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Senter for grunnforskning – 20 års suksess
Brit Solli
November 2012

I slutten av september 2012 ble det sendt ut en invitasjon til
forskningsmiljøer i Norge om å foreslå forskere og prosjekter til et
opphold ved Senter for grunnforskning (Centre for Advanced Study,
CAS) i det akademiske året 2015-16.
Det er i år 20 år siden CAS ønsket velkommen til de første
forskergruppene som kunne se frem til ett års forskningsopphold i
Drammensveien 78. I løpet av disse 20 årene har CAS vært en unik
møteplass for fremragende norske og utenlandske forskere.
Vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler i Norge har hatt
mulighet til å foreslå prosjekter. Det har vært en forutsetning at
prosjektene skal ha en sterk internasjonal forankring og bestå av
erfarne veletablerte forskere. Et forskningsår ved CAS har gitt forskere
i Norge en helt spesiell mulighet til å invitere den internasjonale
forskningsverden «hjem til oss».

Professor Brit Solli,
vitenskapelig leder ved Senter
for grunnforskning.
(Foto: Bård Amundsen)

Både det nasjonale og internasjonale forskningslandskapet har forandret seg mye siden 1992.
Forskere kommuniserer i dag via virtuelle nettverk. Internett har utvilsomt endret våre muligheter til
raskt å bli oppdatert i nye vitenskapelige resultater. Om en kollega befinner seg på nabokontoret eller i
Sydney spiller kanskje ikke så stor rolle, vi kan jo snakke sammen på Skype hver eneste dag. Men på
tross av denne muligheten reiser forskere fortsatt på seminarer og konferanser for å holde innlegg og
debattere. Til syvende og sist ser vi frem til det «utenomskjermske» møtet med våre kolleger, de
opphetede faglige diskusjoner og kollegialt samvær. På CAS kan slike diskusjoner og
meningsutvekslinger faktisk pågå i hele ti og en halv måned til gjensidig berikelse. Dette intense
faglige samværet fører til ny kunnskap og vitenskapelige publikasjoner av høy kvalitet.
I 1992 eksisterte ikke Norges forskningsråd. Humanistene og samfunnsviterne hadde sitt NAVF,
teknologene søkte midler fra NTNF osv. I alt fem råd ble i 1993 slått sammen til et nasjonalt
overordnet forskningsråd. Utviklingen av tematiske programsatsinger har vært formidabel siden 1993,
og både anvendt forskning og grunnforskning har hatt fordel av denne satsingen. CAS er egenartet i
det norske forskningssystemet i og med at senteret finansieres direkte av Kunnskapsdepartementet.
Formålet er å støtte den frie, nysgjerrighetsbaserte grunnforskningen som kun kan foreslås av
forskerne selv, uavhengig av strategiske satsinger, programmer etc.
Ti universiteter og vitenskapelige høyskoler har undertegnet forpliktende partneravtaler med CAS. Et
viktig punkt i avtalene er at forskere (gruppeledere og prosjektmedarbeidere) skal innvilges
ekstraordinær forskningstermin den tiden de skal arbeide ved CAS. Senteret er således et spleiselag
for grunnforskningens fremme i Norge. Forskerne er fortsatt ansatt ved sine respektive institusjoner
under CAS-oppholdet. Etter et år ved CAS vender de tilbake med vitenskapelige arbeider som enten
allerede er publisert, in press eller forthcoming.
Studentene og stipendiatene møter sin foreleser inspirert og oppdatert, noe som vel er det beste
grunnlag for forskningsbasert undervisning og veiledning. Forskerens internasjonale og nasjonale
nettverk er utvidet og forsterket til glede ikke bare for forskeren selv, men også for studenter på alle
nivåer, og man kan jo ikke se bort fra at også instituttet og kollegene kan ha en fordel av den inspirerte
hjemvendtes gode humør.
Vi er også kjent med at et forskningsopphold ved CAS har dannet et suksessrikt grunnlag for å søke
SFF eller midler fra EUs store forskningsprogrammer. Professorene Bjørn Jamtveit og Jan Terje
Faarlund deler sine erfaringer med oss i denne utgaven av Glimt. Professor Charlotte Damm ledet i
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forskningsåret 2008/2009 prosjektet «Early Networking in Northern Fennoscandia» og fastslår
entusiastisk til Glimt at «Alt fungerte!».
I august 2012 var det oppstart for tre nye forskningsgrupper. Matematikkprofessorene Kristian Seip og
Yuri Lyubarskii er gruppeledere for prosjektet «Operator Related Function Theory and TimeFrequency Analysis». Jussprofessorene Ola Mestad og Dag Michalsen leder prosjektet «The
transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814», og professor i irsk, Jan Erik
Rekdal, er gruppeleder for prosjektet «The representation of the warrior in relation to the king in the
European Middle Ages (600-1200)». De forteller om sine prosjekter i Glimt 2012.
Brit Solli
Vitenskapelig leder, CAS
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CAS mottar nye forslag til prosjekter og
gruppeledere
CAS’ hovedmål er å styrke grunnforskningen gjennom å gi etablerte norske forskere
anledning til faglig fordypning i en internasjonal forskergruppe. Fristen for å foreslå
prosjekter og gruppeledere for 2015-2016 er 19. november 2012.
Bjarne Røsjø, BR Media
i samarbeid med CAS, Oslo

Senter for grunnforskning (CAS) ble opprettet i 1992 som Norges første senter for eliteforskning.
Senteret har dermed 20 års erfaring med å tilby fremragende norske forskere det de trenger for å bli
enda bedre: Romslige økonomiske rammer, en ekstraordinær forskningstermin, et godt tilrettelagt
opphold ved et av Norges mest tverrfaglige og internasjonaliserte forskningsmiljøer, fritak for
undervisningsplikt og tunge administrative oppgaver, og muligheten til å legge grunnlaget for nye
vitenskapelige artikler i flere år etter oppholdet. Senteret stiller leiligheter i Oslo til disposisjon for
forskere som ikke bor i Oslo-området.
Alle tilsatte i fast vitenskapelig stilling ved sju norske universiteter samt Norges
Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI og Menighetsfakultet kan foreslå nye
gruppeledere. Forslagsstillerne kan gjerne være ledere av institutter, fakulteter
og institusjoner, tidligere gruppeledere ved CAS, eller medlemmer av Det Norske
Videnskaps-Akademi. Det er fra i år også åpnet for at man kan foreslå seg selv
som gruppeleder. Som det fremkommer av våre retningslinjer, skal
lederkandidatens arbeidsgiver orienteres om prosjektforslaget.

Generelt om CAS
Senterets overordnede formål er å styrke norsk grunnforskning. Senter for grunnforskning huser hvert
år tre forskergrupper innen fagfeltene humaniora/teologi, naturfag/matematikk/medisin og
samfunnsfag/jus.
Forskergruppene ledes av en eller to anerkjente norske forskere, som skal tilbringe 10,5 måneder ved
CAS fordelt på et høstsemester og et vårsemester. Gruppelederne skal i tillegg invitere et antall
norske og utenlandske forskere til kortere eller lengre opphold.
Ekstraordinær forskningstermin
Vitenskapelig tilsatte ved norske universiteter og høyskoler tjener som hovedregel opp ansiennitet til to
måneders forskningstermin pr. tjenesteår. Den opptjente tiden kan benyttes til en forskningstermin på
seks måneder etter tre års tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste. Norske forskere knyttet
til Senterets partnerinstitusjoner får i tillegg ekstraordinær forskningstermin den tiden de arbeider ved
CAS. Det endelige valget av forskergrupper gjøres to år før oppholdet ved CAS. Slik får universitetet
eller høyskolen god tid på seg til å skaffe vikar for forskerne som blir invitert til å delta.
Romslig økonomi
Gruppeledere ved CAS får pr. høsten 2012 en bevilgning på 3,3 MNOK til driften av gruppene.
Beløpet skal dekke kostnader som er involvert ved å invitere forskere til gruppen: Reiseutgifter,
leiligheter i Oslo, utgifter til seminarer og workshops, og andre aktiviteter. CAS bistår gruppelederne
med å utarbeide et budsjett for gruppens arbeid. Senteret arbeider kontinuerlig med å forbedre de
økonomiske rammene, både reelt og i takt med den generelle prisstigningen.
Mer om evalueringsprosessen
Fristen for å sende inn forslag til gruppeledere og forskningsprosjekter for det akademiske året 20152016 er 19. november 2012. Forslagene skal inneholde lederkandidaten(e)s navn, arbeidssted, og et
kort CV som viser relevant faglig publisering, involvering i det aktuelle forskningsfeltet og ledererfaring
fra prosjektarbeid. Forslaget skal også inneholde en kort prosjektbeskrivelse (1-2 A4-sider) som
beskriver sentrale problemstillinger og hypoteser samt en vurdering av prosjektets vitenskapelige
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betydning i forhold til pågående nasjonal og internasjonal forskning på området.
De innkomne forslagene blir vurdert av CAS’ styre, som i løpet av desember 2012 plukker ut et antall
forslag for nærmere vurdering. Styret legger stor vekt på at søkere som passerer dette første nåløyet
skal ha en reell sjanse til å gå videre. Det neste trinnet er at de utvalgte søkerne leverer inn en mer
fullstendig prosjektbeskrivelse. Styret velger deretter ut et lite antall prosjekter som går videre til en
internasjonal fagfellevurdering, som danner grunnlaget for styrets endelige utvelgelse av
forskergrupper.
Gruppene og forskningen
Da Senterets overordnede formål er å styrke norsk grunnforskning, må forslagsstillerne ha tro på at
lederkandidatene som foreslås er blant de faglig sterkeste på sitt felt i Norge og har en internasjonal
posisjon innenfor fagfeltet. Det er en forutsetning at gruppen har en sterk internasjonal forankring, og
består av erfarne veletablerte forskere og inntil to lovende postdoks/PhD-studenter.
Senterets vedtekter fastslår at forskningsgruppene i utgangspunktet skal ligge innenfor tre definerte
fagfelt (humaniora/teologi, samfunnsvitenskap/jus og naturvitenskap/medisin/matematikk), men det er
full adgang til å foreslå tverrfaglige grupper som ligger i grenselandet mellom ulike fagfelt. Det sentrale
er at prosjektet fremstår som aktuelt og nytenkende med et klart grunnforskningsperspektiv.
Partnerne
Senter for grunnforsknings partnere er: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i
Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Norges Handelshøyskole,
Handelshøyskolen BI, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet for miljø- og
biovitenskap, samt Menighetsfakultetet.
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Hvem var krigeren?
Krigeren og kongen er de to mest kjente figurene fra middelalderen. Kongene kjenner
vi en del til. Men hvem krigeren egentlig var, eller var ment å være, vet vi lite om. En
håndplukket gruppe forskere ved Senter for grunnforskning (CAS) leter etter svaret.
Bård Amundsen, Jakobsen & Amundsen Skrivebyrå
i samarbeid med CAS, Oslo
November 2012

Ved CAS sitter nå tre nordmenn, en ire, en waliser,
en skotte og en amerikaner dypt begravet i
middelalderen. Slik håper de, gjennom ulike faglige
vinkler og felles innsats, å oppdage ukjente
sammenhenger om en av de mest spennende
periodene i historien vår.
Krigerskikkelsen
Er du opptatt av middelalderen og
middelalderlitteraturen, så har du erfart at knapt
noen annen figur dukker oftere opp enn krigeren.
Likevel er krigeren en skikkelse vi kjenner dårlig.
Han er underkommunisert, for å bruke et moderne
begrep.
Kongen, middelalderens aller fremste symbol, er
en annen skikkelse det har vist seg at vi vet mindre
om enn det mange trodde. Middelalderlitteraturen
gir, som det meste annen litteratur, et flertydig bilde
av både kongen og krigeren.

Jan Erik Rekdal, Nordens eneste professor i irsk språk
og kultur, leder prosjektet ved CAS der forskerne skal
lete etter svar på hvem krigeren i middelalderen egentlig
var.
(Foto: Ingrid Senje Rasmussen/CAS)

– En viktig kunnskap fra nyere forskning, er at middelaldertekster er mer flertydige enn det man
oppfattet tidligere. Middelalderforfattere spilte bevist på flertydighet, forteller Jan Erik Rekdal, professor
ved Universitetet i Oslo og leder for prosjektet «The representation of the warrior in relation to the king
in the European Middle Ages (600-1600)» ved CAS.

Kriger fra det keltiske illimunerte håndskriftet «The Book of
Kells». Han har det typiske runde skjoldet og spyd som
tilsammen har dannet det irske ordet for 'bevepning': gaiscid
(gaí [spyd] + sciath [skjold]).

Keltisk og norrønt
Etter gresk og latin, har de keltiske språkene den
rikeste litteraturarven i Europa fra middelalderen
og tiden før. Også på norrønt har vi en rik
litteraturarv fra middelalderen, men den er yngre
enn den irske og walisiske. Norrøn sagalitteratur
ble først skrevet ned på 1200-talet, mens kristne
munker i Irland allerede på 600-tallet begynte å
skrive ned beretninger om kelternes myter og
forhistorie på sitt eget språk.
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Middelalder-forskerne ved CAS vil studere det nordvestre hjørnet av Europa – og tidsspennet deres er
fra år 600 til år 1600. De vil rette forskerlupene sine mot kulturmøtet mellom det norrøne, det irske og
det gammel- og middelengelske. Mest vil det dreie seg om studier av tekster, og det vil bli lagt vekt på
språklige bilder og figurer. Kildene de vil se på er i første rekke skrevet på irsk, walisisk og norrønt.
Landene er først og fremst Norge og Island, Irland, Wales, Skottland og England.

Havet bandt sammen
– Folkene rundt Nordsjøen og Irskesjøen var jevnlig i kontakt fra 800-tallet av. Havet var ikke et skille
mellom folk, slik vi tenker på det i vår tid, men bandt folk sammen. Ofte glemmer vi dette når vi
studerer fortida, minner Rekdal om.
Vikingbyen Dublin i Irland er trolig den største vikingbyen som har eksistert. Men hvor omfattende var
kulturutvekslingen mellom vikinger og irer, mellom norrønt og irsk, den gangen på 800-tallet? Det vet
vi nokså lite om. Dublin må i en periode ha vært både to-språklig og to-kulturell. Sophus Bugge (18331907), professor i sammenlignende filologi ved UiO og indirekte medvirkende til å få opprettet det
professoratet i irsk Jan Erik Rekdal har ved universitetet i dag, var i sin tid svært opptatt av dette
kulturmøtet.
– Viktigst ved et prosjekt som dette ved CAS, er at vi nå endelig får mulighet til å samle ulike fagfolk
som kan se mange sider ved middelalderen i sammenheng. Sånn kan det, om vi er både dyktige og
heldige, kanskje dukke opp noe helt nytt.

Hvem var krigeren og hvem var kongen? Her to av «The
Lewis Chessmen», en gruppe på 78 brikker fra 1100-tallet. De
ble funnet på Hebridene utenfor Skottland i 1881. Britiske
forskere tror brikkene i hvalrosstann kan komme fra Norge,
fordi deler av lignende brikker er funnet i Erkebiskopgården i
Trondheim. Brikkene er i dag fordelt mellom British Museum
i London og Museum of Scotland i Edinburgh. (Foto:
Medieval News)

Upopulær i Irland, populær i Norge
– Krigeren framstilles med ambivalens i irsk
middelalderlitteratur. Denne ambivalensen synes
det å være mindre av i den walisiske litteraturen
(som er senere enn den irske) og i vår egen
norrøne litteratur, mener Rekdal.
Det kan virke som det kristne Norden hadde
mindre problemer med krigeren enn det kristne
Irland, mener Rekdal. Dette har trolig
sammenheng med at Irland ble kristnet mer enn
fem hundre før Norge. I de irske kildene går det alltid galt for krigeren – til slutt. I dette ligger det
opplagt en kritikk. Denne kritikken finnes noen ganger også i norrøne kilder, men den er mer synlig i
den irske middelalderlitteraturen. Mye av forklaringen ligger nok også i hvem som skrev og når det ble
skrevet, forklarer Rekdal.
Prosjektlederen forteller at forskerne vil se etter likheter og ulikheter i det keltiske og det norrøne. De
har også som ambisjon å betrakte det keltiske og det norrøne sammen, på måter få har gjort før dem.

Den tvetydige kongen
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Når forskerne skal studere krigeren, kommer de ikke utenom at de også må studere kongen, slår
Rekdal fast. De to rollene var nemlig tett knyttet til hverandre i middelalderen.
– I irsk litteratur ser vi det spesielt klart: Dersom kongen levde ut krigeren i seg, ja da kunne han gå til
grunne. Kongen skulle være kriger i krig og ved slag, ellers skulle han være den fredselskende
beskytter. Dette var selvsagt et dilemma.
Når vi hører snakk om kongen i middelalderlitteraturen, er det som oftest ideal-kongen vi hører om:
fredsbevareren, han som ga folket et «godt år». Noen ganger hører vi også om den krigerske kongen:
den grådige, den maktbegjærlige kongen som for ille fram – og som derfor selv møtte en liknende
skjebne.
– Men den virkelige kongen må altså ha vært et sted imellom de to, eller begge deler. Likevel finner vi
knapt denne «virkelige kongen» i middelalderlitteraturen. Hvorfor gjør vi ikke det? undres forskeren.
Det er altså først og fremst fremstillingen av krigeren og kongen forskerne vil undersøke, ikke den
historiske krigeren og kongen.

Ridderen løste problemet
– Kirken spilte en viktig rolle på denne tiden. Og krigeren skapte problemer for kirken, blant annet fordi
krigene han deltok i, så åpenbart brøt med kristen etikk.
Med ridderens inntreden fikk kirken legitimert krigeren og tatt ham inn i sine folder, slik vi ser det i
korsfareren, kristenhetens hellige kriger.

– Ridderen var kirkens anretning, kall det gjerne
forfining, av krigeren, forteller Rekdal. Riddermetaforene gjorde det mulig å framstille
krigeren i et annet lys. Han ble ikke bare voldsog drapsmann. Krigeren ble idealisert og
romantisert, han kunne som ridder vises fram
som en offervillig person som beskyttet de
svake, foruten å være en tapper kriger.
Et godt eksempel på hvordan en kriger kan
forvandles, har vi i vår egen Olav Haraldsson,
kongen som ble til Olav den hellige etter sin
død. Han stuper på Stiklestad, blir kristen
martyr, og lykkes på den måten både å kristne
og samle Norge.
– Omvandlingen av Olav ser vi hos flere andre
krigere i middelalderen. I Irland finner vi ingen
paralleller til at en konges død så tydelig brukes
til kristning og samling av et helt land.
Alterbilde fra Nidaros som viser Olav den helliges død på
Stiklestad. Merk likheten mellom sverdet (som er falt ut av
kongens hånd) og korset på skjoldet, men også ulikheten
som understrekes ved at bladet er malt i annen farge og
også er ett av våpnene som dreper kongen.

7

Dødsmåter
Jan Erik Rekdal er også opptatt av dødsmåter. Her står forsker-spørsmålene i kø.
– Idealet for død varierer sterkt fra kultur til kultur. Dødsmåter er veldig interessante når vi
sammenligner keltisk og norrøn litteratur, sier Rekdal. I Irland var middelalder-idealet at kongen skulle
dø på puten, mett av dage. I norrøn litteratur er idealet å dø i kamp, slik Hellig Olav gjorde det i sin
kamp for kristendommen.
Forskerne vil søke etter svar på når og hvor framstillingen av krigeren og kongen blir holdt adskilt i
middelalderlitteraturen, og når og hvor de faller sammen. De ser allerede nå at betydningen av
avstand og nærhet til maktens, og ikke minst skriftens sentra, spiller inn. Både disse og flere andre
spørsmål kan middelalderforskerne ved CAS kanskje komme nærmere svaret på i løpet av året de har
til disposisjon ved senteret.

Krigeren og kongen
I store deler av den irske middelalderlitteraturen fremstilles kongen først og fremst som
rettferdig dommer og megler, og man prøver å se ham adskilt fra krigeren. Kongen som
hærfører kommer i siste rekke og blir da gjerne berørt som et problem. I de kristne bokmenns
fremstillinger av kongen blir kongen som hærfører sterkt under-kommunisert, og dette får store
konsekvenser for krigeren, som blir forsøkt sladdet bort fra kongens omgivelser.
Prosjektet «The representation of the warrior in relation to the king in the European Middle Ages
(600-1200)», ønsker å undersøke denne tvetydigheten i framstillingen av den kristne kongen,
og hvordan dette kan variere mellom de ulike tradisjonene som vil bli trukket inn i prosjektet:
den irske, den walisiske og den norrøne.
Forskergruppen ledes av professor Jan Erik Rekdal ved Institutt for lingvistiske og nordiske
studier, UiO, og består av til sammen fire professorer, to university lecturers og to postdoktorer,
fra Storbritannia, Irland, USA og Norge.
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En moderat revolusjonær grunnlov
I 2014 feirer Norge 200 år som (nesten) selvstendig nasjon.
Men hva hendte egentlig i opptakten til 17. mai 1814, da vi fikk vår egen grunnlov? Den eneste revolusjonære grunnloven i Europa som
overlevde 1800-tallet.
Bård Amundsen, Jakobsen & Amundsen Skrivebyrå
i samarbeid med CAS, Oslo
November 2012

Det var bare så vidt Norge fikk sin grunnlov i 1814. Hadde det
drøyd et år til, ville det neppe ha blitt det samme. I juni 1815 var
nemlig Europas revolusjonstid definitivt over. Da hadde Napoleon
tapt ved Waterloo, og Europas politiske tilstand fra 1700-tallet,
med fyrstehusene i spissen, ble gjenopprettet. Folkestyrets første
tid var over.
Ved Senter for grunnforskning (CAS) skal en gruppe jurister og
historikere i forskningsåret 2012/2013 få sitte helt i fred og fordype
seg i jussen og historien som banet veien for både grunnloven vår
og den internasjonale folkeretten – begge deler nært knyttet til
revolusjonstiden for 200 år siden.
Ola Mestad er en av lederne for
folkerettsprosjektet ved CAS
2012/2013.
(Foto: Ingrid Senje Rasmussen/CAS)

Folkeretten
Å lage en konstitusjon er å omskape et samfunn. Derfor
var både Norges 1814-grunnlov og de mange andre nye
grunnlovene som kom i Europa mellom 1776 og 1814
revolusjonære. De endret samfunnene sterkt.
Revolusjonene i USA (1776) og Frankrike (1789) viste vei.

Dag Michalsen leder CAS-prosjektet «The
transformation of international law and Norwegian
sovereignty in 1814», sammen med Ola Mestad.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Hele åtte større forskningsprosjekter er i gang i Norge i
forkant av Grunnlovsjubileet i 2014. I spissen for ett av
prosjektene som settes i sammenheng med jubileet, står
jussprofessoren Ola Mestad, som også er leder av
Forskningskomitéen for Grunnlovsjubileet. Sammen med
Dag Michalsen ved Universitetet i Oslo vil han med deres
CAS-prosjekt – «The transformation of international law
and Norwegian sovereignty in 1814» – forsøke å se på den
norske grunnloven fra et annet perspektiv enn det
historikere har gjort tidligere. Mye vil handle om å se
grunnloven i lys av internasjonal lovgivning og
domspraksis, det juristene kaller folkeretten.
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Moderat revolusjonær
Sett i forhold til de mange andre nye grunnlovene som kom i årene 1776 til 1814, var den norske
grunnloven bare «moderat revolusjonær», mener Ola Mestad.
– Norges grunnlov er definitivt revolusjonær i forhold til hvordan verden så ut på 1700-tallet. Men den
er ikke spesielt radikal. Husk at våren 1814 synger revolusjonstiden etter USAs og Frankrikes
revolusjoner helt på siste verset. Eidsvollsmennene så at det var gått over styr i Frankrike. Norge
skulle forandres dramatisk, men man ville unngå å gjenta franskmennenes «eksesser».

Oscar Wergelands kjente maleri av Riksforsamlingen på
Eidsvoll i 1814 henger nå på Stortinget. I midten står
Christian Magnus Falsen.

– Det som gjør den norske grunnloven av 1814 til
noe spesielt, er at den ikke blir opphevet. Det ble
alle de andre nye grunnlovene som ble vedtatt i
Europa disse revolusjonære årene. Bare Norges
og USAs revolusjonære grunnlover har overlevd,
og det har de gjort fram til i dag.

– Eidsvollsmennene kjente godt til og valgte bevisst mellom de løsningene andre tidligere grunnlover
hadde brukt, og det de valgte viste seg å være smartere enn de selv var klar over, mener Ola Mestad.

Kongens veto
Viktigst var at de 110 Eidsvollsmennene, og ikke minst de 26 juristene blant dem, valgte en så heldig
løsning på maktfordelingen mellom kongemakten (Sveriges og Norges konge) og folkeforsamlingen.
Slik banet de, uten selv å være klar over det, vei for den demokratiske parlamentarismen i Norge.
Norges nye grunnlov sa at Kongen bare hadde utsettende veto to ganger for vanlig lovgivning. Og
dette vetoet gjaldt ikke i grunnlovsspørsmål.
Første side av den norske Grunnloven av 1814, utformet av
Riksforsamlingen på Eidsvoll og underskrevet og datert den 17. mai. (Foto:
Stortingsarkivet)

– At dette ville kunne lede til innføringen av parlamentarismen i Norge, var nok mer enn
Eidsvollsmennene selv forsto. Likevel var det kongens manglende mulighet til å legge ned veto i
grunnlovsspørsmål som gjorde den norske grunnloven så moderne, og som på sikt ga folket overtaket
på fyrsten, forklarer Mestad.
Den 4. november 1814 vedtar Stortinget noen endringer i 17.-mai grunnloven, og det er disse
endringene – i tråd med den nye kongeunionen med Sverige – som sikrer at Norges grunnlov
overlever. Her fikk vi Norges Bank, en egen norsk valuta, og ikke minst fikk vi vedtatt at det som for
første gang ble kalt «norsk språk» skal brukes i grunnloven og i statsforvaltningen. Det er denne
norske grunnloven av 4. november 1814 som klarer seg uendret gjennom nesten hele 1800-tallet.
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Hva lå bak?
Nå vil forskerne ved CAS se nærmere på utviklingen av folkeretten i tiårene før 1815, som gjorde
Norges revolusjonære grunnlov mulig. Hvordan var dette med på å påvirke prosessen som gjorde det
mulig å la folket overta retten til å styre, etter at makten i hundrevis av år hadde ligget hos fyrstene?

William Scott (Lord Stowell) kan ha vært den første til å slå fast at dommerne
burde dømme likt, uavhengig av hvilket land de satt i. Slik banet han vei for
dagens folkerett. (Gravering av William Holl den eldre, etter et maleri av William
Behnes)

– I dag er det opplagt for oss at makten i landet vårt springer ut av
folket. Det var over hodet ikke opplagt for 200 år siden, etter at
fyrstene så lenge hadde hatt arverett til å styre og satt med
makten «av Guds nåde», eller bygd på «samfunnskontrakten»,
forteller Mestad.
– Da makten i Europa kom i spill på slutten av 1700-tallet, var det
inspirert av revolusjonen i USA og ikke minst av filosofer som
John Locke og Jean-Jacques Rosseau. Locke hevdet at statens
legitimitet springer ut av folkets samtykke, og at folket har rett til å
gjøre opprør om staten ikke oppfyller sin samfunnskontrakt med
dem og beskytter liv, frihet og eiendom. Rousseau fulgte opp med
å slå fast at folket alltid kan trekke tilbake den makten de har delegert til sine ledere. Dette var virkelig
revolusjonært på 1700-tallet!
– Denne utviklingen danner bakteppet for det vi er interessert i med forskningen vår. Ambisjonen vår
er nemlig noe så krevende som å prøve å finne ut hvordan folkeretten fungerte i praksis i denne
perioden før 1815. Stikkordet er transformation, eller «endring» på norsk. Dette vil de studere med
hovedvekt på to tyngdepunkter.
Forskerne ønsker for det første å studere de ulike alliansene og unionene som eksisterte mellom
stater i årene før 1815, både i Skandinavia og utenfor, og se nærmere på hvordan disse ble utformet i
praksis og forstått i samtiden.

Kaperdomstolene
En annen spennende side ved grunnloven vår er at praksis fra kaperdomstoler var en umiddelbar
bakgrunn for arbeidet med å skrive den. Også dette ønsker forskergruppen til Mestad og Michalsen å
se nærmere på. Det andre tyngdepunktet i CAS-prosjektet vil derfor være utforskningen av
kaperfarten og hvordan kaperretten la grunnlaget for utviklingen av folkeretten.
I årene før 17. mai 1814 ble hele 300 utenlandske fartøyer kapret utenfor Sørlandet. «Grunnlovens
far» Christian Magnus Falsen var en sentral aktør i spillet om disse kapringene, og hadde en slags
dobbelt rolle ettersom han fungerte som både investor i kapervirksomheten og som dommer i
kaperretten. I kaperretten satt også flere andre jurister som ble dominerende i det nye Norge.
Dagens sjørøveri utenfor Somalia er bare småtteri i forhold til hva sørlendingene holdt på med for 200
år siden, med Kristiansand som hovedbase. Mange britiske skip ble tatt i de svært aktive kaperårene
fra 1807 til 1814. Men også fartøyer fra USA og andre land ble truet til havn med besetning og bytte.
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På dette kjente maleriet av Ambroise-Louis Garneray ser vi den franske kaperskuta «Confiance» i kamp mot den britiske
ostindiafareren «Kent».

– Mange dyktige jurister jobbet med kaperfarten. Du kunne ikke ta hva du ville, det gjaldt folkerettslige
regler for kapervirksomheten, forteller Mestad. – Disse reglene og rettspraksisen rundt dem i
kapersaker banet vei for mye av det som senere er blitt til internasjonal folkerett.
CAS-forskerne vil studere denne sammenhengen. På veien klarer de kanskje også å kaste nytt lys
over hvordan dommerpraksis fra kaperrettene kan ha vært med på å påvirke Norges grunnlov.
I arbeidet med disse spørsmålene har Jussprofessorene Mestad og Michalsen har fått med seg flere
internasjonalt kjente folkerettsjurister som vil tilbringe kortere eller lengre perioder ved Senter for
grunnforskning (CAS) for å delta i dette prosjektet. Forskerne har en klar ambisjon om å skrive bok
sammen.

Omformingen av folkeretten og norsk suverenitet i 1814
Forskergruppen «The transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814»
ledes av professorene Dag Michalsen og Ola Mestad. Gruppen vil undersøke fra et
folkerettsperspektiv den historiske prosessen knyttet til Norges overgang fra å være et element i
den dansk-norske helstaten til unionen med Sverige. Det vil fokuseres på to hovedområder av
folkeretten: Ulike typer statssamband og -allianser i Norden før og i 1814-15, og nøytralitet og
kaperfart i folkeretten.
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Noe helt uventet kan skje
Noe helt uventet kan skje når en gruppe matematikere nå får lov til å sitte sammen ved
CAS og bare konsentrere seg. Eller kanskje skjer det ikke noe særlig. Slik er teoretisk
matematikk.
Bård Amundsen, Jakobsen & Amundsen Skrivebyrå
i samarbeid med CAS, Oslo
November 2012

Matematiske oppdagelser kommer ofte helt brått. Samler du
en gruppe mennesker med kompetanse på ulike områder
innenfor teoretisk matematikk, kan de sammen oppdage noe
nytt, kanskje løse et matematisk problem - eller oppdage et
problem ingen før har tenkt på.

Ulike bakgrunner
Professorene Yurii Lyubarskii og Kristian Seip fra NTNU i
Trondheim, leder sammen CAS-gruppen som dette
forskningsåret skal jobbe med operatorrelatert funksjonsteori
og tid-frekvensanalyse. De to har samlet svært kompetente
professorer og forskerkolleger fra Frankrike, Israel, Russland,
Østerrike, USA, Spania, Finland og Storbritannia.

Professor Kristian Seip, Institutt for
matematiske fag, NTNU.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Seip: – Vi har samlet matematikere med ulik bakgrunn, hvor
alle kan forskjellige ting. Vi utfyller hverandre. Her ved CAS
får vi mulighet til å arbeide i fellesskap, en mulighet vi normalt
ikke får ute ved institusjonene hvor vi jobber.
Lyubarskii: – Å samle folk fra ulike matematikkmiljøer er
absolutt en god ting å gjøre. Det å se etter forbindelser
mellom ulike områder av matematikken, har flere ganger
tidligere gitt spennende resultater. Felter som ligger langt fra
hverandre i matematikk, kan henge sammen på
overraskende vis. Store matematiske framskritt er gjort på
denne måten.

Løste samme problem

Professor Yurii Lyubarskii, Institutt for
matematiske fag, NTNU.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Lyubarskii har bakgrunn fra Instituttet for lavtemperatur-fysikk
ved Vitenskapsakademiet i Ukraina. Instituttet har en stor
matematisk avdeling som har skapt mange resultater.

Når Seip og Lyubarskii nå samarbeider, er forhistorien litt spesiell. Helt uten å vite om hverandre, satt
de to i 1989 og 1990 i henholdsvis Sverige og Ukraina og løste, som de aller første, det samme
grunnleggende matematiske problemet innenfor Gabor-analyse, et felt knyttet til tid-frekvensanalyse.
Da de to fikk vite om hverandre og snakket sammen, fant de ut at de ville samarbeide. Slik kom
Lyubarskii på en snarvisitt til Trondheim i 1991, og senere har de to holdt kontakten.
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Tid-frekvensanalyse er nå en del av prosjektet deres ved CAS, og et godt eksempel på hvordan
matematikere fra ulike områder, nettopp gjennom å samarbeide, har oppnådd mye. Tidfrekvensanalyse er ulike metoder for å analysere signaler i tids- og frekvensplanet samtidig. Metodene
har i dag kommet til anvendelse på en rekke områder.
Digitale bilder
Ett eksempel på anvendelse av teoretisk matematikk er digital signalbehandling. Bildet av Lyubarskii
og Seip som du ser illustrerer denne artikkelen, er tatt med et digitalt kamera. Signalbehandlingen i et
slikt kamera hadde ikke vært mulig uten de framskrittene matematikere har gjort på området.
Bildeformatet JPEG har spilt en avgjørende rolle siden det i 1992 første gang ble en standard for
komprimering av et digitalt bilde. Komprimeringen fungerer ved at bildene komprimeres til en strøm av
bytes, kanskje en tiendedel så stor som originalen, og deretter rekonstrueres tilbake til et godt digitalt
bilde.
Seip: – Informasjonsteknologi og ikke minst digital fotografering er et veldig godt eksempel på hvordan
teoretisk matematikk blir til anvendt matematikk, som igjen blir til produkter mennesker nyttiggjør seg
av hver eneste dag. Komprimeringen av bilder gjennom JPEG-formatet, som flest digitale bilder lagres
i, skjer gjennom en avansert algoritme som Joint Photographic Experts Group (JPEG) ble enige om.
Her har teoretisk matematikk åpnet muligheter for anvendt matematikk, som igjen har gjort det mulig å
komprimere og deretter rekonstruere store bildefiler.
På denne måten har teoretisk matematikk altså vært av avgjørende betydning for utviklingen av
digitale bilder slik vi kjenner dem i dag.
En følelse
Seip og Lyubarskii er helt sikre på at de også i løpet av CAS-året skal klare å løse noen matematiske
problemer.
Lyubarskii: – Jeg har en klar følelse av at dersom vi klarer å konsentrere oss nok, så skal vi finne noen
gode svar dette året. Men jeg vet at ting tar tid.
– La oss si det sånn: Vi vet hvor vi skal, men vi har litt problemer med å si hvor det er.
Seip: – I teoretisk matematikk kan det skje helt uventede og overraskende ting. Det kan skje noe i
arbeidet vårt i løpet av de neste to månedene som jeg knapt vet noe som helst om i dag. Slikt er det
viktig å være åpen for når du bringer matematikkforskere sammen.
Kristian Seip legger til at den innsikten som kan gi ham aller størst glede, er når han klarer å se at to
ting som han i utgangspunktet ikke trodde hadde noe som helst med hverandre å gjøre, viser seg å
være koblet til hverandre.
Lyubarskii: – Vi forventer virkelig at det skal skje noe uventet mens vi sitter her ved CAS. Før noe skjer
i matematikk, kan du kjenne det som en slags følelse. Det er litt merkelig. Du kjenner det inni deg. Og
så skjer det.
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På CAS får matematikerne mulighet til å samarbeide om å
løse komplekse matematiske problemer. Mye tid tilbringes
foran tavlene på kontorene. (Foto: Bård Amundsen)

Unormalt er normalt
I teoretisk matematikk-forskning er det altså normalt at det inntreffer noe unormalt. Noen ganger
inntreffer det helt brått. Men det betyr ikke at matematikere bare sitter passive og venter. Det ligger
veldig mye hardt arbeid og konsentrasjon bak løsningen av matematiske utfordringer. Men Seip og
Lyubarskii bekrefter at de kan gå i ukesvis og stange hodet i veggen, og føle at de ikke kommer noen
vei.
Seip: – Som teoretisk matematiker bør du nok ikke holde på alt for lenge med ett og samme problem. I
dag stilles det jo også krav til vitenskapelig produksjon, så før eller siden må du komme deg videre.
Matematikkforskning forbindes i dag gjerne med store datamaskiner og enorm regnekapasitet. Ved
CAS bruker matematikerne knapt datamaskiner. Mange teoretiske matematikere klarer seg fortsatt
like godt uten. Her er det matematisk litteratur som betyr klart mest. Og det å snakke sammen:
Seip: – Det er alltid sunt å snakke med naboen. Innen matematikk må man passe seg litt, så ikke det
man holder på med blir alt for smalt og spesialisert. Å kunne initiere og samle en gruppe som kun
driver med forskning, slik vi nå har fått gjøre her ved CAS, er langt fra noen selvfølge innenfor
forskning i dag. CAS gir oss en enestående mulighet til bare å konsentrere oss om forskningen vår.
Her får vi både ressursene og tiden vi trenger.
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Operatorrelatert funksjonsteori og tid–frekvens-analyse
Forskergruppen «Operator Related Function Theory and Time-Frequency Analysis», ledes av
professorene Yurii Lyubarskii og Kristian Seip fra NTNU Trondheim.
Prosjektet omhandler to sentrale deler av moderne matematisk analyse, operatorrelatert
funksjonsteori og tid–frekvens-analyse, og det dyptgripende samspillet mellom disse to områdene.
Kompleks analyse, som i første halvdel av det forrige århundret i hovedsak var en rent teoretisk
disiplin, har nå utviklet seg til å bli et kraftfullt verktøy i harmonisk analyse, funksjonalanalyse og
sannsynlighetsteori så vel som i anvendte områder som for eksempel kontrollteori og
informasjonsteori.
Tid–frekvens-analyse har sitt utspring i kvantemekanikk og signalanalyse; det er nå blitt en egen
matematisk disiplin som er sammenflettet med ulike deler av harmonisk analyse, kombinatorisk og
geometrisk analyse, representasjonsteori, pseudo-differensielle integraloperatorer og C*-algebraer.
Metoder, angrepsmåter og – kanskje enda viktigere – den underliggende tankegangen innen dette
feltet gjør det mulig å undersøke kjente resultater på nye måter, oppdage nye uutforskede områder
innen klassisk funksjonsteori og dessuten å etablere overraskende og dyptgående relasjoner mellom
problemer som oppstår innen deler av matematikken som tilsynelatende er langt fra hverandre.
Et av de mest fascinerende eksemplene på denne typen samspill er den såkalte Feichtingerformodningen, som oppsto i tid–frekvens-analyse. For noen år siden ble det påvist at Feichtingerformodningen er ekvivalent med fundamentale formodninger i kombinatorisk analyse og i matematisk
fysikk, som begge har stått uløst i mange tiår. En mulig måte å angripe dette problemet på er basert
på metoder fra operatorrelatert funksjonsteori, nærmere bestemt rom av analytiske funksjoner og
samplingteori.
Et annet eksempel på tilsvarende bemerkelsesverdig samspill mellom ulike delområder av matematisk
analyse finner vi i spredningsteori som kombinerer metoder i matematisk fysikk, operatorrelatert
funksjonsteori, partielle differensialligninger og harmonisk analyse. Dette feltet har sitt utspring i studiet
grunnleggende fysiske fenomen og har direkte anvendelser i for eksempel nanoteknologi.
Prosjektet har som mål å fremme samarbeid og samspill rundt disse og lignende tema mellom
eksperter i operatorrelatert funksjonsteori og tid–frekvens-analyse, spesielt med tanke på problemer
med relevans innen ingeniørvitenskap og fysikk. Et slikt samspill vil berike begge områder og vil lede
til en dypere forståelse av viktige utfordringer.
Kristian Seip og Yurii Lyubarskii løste for drøyt 20 år siden begge det
samme uløste matematiske problemet, uten å vite om hverandre. Nå
leder de sammen årets prosjekt innen teoretisk matematikk ved CAS.
(Foto: Bård Amundsen)

Mer spesifikt er prosjektet forventet å lede til nye
fremskritt innen områder som rom av analytiske
funksjoner, spektral funksjonsteori, potensialteori, Gaboranalyse så vel som spredningsteori (spesielt spredning
på kvantegrafer), partielle differensialoperatorer og
geometrisk analyse.
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Tid til intensiv forskning
– Forskere trenger sammenhengende tid til forskning. Nå mer enn noensinne. Det kan
vi tilby dem her, sier Brit Solli, ny vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning
(Centre for Advanced Study, CAS).
Siw Ellen Jakobsen, Jakobsen & Amundsen Skrivebyrå
i samarbeid med CAS, Oslo
November 2012

Arkeologen, som er professor ved Kulturhistorisk
museum ved Universitetet i Oslo, mener at tid til
sammenhengende forskning er en mangelvare
ved norske universiteter og høyskoler.
– Jeg søkte meg hit til CAS blant annet fordi jeg
brenner for grunnforskningen. Jeg ser det som
min oppgave her ved senteret å fremme
forståelse for grunnforskningens essensielle
rolle i det norske og det internasjonale
forskningslandskapet.
Ved CAS skal Brit Solli lede den interne
administrasjonen og tilretteleggingen for de tre
forskergruppene som hvert år får et års opphold
her. Kontakt med senterets ti
samarbeidspartnere – som alle er universiteter
og høyskoler – utgjør også en viktig del av
jobben hennes.

Brit Solli leder arbeidet med å tilrettelegge forholdene for de
tre forskergruppene som hvert år får et års opphold ved
CAS.
(Foto: Bård Amundsen)

Veøy-prosjektet
Solli har som en del av stillingen sin ved CAS også noe tid til å holde seg oppdatert i sitt eget fag og
drive med egen forskning. Hennes primære forskningsfelt er sen vikingtid og middelalder. I tre somre,
fra 1990 til 1992, drev hun arkeologiske utgravninger på Veøya, som ligger midt i det romsdalske
fjordsystemet. På Veøya fant hun oppsiktsvekkende beviser for at kristningen av Norge var en lang
prosess, som startet lenge før Olav Tryggvassons og Olav den helliges tid. De første kristne
gravplassene Solli og arkeologistudentene hennes fant på Veøya stammet fra midten av 900-tallet.
Funnene fra Brit Sollis utgravninger fikk stor oppmerksomhet, både lokalt og nasjonalt. En gullring
med en gammelfransk innskrift hun hadde funnet dannet blant annet utgangspunkt for teaterstykket
Edvard Hoem skrev i forbindelse med Moldes 250-årsjubileum i 1992, «Tusen år – ein sommardag».
Solli har også ledet et flerårig utgravningsprosjekt på Borg i Lofoten. Der ble det avdekket et 40 meter
langt, stolpebygget langhus fra middelalderen. Bygging av langhus er en europeisk byggeskikk som
går tilbake til yngre steinalder, og forskerne har ment at denne måten å bygge hus på opphørte i løpet
av vikingtiden. Utgravningene på Borg viste at dette ikke stemmer.
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Gjensyn med Veøya
Sommeren 2011 var Brit tilbake på Veøya igjen. Denne gangen uten spade og graveskei, men i stedet
utstyrt med georadar og instrumenter som måler magnetisk susceptibilitet, for å kartlegge variasjoner i
jorda og dens magnetiske egenskaper.
– Dette var et metodeutviklingsprosjekt i samarbeid med Vitenskapsmuseet ved NTNU. Vi arkeologer
benytter oss mye av nye naturvitenskapelige metoder. Jeg er for disse nye metodene, men man må
ikke se på dem som magi. Det er mange kildekritiske problemer knyttet til bruken av dem. Dette fikk vi
vite mye mer om i dette prosjektet, og det er ikke minst disse utfordringene jeg vil arbeide videre med
her på CAS, forteller hun.

Klimaendringer og kulturarv
Solli har også vært Riksantikvarens FoU-rådgiver et par år midt på 1990-tallet. Her jobbet hun aktivt
for å få kulturminner inn på den strategiske forskningsagendaen, noe hun lyktes godt med. I dag er
kulturminneforskning integrert i programforskningen i Norges forskningsråd.
Den vitenskapelige lederen ved CAS har hele sitt forskerliv trivdes godt i mellomrommene mellom
forskjellige fag. Et litt farlig sted å være, mener hun, fordi man alltid står i fare for å kunne for lite om
hvert fag. Men i disse mellomrommene kan det også skapes originale innsikter.
– Jeg har også med meg til CAS et kulturteoretisk prosjekt om kulturarv og klimaendringer, der jeg
forsøker å flette sammen humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskaplige vinklinger på
hva som skjer med menneskehetens kulturarv når store områder enten blir oversvømt eller blir utsatt
for tørke eller store migrasjoner.
– Er du godt teoretisk skolert, kan du få mange gode ideer til å studere fenomener fra nye perspektiver.
Derfor synes jeg det er interessant å være her ved CAS, hvor vi har forskergrupper fra forskjellige
fagfelt. Jeg vet det har skjedd at forskere fra ulike forskergrupper som har møttes her, har publisert
sammen etter CAS-året. Det synes jeg er spennende.

Kunnskapsprosesser
Den nye vitenskapelige lederen ved CAS er levende opptatt av kunnskapsprosesser.
Hvordan kan vi for eksempel vite hva vi tror vi vet om fortiden? Hvor mye styrer våre forestillinger om
hvordan fortidsmenneskene levde, de funn vi gjør? De eldgamle vitenskapsteoretiske spørsmål om
forholdet mellom teori og data er problemstillinger som nesten alltid dukker opp når arkeologer
registrerer og graver ut funnsteder.
I arkeologien er det helt nødvendig å være tverrfaglig orientert, på tvers av vitenskapelige kulturer.
– Som arkeolog må man for eksempel kunne kvartærgeologi, for å forstå strandlinjer eller hvordan
terrenget har endret seg. Pollenanalyse og vegetasjonshistorie inngår også i arkeologiske prosjekter. I
tillegg må arkeologer i sine komparative analyser benytte seg av samfunnsvitenskapelige teorier og
empiri. Arkeologien har også helt siden midten av 1800-tallet arbeidet med det som i dag kalles
økologiske perspektiver på landskap og naturmiljø. Faget har alltid hatt en fot i hver av «de to
vitenskapelige kulturer», som C.P. Snow skrev om for over 50 år siden.
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Får lov til å «leke»
Når vi rusler forbi det store møterommet på CAS, hvisker Solli plutselig: – Se på dem. Hun peker på
det franske forskerparet Hervé og Martine Queffélec som står på hver sin side av et whiteboard fullt av
formler.
– Du skulle vært her for en liten stund siden. Da sto hele matematikkgruppen som er ved CAS i år ute
på gangen og diskuterte matematiske problemstillinger. Deretter forsvant alle inn på kontorene sine og
begynte å arbeide ivrig sammen eller hver for seg. Brit Solli er åpenbart fascinert over arbeidsmåten til
matematikkforskerne som holder til ved CAS i år.
– Det er så morsomt å se godt voksne professorer «leke». Her kan de starte kollokvier igjen, akkurat
som i studiedagene. Hvor ellers enn på CAS kan forskere få tid og rom til det? spør hun.

– Jeg søkte meg hit til CAS fordi jeg brenner for
grunnforskningen, sier CAS-leder Brit Solli, som
selv er arkeologiprofessor. Hun har ledet
utgravinger, men er også opptatt av
vitenskapsteori.
(Foto: Bård Amundsen)

Bør flytte på seg
Som vitenskapelig leder skal Solli være ved CAS i tre år. Forskergruppene er her i ett år.
– Jeg har vært ni år ved Universitetet i Tromsø, deler av dem var jeg instituttleder, og sju år ved
Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, der jeg også har vært seksjonsleder. Nå hadde jeg
behov for litt forandring. Jeg tror alle akademikere har godt av å flytte på seg av og til. Norsk akademia
er dessverre preget av lite mobilitet. Folk har en tendens til å gro fast når de får en fast stilling, sier
Solli, som selv har stått på lønningslisten til fire forskjellige universiteter opp gjennom årene.

Mer aksept for elite
Det snakkes mye om behovet for internasjonal mobilitet. Solli mener det også er viktig at akademikere
flytter mer på seg innad i Norge. Det vil være bra for samarbeidsklimaet og samforståelsen av hvor vi
vil hen i norsk forskning, tror hun. Solli mener også at vi bør gå mer i retning av samarbeid, og at vi
ikke må spre forskningsmidlene alt for tynt utover.
– Da CAS ble etablert i 1992 var det å satse på eliteforskning kontroversielt. Men mye har skjedd
siden den gang. Vi har fått Sentre for fremragende forskning og store EU-prosjekter. I dag er det blitt
en mye sterkere vektlegging av kvalitet.
Solli er selv med i en forskergruppe med arkeologer ved Kulturhistorisk museum, UiO, som er inne i
finalerunden til SFF-ordningen. Hun vet med andre ord hva det innebærer å skrive en SFF-søknad.
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– Å søke SFF er en voldsom prosess. I år var det 139 søkere, 29 er med i finalerunden og i november
blir det klart hvilke ti prosjekter som blir SFF. Her ved CAS har vi 25-30 søknader i gjennomsnitt hvert
år og tre får opphold, altså en innvilgelsesprosent på ca. 10. Det er hard konkurranse og høye
kvalitetskrav for å få et CAS-prosjekt, men tidshorisonten er kortere enn ved et SFF, tipser Solli
forskerkolleger.
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CAS-år banet vei for SFF
Professorene Bjørn Jamtveit og Jan Terje Faarlund hadde begge et år ved CAS, før de
ble henholdsvis senterleder og deltager i hvert sitt Senter for fremragende forskning
(SFF).
Bård Amundsen, Jakobsen & Amundsen Skrivebyrå
i samarbeid med CAS, Oslo
November 2012

Geologen Bjørn Jamtveit var prosjektleder for
«Dynamics of Fluid Rock Systems», som hadde
opphold ved CAS i 2000/2001. Han forteller:
– For oss var timingen helt perfekt. Vi hadde akkurat
hatt et prosjekt der vi etablerte et tverrfaglig samarbeid
med fysikere, først og fremst fysikeren Jens Feder,
som hadde en gruppe ved CAS allerede det første året
senteret eksisterte.
– Under oppholdet på CAS fikk vi videreutviklet dette
tverrfaglige samarbeidet og forberedt en søknad til
SFF-ordningen, som da ble opprettet.

Bjørn Jamtveit er professor i geologi og har
de siste ti årene ledet det internasjonalt anerkjente
SFF-et Physics of Geological Processes ved UiO.
Samarbeidet ble utviklet ved CAS. (Foto: CAS)

Utviklet ideen om SFF
I 2002 ble Physics of Geological Processes (PGP) – et av de 13 første Sentre for fremragende
forskning i Norge – etablert. De tre første årene var Jens Feder senterleder. De sju siste årene har
Bjørn Jamtveit ledet det tverrfaglige forskningsmiljøet ved UiO. Forskerne har klart å forklare Jordens
geologiske prosesser på en mer fundamental måte enn noen andre har gjort tidligere.
– Ved CAS fikk vi vie all vår tid til å holde på med forskningen vår og til å konsolidere
forskningsgruppen. Det var slik vi utviklet idéen om et SFF der geologer og fysikere samarbeidet. Vi
ville nok ha søkt et SFF også uten CAS, men jeg er overbevist om at søknaden ble bedre på grunn av
CAS-oppholdet, sier Jamtveit.
Geologen er svært opptatt av språk, og vektlegger særlig forskernes skriveprosesser:
– Det er forstyrrende å hele tiden bli avbrutt av møter, undervisning og administrasjon når du er inne i
en skriveprosess. Ved CAS fikk jeg den roen som trengtes for å forberede og skrive SFF-søknaden,
forteller han.
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Språk og grammatikk
En annen som har fått faglig utbytte av et opphold ved
CAS er professor Jan Terje Faarlund, som i
2004/2005 var gruppeleder for prosjektet «Linguistic
Theory and Grammatical Change». Han arbeider i dag
ved Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN), et
SFF som ble etablert i 2007. Ved dette sentret foregår
det også et unikt tverrfaglig samarbeid hvor
språkforskeren Faarlund, sammen med filosofer og
genetikere, leter etter svar på menneskespråkets
hemmeligheter.

Jan Terje Faarlund er professor ved Institutt for
lingvistiske og nordiske studier, UiO, og
forskningskoordinator ved Centre for the
Study of Mind in Nature. (Foto: Maria Sætre/CAS)

– Oppholdet ved CAS satte meg i stand til å bli
interessant for SFF-gruppen som startet opp i 2007.
Jeg fikk muligheten til å konsentrere meg om
forskningen min i mye større grad enn om jeg hadde
sittet ved Universitetet i Oslo, med undervisning ved
siden av forskningen.

Dyktige og hyggelige
Faarlund forteller at han fikk samlet flere fremragende internasjonale forskere til CAS-gruppen. – Jeg
hadde to krav: At de skulle være dyktige forskere og at de skulle være hyggelige å samarbeide med.
På CAS arbeider forskerne nemlig tett sammen. Det åpner for muligheten til å bli godt kjent med dem
man jobber med.
– Vi gjorde nok ikke så mye annet ved CAS enn hva vi ville ha gjort hver for oss. Men jeg er overbevist
om at det vi gjorde ble bedre, fordi vi samarbeidet så tett om det. Flere publikasjoner kom ut av
samarbeidet.
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Alt fungerte!
Arkeologiprofessor Charlotte Damm, tidligere gruppeleder på CAS, ser tilbake på
oppholdet sitt på senteret med stor glede.
Siw Ellen Jakobsen, Jakobsen & Amundsen Skrivebyrå
i samarbeid med CAS, Oslo
November 2012

Forskningsåret 2008/2009 ledet Damm prosjektet «Early Networking in Northern Fennoscandia» ved
CAS. Dette var et tverrfaglig prosjekt som undersøkte møter og interaksjon mellom folkegruppene i
Nord-Skandinavia, fra steinalderen og opp til nyere tid. Både arkeologer, historikere og lingvister
deltok.
Charlotte Damm er professor ved Universitetet i Tromsø. Hun har nå permisjon og jobber som
professor ved universitetet i Galway, Irland.
– Alt gikk på skinner ved CAS. Ingenting forstyrret forskningen vår, det var ikke noe annet vi skulle
gjøre enn å forske. Alt det praktiske ble tatt hånd om av CAS, og alt fungerte veldig godt! forteller
Damm begeistret. Hennes opplevelse, både av oppholdet og av gruppen hun ledet, var at alle var
veldig fornøyde.

Charlotte Damm er professor ved Universitetet i Tromsø, men jobber
for tiden som professor ved Universitetet i Galway. (Foto: Maria
Sætre/CAS)

Sammen hele tiden
Arkeologiprofessoren fremhever betydningen av det å
kunne dele arbeidsplass med kollegene i
forskningsgruppen over et lengre tidsrom. Å møtes for
noen få dager til seminarer og konferanser er vel og bra,
men det blir en ganske annen forskningsprosess om man
kan sitte sammen hele tiden og utveksle ideer løpende,
mener hun.
– Ved CAS skapes det både internasjonale og
tverrfaglige møter på en gang. Du får mulighet til å jobbe
tett sammen med folk du ikke kjenner godt fra før. I noen
grupper er det deltagere som aldri har møtt hverandre
tidligere.
– Når nye forskergrupper settes sammen på denne
måten, kan det oppstå helt nye synergier. Det kan skapes
effekter ingen hadde forutsett på forhånd. Slik kan et forskeropphold ved CAS bli en katalysator for ny
forskning, mener Charlotte Damm.
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Ekte internasjonal forskning
Stefka Georgieva Eriksen er i 2012/1013 en del av middelalder-forskergruppen ved
CAS. Her åpner det seg nye muligheter for henne.
Bård Amundsen, Jakobsen & Amundsen Skrivebyrå
i samarbeid med CAS, Oslo
November 2012

– En post.doc.-stilling involverer mye individuelt arbeid, så å få jobbe med prosjektet mitt i fellesskap
med andre forskere her på CAS, synes jeg er en flott mulighet, sier Eriksen.
Eriksen kommer fra en post.doc.-stilling ved Universitetet i Oslo, der hun forsker på norrøn filologi. Nå
er hun trukket inn i CAS-prosjektet «The representation of the warrior in relation to the king in the
European Middle Ages (600-1600)» under ledelse av irsk-professor Jan Erik Rekdal.
Stefka Georgieva Eriksen deltar 2012/2013 i
middelalderprosjektet ved CAS.
(Foto: Bård Amundsen)

– Faglig er dette veldig spennende. Her forsker vi
på både historie, språk og litteratur, og har også
mulighet til å invitere gjesteforelesere fra andre
fagfelter. Forskere innen for eksempel arkeologi,
kunsthistorie eller teologi kan tilby nye
perspektiver på tematikken vi arbeider med, noe
som kan være veldig berikende for prosjektet.
– Samtidig får jeg mulighet til å samarbeide med
forskere på irsk, walisisk og gammel-engelsk
som jeg ellers ikke hadde kommet i kontakt med.
Jeg lærer hele tiden noe nytt, sier Eriksen.
Mye forskning er i dag internasjonal. Men i
praksis er det ofte mest på papiret. Forskere fra
ulike land som deltar i samme forskergruppe,
møter hverandre sjelden og noen ganger aldri.
Det «internasjonale» og «tverrfaglige» blir ofte
mest et argument for å få midler til et prosjekt.
Fenomenet er like vanlig i andre land som i
Norge.

– Her på CAS er vi en internasjonal gruppe som fysisk sitter sammen. Det kan bringe oss inn på helt
nye forskningsveier. Å skrive sammen blir også enklere når vi faktisk sitter sammen, forteller Eriksen.
Tett samarbeid i alle faser av forske- og skriveprosessen er gull verdt!
Eriksen, som selvfølgelig er godt kjent med det norrøne forskningsmiljøet i Norge, synes det er ekstra
spennende å erfare hvordan kolleger som studerer keltisk og gammel-engelsk (angelsaksisk) språk og
litteratur arbeider.
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– Gjennom møtet med de andre fagfeltene, får jeg både utvidet min faglige horisont og kompetanse,
og vist relevansen av norrøntfeltet for andre filologier, avslutter Eriksen.
Forskning.no har skrevet om Eriksens forskning på hvordan norske middelalderforfattere tok seg store
friheter når de oversatte fra andre språk og kulturer. Artikkelen finner du her:
http://www.forskning.no/artikler/2011/januar/275705
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