ved CAS hadde vi god tid til diskusjoner, til bearbeiding
av de dataene vi hadde med oss inn i prosjektet, og til
dialog med hverandre. Det siste er spesielt viktig når man
har et tverrfaglig humanistisk prosjekt med både ar-
keologer, historikere, etnohistorikere og lingvister. Det tar
tid å bli kjent med hverandres ulike perspektiver, fag-
tradisjoner og nasjonale tradisjoner, men så blir det også
spennende resultater, sier Damm.

De ti norske, svenske, finske og britiske forskerne i
Damms gruppe fortsetter samarbeidet
også etter at oppholdet ved CAS
er avsluttet. Cambridge Uni-
versity Press har etablert en ny
bokserie med tittelen ”Ar-
chaeology of the North”, med
Charlotte Damm og Dr. Peter
Jordan ved Universitetet i Aberdeen
som redaktører. Det er planlagt sju utgiv-

elser i denne serien i løpet av de
kommende tre årene.

Smeltedigelen i nord
Det er en gjengs oppfatning at de
gamle nordiske jeger- og fisk er -
sam funnene var nokså ens artete
over store områder. – Men disse

samfunnene var mer varierte enn vi har trodd. Vi visste fra
før, på grunnlag av arkeologiske funn, at de gamle
samfunnene ikke var så homogene som mange har trodd.
Etter ett år ved CAS er vi blitt enda mer oppmerksomme
på diversiteten i disse samfunnene. Vi ser fortsatt store
likheter over hele Fennoskandia i perioden, men vi har også
påvist variasjoner selv i kortere perioder og i små områder,
som for eksempel umesamenes områder og siida-systemet
i Altafjorden, forklarer professor Damm. En siida i den tra-
disjonelle samiske kulturen er en gruppe med to eller flere
familier som gjeter reinsdyrene kollektivt i én flokk.

Historikeren Lars Ivar Hansen fra Universitetet i Tromsø
har for eksempel vært i stand til å identifisere et stort antall
personer som bodde mesteparten av livet på samme
lokalitet i Altafjorden, men han har også påvist en stor
gruppe som forflyttet seg mellom boplasser, fjorder og sii-
daer på 1500-tallet. Arkeologen Lars Forsberg fra Uni-
versitetet i Bergen har undersøkt hvordan de gamle
samfunnene utvekslet nye teknologier, og det viser seg at
pilspissene, keramikken og metallarbeidene ble spredt på
helt ulike måter.

– Vi ser at det har vært stor grad av mobilitet gjennom alle
tider. Noen ganger er det grupper som flytter seg, og noen
ganger enkeltpersoner. Utvekslingen har foregått i så stor
grad at Fennoskandia til tider var en smeltedigel mellom
ulike kulturer, oppsummerer Charlotte Damm.

Forskerne studerte blant annet pilspisser og
andre funn fra utgravninger i Fennoskandia.
(Foto: Charlotte Damm).
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Forskeren Gösta Grönroos fra Filosofiska Institutionen ved
Stockholms universitet er full av lovord om Senter for
grunnforskning (CAS) etter sitt opphold der høsten 2009.
– Da jeg ble invitert til Senteret, hadde jeg ventet å bli
møtt av krav på prestasjoner i form av artikler, presenta-
sjoner, foredrag, kurs, og så videre. Men så viste det seg at
det fantes nesten ingen konkrete krav av den typen. Det
viktigste kravet var bare at man skulle oppholde seg ved
Senteret i den tilmålte tiden, og jeg undret først på
hvordan dette skulle gå, forteller Grönroos.
– Man er jo så vant til at det finnes ulike krav i den aka-
demiske verden. Men: Til min store forbauselse viste det
seg at de to månedene ved CAS ble veldig produktive. Jeg
fikk gjort like mye i løpet av to måneder i Oslo, som jeg
ville gjort i løpet av et halvt år ved min hjemmeinstitu-
sjon!

Miljøet styrker arbeidsmoralen
Gösta Grönroos er overbevist om at det uformelle miljøet
og fraværet av krav er positivt for forskernes arbeidsmoral.
– Det blir mer lystbetont å arbeide i et slikt miljø, og både
senterledelsen og de enkelte prosjektlederne har lykkes i å
skape forskningsgrupper som fungerer. For meg ble det en
perfekt blanding av eget arbeid, der man kunne sitte hele
dager og arbeide med egne saker, samtidig som det var
mulig å banke på døren til naboen og drøfte spørsmål som
måtte dukke opp.

– I tillegg gjorde Senterets ledelse et fantastisk arbeid med
å hjelpe oss med praktiske spørsmål. Det jeg egentlig vil
si, er at Senter for grunnforskning faktisk realiserer sin
målsetning om å legge forholdene til rette for grunn-
leggende forskning, oppsummerer Grönroos.

Rett og slett en god modell
Gösta Grönroos skrev nesten ferdig en hel vitenskapelig
artikkel fra ”scratch” i løpet av to måneder ved CAS, noe
som er uvanlig kort tid for et slikt arbeid. I artikkelen tar
Grönroos utgangspunkt i den aristoteliske ideen om at
bare dydige mennesker som kan være lykkelige. Aristoteles
mener også at det finnes rent onde personer som både
ønsker det onde og gjør det onde, og som derfor
tilsynelatende ikke har mentale konflikter. Aristoteles
mener imidlertid også at den onde personen lider av
mentale konflikter, men av et spesielt slag, ifølge Grönroos.

Grönroos forstår godt at universitetene må ha ”tellekanter”
og produktivitetskrav, for skattebetalerne må kunne stole
på at de får noe igjen for pengene. – Men det finnes også
kontraproduktive innslag i dagens system. Jeg vet ikke
hvordan man skal forandre situasjonen ved universitetene,
men det er opplagt viktig at man har eksterne forsknings-
institutter av CAS-typen i tillegg. Kanskje det burde etab-
leres flere slike sentre. CAS-modellen er rett og slett en god
modell, oppsummerer han.

CAS-modellen skaper
produktive forskere

– Jeg fikk gjort mer i løpet av to måneder ved Senter for grunnforskning enn
jeg kunne gjort i løpet av et halvår under vanlige forhold, sier Gösta
Grönroos.

Forsker Gösta
Grönroos var med -
lem av forsker-
gruppen Etikk i
antikken: På leting
etter det gode liv
ved CAS i 2009-
2010. Gruppen ble
ledet av filologen
Øivind Andersen
og filosofen
Eyjólfur Kjalar
Emilsson ved Uni-
versitetet i Oslo.
(Foto: Maria Sætre)
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Professor Aanund Hylland gikk av som styreleder ved
Senter for grunnforskning (CAS) ved årsskiftet 2009/2010,
etter nøyaktig ti års tjeneste. Den generelle oppfatning er
at Hylland har gjort en stor og verdifull innsats som
styreleder, men selv fremhever han heller andres innsats
enn sin egen.

– Mine forgjengere i styreleder-vervet var samtidig ad-
ministrative ledere, og det var nok riktig i en entusiastisk
oppstartsfase med trange budsjetter. Jeg ville heller være
styreleder i ordets vanlige forstand, og jeg passet derfor på
å få fremdrift i ansettelsen av en vitenskapelig leder. Det
var en viktig dag for CAS da professor Ole Jørgen Skog
tiltrådte i en nyopprettet stilling sju måneder etter at jeg
hadde begynt, minnes Hylland.

På den tiden hadde Senter for høyere studier, som CAS
het på den tiden, allerede fått en solid faglig posisjon, men
budsjettene var i trangeste laget. En evaluering i 1997
hadde vist at senteret måtte få bedre økonomiske ramme-
betingelser hvis det skulle overleve. Evalueringsrapporten
hadde tittelen ”Åndenes hus på Drammensveien” og ble
omtalt i Norges forskningsråds tidsskrift Forskning under
overskriften ”Åndenes hus på fattigkassen”.

En god venn i departementet
– Evalueringen ble i noen grad tatt til følge, og vi fikk etter
hvert større bevilgninger over statsbudsjettet. Det er mitt
inntrykk at Grete Ek Ulland, som var avdelingsleder og
senere ekspedisjonssjef i det som nå heter Kunnskaps-
departementet, var en veldig god venn av Senteret og
bidro sterkt til opptrappingen. Departementet vil selv-
følgelig aldri fortelle om sine interne prosesser, og det er
jo slik at statsråden er ansvarlig for alt som skjer. Men jeg
tror likevel jeg kan si at Ek Ulland hadde en viktig rolle,
antyder Hylland.

Aanund Hylland tiltrådte som professor i sosialøkonomi
og beslutningsteori ved Universitetet i Oslo i 1991 og har
publisert en rekke vitenskapelige artikler i juridiske, øko-
nomiske og statsvitenskapelige tidsskrifter. Han var leder
av utvalget som i 1994 leverte en Norsk Offentlig Utredning
om private pensjonsordninger til da- og nåværende finans-
minister Sigbjørn Johnsen. Utredningen viste hvordan

myndighetene kan påvirke private pensjonsordninger
gjennom skattereglene og har fått betydelig gjennomslag
i ettertiden.

Hylland var også medlem av den stortingsoppnevnte kom-
misjonen som skulle granske saksbehandlingen foran ut-
byggingen av den nye Oslo lufthavn Gardermoen. – Det
var professor Eivind Smith som ledet kommisjonen, og
dette var et veldig interessant arbeid. Utgangspunktet var
en voldsom flora av beskyldninger om uryddig saks-
behandling og til dels ganske alvorlige påstander om
uredelige metoder. Kommisjonen konkluderte med at det
ikke var rimelig hold i beskyldningene, oppsummerer
Hylland.

Humorist og petimeter
Hylland var også medlem i kommisjonen som i 2009
leverte en innstilling om offentlige undersøkelseskom-
misjoner. I Hyllands språkdrakt konkluderte innstillingen
med at:

Men helst bør de granske så lite de kan,
Både Storting, regjering og fylkesmann

Folk som kjenner Hylland godt sier at han er en under-
fundig humorist, men også noe av et petimeter. – Jeg er
ikke sikker på om jeg er humorist til daglig, men når jeg
holder taler og slikt forsøker jeg å legge inn noen poenger.
Men at jeg er et petimeter, kan jeg kjenne meg igjen i, inn-
rømmer Hylland. Professoren snakker for øvrig like presist
som han skriver, med komplette og velformulerte set-
ninger og dobbeltsjekkede faktaopplysninger.

Men i alle fall én gang gikk det litt galt, og den historien
morer Hylland seg fortsatt over. – Det var en festmiddag
i forbindelse med Senterets tiårsjubileum, og jeg kom i
skade for å ønske de internasjonale middagsgjestene
”Welcome to the House”. Men da fikk jeg påpakning fra
professor Lars Walløe, som var preses i Det Norske Viden-
skaps-Akademi på den tiden. Han gjorde muntert opp-
merksom på at CAS leier lokaler av Akademiet, og jeg
hadde derfor ingen fullmakt til å ønske velkommen til
huset. Men jeg kunne gjerne ønske velkommen til
middagen! humrer Hylland.

18

Entusiasme i ordnede former

– Senter for grunnforskning ble etablert på et grunnlag av dugnad og
entusiasme, men så måtte man inn i mer ordnede former etter hvert. Noe av
det viktigste som skjedde i min tid som styreleder var at Senteret fikk en
vitenskapelig leder på heltid, sier Aanund Hylland.

Aanund Hylland
har vært Senter for
grunnforsknings
styreleder i ti år.
(Foto: BR Media)
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– Ved Senter for grunnforskning blir det mest snakk om
en videreføring av det gode arbeidet som allerede er gjort,
fastslår professor Asbjørn Kjønstad. Han tiltrådte som
Senterets styreleder 1. januar 2010 og gleder seg til å følge
og lede institusjonen i fem år fremover. 

– Jeg har rukket å møte forskningsgruppene som var her
i fjor, og jeg er imponert over resultatene deres. Jeg har
også vært med på utvelgelsen av gruppene som skal
komme hit om to år. Det er åpenbart at norske forskere
ser det som en fantastisk mulighet å få tilbringe ett år ved
CAS og bli inspirert av kontakten med de beste norske og
utenlandske forskerne på sine områder, sier Kjønstad.

Utvelgelsen av de fremtidige forskergruppene foregår i en
tretrinnsprosess som begynner med forslag fra viktige
forskningsmiljøer. – Vi plukker ut de beste blant disse og
inviterer de utvalgte til å skrive en grundig søknad, og der -
etter plukkes de beste ut blant disse igjen og sendes til
vurdering hos internasjonale fagfeller. Dette er en selek-
sjonsprosess som skal bidra til å sikre at Senteret virkelig
tiltrekker seg de beste prosjektene, sier Kjønstad.

Røykeloven kom om natten
Asbjørn Kjønstad omtales ofte som den norske
røykelovens far. Tobakksskadeloven med forbud mot to-
bakksreklame, kom allerede i 1975. I 1988 kom en viktig
ny lovbestemmelse med forbud mot røyking i lokaler og
transportmidler hvor allmennheten har adgang. Den fo-
reløpig siste endringen, med forbud mot røyking på alle
serveringssteder, ble innført i 2004.

– Dette er et av de områdene hvor lovgivning virkelig har
hatt stor betydning. Før 1988 var det jo lov å røyke over-

alt. Jeg hadde arbeidet med en utredning om vern mot
passiv røyking, sammen med blant annet medisineren
Kjell Bjartveit og sosiologen Ingrid Eide. Men selve
lovteksten kom til meg en natt, setning etter setning, og
så skrev jeg den ned om morgenen før resten av familien
hadde stått opp. Senere ble paragrafen presentert i sin
helhet på førstesiden i VG, til skrekk og advarsel om det
forferdelige samfunnet vi ville få, minnes Kjønstad. For-
slaget om en røykelov ble nemlig møtt med mye mot-
stand, men etter hvert mener nesten alle at loven var et
stort fremskritt for både miljøet og folkehelsen.

Metodene for godt arbeid
Kjønstad har også spilt en sentral rolle i utviklingen av
sosialrett som et akademisk fag i Norge gjennom 40 år.
Han har ledet hele åtte norske offentlige utredninger, noe
som muligens er norsk rekord. Den største utredningen
gikk ut på å utforme Folketrygdloven, som ble vedtatt i
1997. – Det var veldig spennende å være med på utform-
ingen av både røykeloven og de offentlige utredningene,
men det aller meste av tiden min har jo gått med til viten-
skapelig forskning og undervisning av studenter, presiserer
han.

– Jeg kommer fra en bondegård i Trøndelag og er første
generasjon akademiker og forsker. Til å begynne med
trodde jeg at erfaringene fra livet på gården var ubrukelige
i min nye tilværelse, men etter hvert har jeg innsett at
metodene for godt arbeid gjelder enten du skal lempe
stein, luke ugress, planere et jorde eller skrive artikler,
bøker og lovtekster. Det er for eksempel alltid viktig å
flytte på stein og jord, ord og avsnitt, slik at resultatet blir
en harmonisk og velfungerende enhet, smiler Kjønstad.

Det gode arbeidet skal videreføres

Asbjørn Kjønstad har bidratt til å endre det norske samfunnet på mange
måter, blant annet gjennom en rekke offentlige utredninger og farskapet til
landets første røykelov. Han har ikke tenkt å endre like mye ved Senter for
grunnforskning, som allerede er veldig bra som det er.

Asbjørn Kjønstad
er jurist, professor
ved Det juridiske
fakultet ved Uni-
versitetet i Oslo,
og ny styreleder
ved Senter for
grunnforskning.
(Foto: BR Media)
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Listen over Senter for grunnforsknings tidligere styreledere viser at
institusjonen har hatt en sentral plass i det norske akademiske systemet helt
fra starten av.

Gudmund
Hernes (Foto:
Per Svensson,
Scanpix)

Dagfinn Føllesdal
(Foto: CAS)

Vigdis Ystad
(Foto: CAS)

Torstein Jøssang
(Foto: CAS)

Ny CAS-medarbeider

Rune Flaten tiltrådte som ny førstekonsulent i Senter for grunnforsknings administrasjon
fra 1. mai 2010.

Rune Flaten er bachelor i historie fra Universitetet i Oslo (UiO) i 2005 og tok en master i
nordisk viking- og middelalderkultur i 2007. Han har tidligere blant annet undervist i norrøn
mytologi ved Høgskolen i Oslo, og arbeidet med digitale utgivelser av historiske norske bøker
ved UiO. Den siste arbeidsplassen før CAS var Kartverksprosjektet ved Riksarkivet.

Ved CAS har han blant annet it-ansvar, sørger for oppfølging av gjesteforskerne før og under
oppholdet, og deltar i den daglige driften av Senteret.Førstekonsulent Rune

Flaten. (Foto: Ram
Eivind Gupta).

Aanund Hylland
(Foto: BR Media)

Asbjørn Kjønstad
(Foto: BR Media)

Styreledere siden 1989

Gudmund Hernes var styreleder 1989-1990. Sosiolog,
forfatter, statsråd 1990-1997, nå forsker ved forsknings-
stiftelsen FAFO og professor II ved Handelshøyskolen BI.

Filosofen Dagfinn Føllesdal var styreleder i 1991. Har vært
professor ved Harvard, Stanford og Universitetet i Oslo
(UiO) og gjesteprofessor ved Berkeley og Collège de France.

Vigdis Ystad var styreleder 1992-1994. Professor i nordisk
litteratur ved UiO, leder av forskningsprosjektet Henrik
Ibsens skrifter 1998-2009.

Torstein Jøssang var styreleder 1994-1999. Professor i
fysikk ved UiO, tildelt en rekke priser for fremragende
forskning og undervisning. Direktør ved Senter for høyere
studier (nå CAS) 1993-1999.

Aanund Hylland har vært Senter for grunnforsknings
styreleder i ti år, fra 2000 til 2010. Professor ved Øko-
nomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Asbjørn Kjønstad er jurist, professor ved Det juridiske
fakultet ved Universitetet i Oslo, og ny styreleder ved
Senter for grunnforskning.
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Et nytt akademisk år ved Senteret ble for første gang åpnet
av Senterets nye styreleder Asbjørn Kjønstad, som avløste
den tidligere styrelederen Aanund Hylland ved årsskiftet.

Lederne for de tre forskergruppene ved CAS presenterte
deretter planene for det kommende årets forskning.
Professor Cathrine Fabricius-Hansen, som leder en gruppe
bestående av språkforskere fra sju forskjellige land, for-
klarte at forskerne blant annet skal undersøke hvordan
språkets muligheter kan påvirke menneskers oppfatning
av verden. Professorene Hanne Haavind og Harriet
Bjerrum Nielsen presenterte planene for arbeidet i fors-
kergruppen Personlig utvikling og sosiokulturell endring, og
professor Trond Torsvik ga en innføring i sammenhengen
mellom overflatefenomener og prosesser i Jordens dype
mantel.

En av CAS’ viktigste oppgaver er å bidra
til internasjonalisering av norsk forsk-
ning, og årets tre forskergrupper har
bidratt til dette ved å invitere forskere fra
store deler av verden. I tillegg til forskere
besto forsamlingen av representanter fra
ambassader, Stortinget og departe -
menter, CAS’ samarbeidspartnere og
Vitenskapsakademiet.

Senter for grunnforsknings
19. akademiske år

Åpningen av Senter for grunnforsknings 19. akademiske år ble markert med
en mottakelse i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler onsdag 1.
september.

1
Senter for grunnforsknings 19. akademiske år ble åpnet
av den nye styrelederen, professor Asbjørn Kjønstad.
(Foto: BR Media)

2
Lederne for årets forskergrupper ved CAS: F.v. Harriet
Bjerrum Nielsen, Trond Torsvik, Hanne Haavind og
Cathrine Fabricius-Hansen. (Foto: Maria Sætre)

3
Fra høyre: CAS' vitenskapelige leder Gro Steinsland,
styreleder Asbjørn Kjønstad, Universitetet i Oslos
viserektor Doris Jorde og Vitenskapsakademiets
generalsekretær professor Øivind Andersen lyttet ivrig
til åpningsforedragene. (Foto: BR Media)

3

1

2
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John Brodholt

Professor, University
College, London, UK

Kevin Burke

Professor, University of
Houston/MIT, USA

Susanne Buiter
Senior Researcher/Professor
II, NGU/PGP,
Trondheim, Norway

Clint Conrad

Professor, Dept. Geology &
Geophysics, Univ. Hawaii at
Manoa, USA

Pavel Dubrovin

Researcher, PGP, UiO,
Norway

Carmen Gaina

Team Leader/Professor II,
NGU/PGP, Trondheim,
Norway

Michael Gurnis

Professor and Director,
Seismological Laboratory,
CalTech, USA

Dietmar Müller

Professor, Univ. Sydney,
Australia

Yuri Y. Podladchikov

Professor, PGP, UiO,
Norway

Bernhard Steinberger

Senior Researcher/Professor
II, GFZ/PGP,
Potsdam, Germany

Reidar G. Trønnes

Professor, NTNU,
Trondheim, Norway

Rob Van der Voo

Professor, Univ. Michigan,
USA

Douwe van Hinsbergen

Researcher, PGP, UiO,
Norway

Stephanie C. Werner

Researcher, PGP, UiO,
Norway
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Forskergrupper 2010/2011

Manteldynamikk: Sammenhengen mellom overflatefenomener og prosesser i den dype mantelen

Trond Helge Torsvik

Group Leader
Professor, PGP, University
of Oslo (UiO), Norway

Agnes Andenæs

Associate Professor, UiO,
Norway

Mona Iren Hauge
Researcher, The Norwegian
Centre for Violence and
Traumatic Stress Studies

Katrin Hjort

Professor, University of
Southern Denmark (SDU)

Wendy Hollway

Professor, Open University,
Walton Hall, UK

Margareta Hydén

Professor, Linköping
University, Sweden

Jette Kofoed

Associate Professor, Aarhus
University, Denmark

Lynne Layton

Assistant Clinical Professor
of Psychology, Harvard
Medical School, USA

Helen Lucey

Senior Lecturer,
University of Bath, UK

Eva Magnusson

Professor, Umeå University,
Sweden

Jeanne Marecek

Professor, Swarthmore
College, USA

Anita Moe

PhD Research Fellow, UiO,
Norway

Aina Olsvold

PhD Research Fellow, UiO,
Norway

Ann Phoenix

Professor, University of
London, UK
Monica Rudberg

Professor, UiO, Norway

Rachel Thomson

Professor, Open University,
Walton Hall, UK

Barrie Thorne

Professor, University of
California, Berkeley, USA

Dr. Cathy Urwin

Psychotherapist and Re-
search Fellow, Tavistock
Centre, London, UK

Valerie Walkerdine

Professor, Cardiff University,
UK

Helene Aarseth

Post Doctoral Fellow, UiO,
Norway

Bergljot Behrens

Associate Professor, UiO,
Norway

Kaja Borthen

Associate Professor, NTNU,
Trondheim

Oliver Bott

Universität Tübingen,
Germany

Regine Eckardt

Professor, University of
Göttingen, Germany

Lyn Frazier

Professor, U. Massachusetts
Amherst, USA

Thorstein Fretheim

Professor emeritus,
NTNU, Trondheim

Atle Grønn

Researcher, UiO, Norway

Barbara Hemforth

Professor, Université Paris
Descartes, France

Arnt Lykke Jakobsen

Professor, Copenhagen
Business School,
Denmark

Katja Jasinskaja

Researcher, Universität
Stuttgart, Germany

Hans Kamp

Professor, Universität
Stuttgart, Germany

Elena Karagjosova

Researcher, Universität
Stuttgart, Germany

Maria Filiouchkina Krave

Research Fellow, UiO,
Norway

Antje Roßdeutscher

Professor, Universität
Stuttgart, Germany

Barbara Schmiedtová

Associate Professor,
Universität Heidelberg,
Germany

Torgrim Solstad

Researcher, Universität
Stuttgart, Germany

Kjell Johan Sæbø

Professor, UiO, Norway

Arnim von Stechow

Professor, Universität Wien,
Austria

Henk Zeevat

Professor, University of
Amsterdam,
The Netherlands

Mening og forståelse i flerspråklig perspektiv

Cathrine Fabricius-Hansen

Group Leader
Professor, Department of
Literature, Area Studies and
European Languages, UiO,
Norway

Personlig utvikling og sosiokulturell endring

Hanne Haavind

Group Leader
Professor, Department of
Psychology, UiO, Norway

Harriet Bjerrum Nielsen

Group Leader
Professor, Centre for Gen-
der Research, UiO,
Norway
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Styret ved Senter for grunnforskning
oktober 2010

Kontaktutvalgenes ledere

Universitetet i Tromsø
Curt Rice

Prorektor

Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet i Trondheim
Kari Melby

Prorektor

Universitetet for miljø- og
biovitenskap, Ås
Ruth Haug

Professor

Norges Handelshøyskole
Mette Bjørndal

Professor

Universitetet i Bergen
Berit Rokne

Professor

Universitetet i Stavanger
Aslaug Mikkelsen

Rektor

Handelshøyskolen BI
Tor J. Larsen

Professor

Universitetet i Oslo
Inga Bostad

Prorektor

Universitetet i Agder
Kontaktutvalg ikke bestemt

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

Asbjørn Kjønstad

Professor, UiO
leder

Gerd Bjørhovde

Professor, UiT
nestleder

Liv Bliksrud

Professor, UiO
Marit Halvorsen

Professor, UiO

Kenneth Hugdahl

Professor, UiB
Ivar Langen

Professor, UiS
Øivind Andersen

Generalsekretær
observatør for DNVA

Nina Gunnerud
Berg
Professor, NTNU
for Langen

Odd Stokke
Gabrielsen

Professor, UiO
for Kjønstad

Sigmund Grønmo

Rektor, UiB
for Bjørhovde

Egil Leer

Professor, UiO
for Hugdahl

Lars Walløe

Professor, UiO
for Bliksrud

Håkon With
Andersen

Professor, NTNU
for Halvorsen

Gro Steinsland
Vitenskapelig leder

Maria M. L. Sætre

Kontorsjef
Rune Flaten

Førstekonsulent
Marit Finnemyhr
Strøm

Førstekonsulent
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Senter for grunnforskning ber om
forslag til gruppeledere for 2013/2014

Tre forskergrupper inviteres hvert år til et 10,5-måneders opphold
ved Senter for grunnforskning innenfor feltene humaniora/teologi,
naturfag/matematikk/medisin og samfunnsfag/jus. Hver gruppe skal
ha internasjonal sammensetning og ledes av en eller to anerkjente
norske forskere.

Da Senterets overordnede formål er å heve kvaliteten på norsk
grunnforskning, må forslagsstillere ha tro på at lederkandidatene
som foreslås er blant de faglig sterkeste på sitt felt i Norge og har en
internasjonal posisjon innenfor fagfeltet. Styret vil i desember 2010
vurdere lederkandidater til forskergrupper som skal ha opphold ved
Senteret i forskningsåret 2013/2014.

Forslag til leder og forskningstema må inneholde følgende punkter:

1. Navnet på lederkandidat(er), vedkommendes arbeidssted og et
kort CV som viser relevant faglig publisering, involvering i det
aktuelle forskningsfeltet og ledererfaring fra prosjektarbeid (1–2
A4-sider).

2. 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. Prosjektbeskrivelsen 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).

Ytterligere informasjon finnes på våre nettsider: http://www.cas.uio.no

Forespørsler kan rettes til:
Vitenskapelig leder Gro Steinsland, 22 12 25 11, gro.steinsland@cas.uio.no
Styreleder Asbjørn Kjønstad, 22 85 94 80, asbjorn.kjonstad@jus.uio.no

Frist: Mandag 15. november 2010
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Senter for grunnforskning (CAS) er en frittstående privat
stiftelse som ble etablert av Det Norske Videnskaps-Aka-
demi 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 ak-
tiviteter 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 profes-
sorer, som blir utpekt av senterets styre på grunnlag av inn-
komne 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 deltakelsen i interne
seminarer.

Senteret disponerer velutstyrte kontorer, studiefasiliteter og
seminarrom i Det Norske Videnskaps-Akademis tradisjons-
rike 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 deltakerinstitu-
sjonene: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Uni-
versitetet i Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet i Trondheim, Norges Handelshøyskole i Bergen,
Universitetet i Stavanger, Universitetet for miljø- og
biovitenskap i Ås, Handelshøyskolen BI i Oslo og Uni-
versitetet i Agder.

Senterets styre er utpekt av Vitenskapsakademiet, Uni-
versitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd. Den
daglige driften skjøttes av en stab med fire ansatte.

Senter for grunnforsknings publikasjon GLIMT skal informere om aktivitetene ved Senteret og
bidra til å skape tettere kontakt mellom forskningsmiljøene. Gjenbruk av bladets artikler er kun
tillatt etter avtale med ansvarlige redaktører.

Ansvarlige redaktører : Maria Sætre og Rune Flaten
Redaktør ................. : Bjarne Røsjø, BR Media
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