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Senter for grunnforskning er nå inne i sin tjueandre
forskningssesong. Igjen har eminente forskere, etter invitasjon fra
professorer ved våre partnerinstitusjoner, inntatt kjeller- og
loftsetasjen i Drammensveien 78. Lokalene vibrerer av diskusjoner
omkring matinntakets økologi, runologiens grunnlagsproblemer og
internasjonal fagbevegelses rolle i en globalisert økonomi. Vi har i
denne utgaven av GLIMT gleden av å presentere gruppelederne
og prosjektene som arbeider ved senteret i det akademiske året
2013/2014.
Professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein ledet i 2009/2010
prosjektet «Should states ratify human rights conventions». De
forteller entusiastisk om hvilke resultater og muligheter
forskningsåret ved CAS brakte. Føllesdal og Ulfstein leder nå ett
av de 13 nye Sentrene for fremragende forskning som i 2012 fikk
innvilget sine prosjekter av NFR. Og her er det grunn til
begeistring, for som det fremgår av intervjuet: Uten CAS, intet SFF!

Professor Brit Solli,
vitenskapelig leder ved
Senter for grunnforskning.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Den avtroppende regjeringen Stoltenberg varslet at den i 2014 ville legge frem en langtidsplan for
forskning og høyere utdanning. Og i den anledning inviterte de «aktører i næringslivet, offentlig sektor,
organisasjonslivet, forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler og private virksomheter som driver
med forskning» til å komme med innspill. I invitasjonen stilles det konkrete spørsmål om hvilke
«temaområder» som ulike institusjoner ønsker å prioritere.
Ved Senter for grunnforskning prioriterer vi «temaområdet» den forskerinitierte, nysgjerrighetsdrevne
grunnforskningen. Men siden innspillsinvitasjonen fra Kunnskapsdepartementet ikke nevner
grunnforskning med ett eneste ord, antar vi at dette er en prioritering departementet under Kristin
Halvorsens ledelse, ikke ville ha vært særlig fornøyd med.
Grunnforskning kan jo omhandle hele spekteret av Vitenskaper; alt fra matinntakets økologi, runenes
mysterier og internasjonal fagbevegelse som «case». I invitasjonen sies det imidlertid følgende: «Vi
kan ikke i dag forutsi hvordan samfunnet og næringslivet vil være om 30 år, men vi vet at kunnskap vil
være nøkkelen til å skape morgensdagens samfunn». Nettopp! De spørsmål som den kortsiktige
«nytteforskningen» stiller i dag, kan være totalt irrelevante om 30 år. Den langsiktige grunnforskningen
innebærer også en risiko; den skal stille spørsmål som man på forhånd ikke har oversikt over
konsekvensene av. Man vet ikke med full sikkerhet om forskningen blir «nyttig», hverken på kort eller
lang sikt. Historien har imidlertid vist oss at den frie, forsker- og nysgjerrighetsdrevne utforskningen av
vår livsverdens mangfold alltid resulterer i ny kunnskap og nye vitenskapelige problemstillinger, som i
sin tur kan bli meget «nyttige». Grunnforskning kan også umiddelbart gi uventende resultater som
viser seg å ha stor nytteverdi. Her kan nevnes penicillinet, røntgenstrålenes medisinske bruk,
matematiske formler som utgjør opphavet til digital bildebehandling i JPG-format… . Listen er, som
grunnforskningen, uten ende.
Mandag 7. oktober 2013 la Høyre og Fremskrittspartiet frem en regjeringserklæring der også forskning
er omtalt. I erklæringen heter det, blant annet, at regjerningen ønsker å «øke den frie prosjektstøtten
for å fremme banebrytende forsking». En regjerings liv kan være kort, men grunnforskningen er lang.
Vi ønsker regjeringen Solberg lykke til med arbeidet for å fremme fri, banebrytende forskning!

Trappeløpet som forbinder kjeller og loft på CAS har en begynnelse og en ende. Grunnforskningens kunnskapsspiral har ingen
av delene, i følge vitenskapelig leder Brit Solli. (Foto: Lars Aarønæs)

Brit Solli
Vitenskapelig leder, CAS

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 2016-2017 er 18. november 2013.
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 21 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 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 2013 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 20162017 er 18. november 2013. 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
betydning i forhold til pågående nasjonal og internasjonal forskning på området.
De innkomne forslagene blir vurdert av CAS’ styre, som i løpet av desember 2013 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.

Lederne for de tre prosjektene ved CAS 2013/2014: Fra venstre Gro V. Amdam og Bjørg Egelandsdal, som i fellesskap leder
"Matinntakets økologi". Knut Kjeldstadlis prosjekt heter "Globalisering og transnasjonale aktørers muligheter – fagbevegelsen
som case". James Knirks prosjekt er "Lesning og tolkning av runeinnskrifter: Runologiens teori og metode". (Foto: Nicki
Twang)

Kan arbeidernes pipe gi mer gjenlyd globalt?
Arbeiderhistoriker Knut Kjeldstadli legger store tall på bordet. 80 000 transnasjonale
selskaper forvalter 70 prosent av all handel i verden. Av de hundre største
økonomiske enhetene globalt er det 51 selskaper, 49 stater. Kan arbeidere på noen
måte kreve sin rett internasjonalt? Hva har de å stille opp overfor slike krefter?
Lars Aarønæs
Oktober 2013

Faktisk en del.
Kjeldstadli begynner med å fortelle historien om en vellykket
metallarbeiderstreik i Ravenswood i USA, i 1990.
– Det startet med en streik, fortsatte med streikebryteri og
deretter oppsigelser. Dette er klassisk. Det interessante var
at de oppsagte arbeiderne klarte å mobilisere støtte mot
eieren, i 28 land. De la press på bankforbindelsene til dette
multinasjonale konsernet. De fikk støtte og hjelp fra kolleger
i søsterselskapene og fra lokalsamfunnet. Og de fikk
jobbene tilbake. Dette et eksempel på den typen aksjoner
over landegrensene som vi studerer nærmere nå.
Evnen til samarbeid
– Hva vet dere mer om når CAS-oppholdet deres er over i
juni neste år?
– Forhåpentlig mer om i hvilken grad fagbevegelsen
internasjonalt evner å samarbeide over landegrenser. Er det
mulig å si noe om hvilke omstendigheter som skal til? Om
hvilke valg av fagpolitisk linje som gjør det mulig å få til
denne typen transnasjonalt samarbeid? Grunnen til at jeg er
opptatt av dette emnet, er at vi har fått en økonomi og et
teknologisk system som er ganske tett sammenvevd på hele
kloden. Det gir enorme konsentrasjoner av makt i de
transnasjonale konsernene. Da blir spørsmålet: Er det mulig
å få reist en motmakt, er det mulig at andres organiserte
stemmer når opp til et tilsvarende nivå?
– Det er nødvendigvis lettere å organisere lokalt og
nasjonalt?
– I spranget opp til det transnasjonale nivået er det mange
utfordringer – ulike språk, ulike faglige og politiske
tradisjoner. Og reine interessemotsetninger mellom
arbeidsstokker, stundom også innafor samme konsern.

Knut Kjeldstadli er professor i historie ved
Universitetet i Oslo. (Foto: Rune Flaten/CAS)

CAS-prosjekt, 2013/2014:
"Globalisering og transnasjonale
aktørers muligheter - fagbevegelsen
som case"
På engelsk: "Globalization and the
possibility of transnational actors The case of trade unions"
Sju forskere arbeider i prosjektet
gjennom hele CAS-året.

Opprøret i Paris i 1968. Studenter protesterte og ti millioner
franske arbeidere streiket. (Foto: Camera Press/Bryn
Campbell)

Kjeldstadli snakker om et ”historisk subjekt” – i
betydning de aktørene som kan være en motkraft.
– Prosjektet skal undersøke den internasjonale
fagbevegelsen. Når den er valgt blant dagens
sosiale bevegelser, er det fordi den både står
mest direkte overfor konsernene og har den
relativt sterkeste organisasjonen. En forsker i
gruppa som ser på dette temaet er professor
Andreas Bieler fra Nottingham.
Arbeiderimportens betydning
Prosjektets andre, store emne er vel så
interessant:
– Deltemaet handler om den typen av
transnasjonalitet, kryssing av landegrenser, som
innvandring representerer. Vi ser spesielt på
europeiske land. Hvordan har fagbevegelsen der
forholdt seg til nykommerne? Hvilken linje har de
valgt: å inkludere eller å holde dem utafor?
Kjeldstadli viser til tyske IG BAU, som tilsvarer
Norsk Bygningsarbeiderforbund – nå en del av Fellesforbundet. Tyskerne valgte å lage en parallell
organisasjon for innvandrere: De holder disse arbeiderne i egne fagforeninger og til dels på egne
lønnsnivå.
Forskerne på CAS ser på forhold i flere land også utenom Norden, blant andre Irland og Italia. En av
forskerne er Roland Erne, nå ved Dublin-universitetet. Han er tidligere ungdomstillitsvalgt i det
sveitsiske bygningsarbeiderforbundet. Det betyr at hans hjemland også er med. En annen forsker,
Darragh Golden, ser på Italia og Irland.
– Styrken eller svakheten i en fagbevegelse kan uttrykkes i hvordan de håndterer den utfordringen det
er å organisere medlemmer av ulik kulturell bakgrunn: arbeidere med ulikt syn på livet, og ulike
erfaringsbakgrunner. Ved å splitte lønnstakerne vil jo bevegelsen svekke seg selv. Det vil trolig, i all
overskuelig framtid, være en viss innvandring. Og oppstår en lønnstakerklasse som splittes etter
etniske, nasjonale, religiøse eller andre linjer, da har fagbevegelsene skapt seg et evig problem.
Badanti, maids, au pairer
Et eget emne i prosjektet er ”global care chains”, globale omsorgskjeder, studert av Sabina Stan,
antropolog med rumensk-kanadisk-irsk bakgrunn.
– Kvinner fra sør og øst i Europa reiser fra sin familie, noen ganger fra sine barn. De går inn i det som
stundom kalles au pair-jobber, men de er reelt hushjelper. Italienerne kaller dem badanti, et ord for
skjørt og bluse, på engelsk maids. De har en viss likhet med kvinnene som arbeider med omsorg, som
hjelpepleiere og sjukepleiere.

Au pair, badanti, maid: Hvordan forholder fagforbund seg til kvinnelige
arbeidsinnvandrere? Det er ett av spørsmålene i CAS-prosjektet. (Foto: Wikimedia
Commons)

Ideen vår er å følge disse kjedene. Vi skal studere det som måtte
finnes av fagforeninger i dette feltet i opphavslandet, men kanskje
enda mer i mottakerlandet. Hvordan forholder de seg? For
eksempel: Hvordan har Norsk sykepleierforbund reagert på import
av sykepleiere fra Filippinene? Vi har sett stygge saker rundt
arbeidsformidlere og ”importfirmaer”. Det er for tidlig å forutskikke
resultatene. Det er likevel lett å se en dobbelthet her:
Immigrantenes interesser i fagforeningen må også kunne
håndteres. Greier de ikke å nå ut, risikerer foreningene at
medlemsgrunnlaget deres forsvinner. Og samtidig må de «gamle»
medlemmene føle at deres interesser er ivaretatt.
Norsk modell liv laga?
I forskermiljøet på CAS er det folk med ulike bakgrunner fra Norge, fra Universitet i Oslo,
oppdragsforskning og Arbeidsforskningsinstituttet.
– Vi har kan hende et noe annet syn enn for eksempel forskningsinstitusjonen Fafo. Den har som et
slags premiss det som kalles for den norske modellen. Et trepartssamarbeid mellom fagbevegelse,
arbeidsgivere og stat. Dette samarbeidet er gunstig, mener Fafo. Kanskje så bra at det bør formidles
og spres til andre land. Vi spør: Passer et slikt samarbeid hvis maktforholdene er ganske annerledes?
Kan det være at man binder seg til en samarbeidspolitikk der det viser seg at arbeidsgiverne ikke
lenger er så interessert, slik man har sett i mange europeiske land? Og, hvis man skulle lykkes i å
eksportere en slik modell: Blir modellen innført i et land med en svak fagbevegelse, slik mange land i
sør har, og bindes bevegelsen opp til arbeidsgiver og stat – har du da mer skapt en lenke enn et
samarbeidsbånd? Den norske modellen forutsetter likestilte, samarbeidende parter. Jeg tror vi er noe
mer spørrende enn Fafo til hvor allmenngyldig og uproblematisk den er, sier Kjeldstadli.
Jakten på en allmenn teori
Han forteller at forskergruppa også vil gå inn i studier som allerede er skrevet innenfor feltet de har
valgt.
– Det finnes mange eksempler på transnasjonalt samarbeid. Ut fra disse enkeltundersøkelsene vil vi
se om det er mulig å utvikle en mer allmenn teori om vilkår for transnasjonal organisering. Hva er de
gunstige omstendighetene, og hva er de virksomme politikkvalgene?
En politisk geologi
– Hvilke resultater budsjetterer du med at det skal komme ut av året på CAS?
– Vi håper og tror at det kommer et par bøker, en del publikasjoner og et samarbeid som kan vare ut
over dette året. Jeg håper at arbeidet kan fungere samlende. At CAS-året kan gi et visst bidrag både
til folk fra forskerverdenen og til folk fra den verdenen vi forsker på, fagbevegelsen. Vi håper at
kunnskap vil gå begge veier.
Globalisering, som danner bakteppet for emnet, er vanskelig å forholde seg aktivt og politisk til, mener
historikeren. Ting skjer ikke merkbart fra en dag til en annen. Men endringene kommer.
– Det er som geologi. Det er prosesser så svære og saktegående at du vanskelig kan komme i
inngrep med dem. Men sjøl om vi erkjenner de tunge strukturene, må vi legge vekt på handlingssida.
Vi må prøve å finne fram til de gangene hvor det går, hvor motkreftene får gjort noe.
En revolusjonær favoritt
Kjeldstadli og laget hans driver grunnforskning, men kanskje av en annen type enn den vanlige.
– Det er en forskning som tar utgangspunkt i noen interesser og som stiller spørsmål som er styrt av
disse. Men svaret er ikke styrt, forhåndsgitt.

Pariserkommunens Paul Lissagaray advarte mot å skrive falske, revolusjonære
legender. Det samme mener Knut Kjeldstadli. (Foto: Public domain/Wikimedia
Commons)

Jeg har et favorittsitat, fra Paul Lissagaray. Han deltok i
Pariserkommunen i 1871. Han overlevde, og skrev etterpå
kommunardenes historie: «Den som forteller falske revolusjonære
legender for folket er like skyldig som den som lager falske sjøkart
for sjøfarere». Du kan ikke ljuge på vegne av noen, ikke dandere
resultater i en god saks tjeneste. Sjøl om du stiller spørsmål du
mener er i folkelige bevegelsers interesse, så gjør du dem en svær
bjørnetjeneste om du leverer bejaende, men feilaktige svar. Det er
ved å være så sann som mulig du best tjener disse interessene,
sjøl om sannheten er ubehagelig.
Forskerens frihet og nytte
– I hvor stor grad er du som forsker fri om ditt emne her?
Kjeldstadli retter seg opp i stolen, på sitt vesle loftskontor oppunder
skråtaket i Drammensveien. Det må være det minste krypinnet CAS har.
– Jeg mener en iblant får servert en klisjé om forskning: På den ene siden har du grunnforsking, som
er interessefri og drevet av forskerne. Den er høyverdig, kanskje litt abstrakt. Iallfall er den ikke av
umiddelbar nytte. På den annen side har du den litt ekle oppdragsforskningen og anvendte
forskningen, som mer eller mindre er styrt av oppdragsgiverne. Det vi driver med, kan kalles strategisk
grunnforskning. Med det mener jeg at vi på den ene sida er helt frie. Jeg har aldri hatt en så åpen og
fri arbeidssituasjon som her på CAS. Vi stiller spørsmålene helt sjøl. På den andre sida føler vi oss
forpliktet. Vi tar utgangspunkt i en samfunnsinteresse. I dette tilfellet er det vanlige lønnsarbeideres
situasjon i den verdenen vi nå lever i. At en enten er nytteorientert og styrt, eller fri og unyttig – den
todelinga er ikke lagt til grunn hos oss. Vi er frie og nyttige, håper jeg.
– Frie og nyttige for hvem?
– Det er vel et snev av stormannsgalskap å si det slik: Men jeg håper jobben vi gjør kan innvirke noe
på temavalg i norsk forskning. Jeg har kikket på emnevalgene til alle vitenskapelige ansatte i relevante
fag ved Universitetet i Oslo. Hvor mange holder på med arbeidsliv og fagbevegelse? En fem-seks
mennesker. Også dette har å gjøre med å skape motmakt til de sterkeste kreftene i verden. Vi må
spørre mer om hva slags samfunnsliv og hva slags arbeidsliv vi kommer til å ha framover. Se på hva
som skjer i Europa, at du i Tyskland kan få sparken for å ha ladet opp mobiltelefonen på
arbeidsgivernes strøm. Jeg synes at akademia er merkelig desinteressert.
Arbeidslivets dystopi og utopi
– Problemstillingene i dette forskningsprosjektet peker framover i tid. Uten at du skal forskuttere
resultatene dere skal fram til: Hva er tendensene i det feltet dere studerer?
– Enten så har vi fortsatt et arbeidsliv som er likt det i dagens Norden. Hos oss har to tredeler av
arbeidsstyrken rimelig greie jobber, nokså fast ansettelse, stundom livsvarig, og med en lønn til å leve
av. Standardarbeideren kan sies å være den mannlige industriarbeideren, eller i økende grad en
kvinne i et profesjonsyrke i offentlig tjeneste. Så har du bortimot en tredel som har hatt mer tilfeldig
arbeid, deltidsjobber, kontraktarbeid og utilfredsstillende vilkår på et grått arbeidsmarked. Slik er det
her. I det globale Sør er det omvendt: I beste fall har en tredel det vi kaller standardjobber, to tredeler
er i det tilfeldige markedet. Det snakkes om precarious work på engelsk. Ordet betegner noe som er
sårbart, tilfeldig, marginalt, sier Kjeldstadli, og fortsetter:
– Så det andre scenariet. Det er at dette vokser også i det globale Nord. Jeg minner om at reallønna i
Romania i dag er lavere enn i Kina. Det er også påfallende at medianinntekten – altså den som deler
like mange på hver side av skalaen – er lavere i Tyskland enn i Hellas. Når vi da veit at den tyske
gjennomsnittsinntekten er høyere, forteller det at det er noen som har j… mye penger på den ene sida.
Noen har tilsvarende lite på den andre. La meg legge til at en fjerdedel av arbeiderne i Tyskland er
inne på fattiglønn. De har altså en inntekt som de ikke kan klare seg ordentlig på. De må ha
sosialtilskudd. Det scenariet er allerede realisert i land vi ikke har tenkt på som del av Sør, som Spania.

– Det tredje scenariet er at denne modellen presser seg på, men at fagbevegelsen gjennom egen
kamp og gjennom samarbeid og politikk med andre krefter og folkelige bevegelser, klarer å presse
maktforholdene slik at den ikke realiseres. Da kan vi bevare, ja, kanskje øke sosial likhet og sikkerhet
for arbeidende mennesker.
Protestene mot nedleggelsen av Union i Porsgrunn førte ikke
fram. Men hva kan arbeidere som står samlet over
landegrensene utrette? Det er forskningsspørsmål. (Foto: Ola
Sæther)

Revolusjonen ikke rundt hjørnet
– Siden du er historiker er det fristende å spørre
om du ser kommende revolusjoner noe sted i
framtidsbildet?
– Det veit jeg sjølsagt ikke. Den ene faktoren som
kunne føre til større samfunnsendringer, vil i så
fall være mobiliseringen i fagbevegelse og andre
sosiale rørsler nedenfra, blant vanlige folk. Den
andre faktoren er om de som sitter med makta
greier å opprettholde et konsolidert regime. Hvis
det skulle bli store splittelser på toppen, kan det
komme en åpning. Jeg tror ikke akkurat noe slikt
kommer rundt neste sving. Jeg er 64 år, så om
den kommer, vil det vel skje etter min tid.
Teknologisk overtro
– Kan moderne kommunikasjonsteknologi spille
en rolle?
– Teknologien i seg sjøl bestemmer ikke hvordan
verden blir. Det som bestemmer, er hvordan
krefter, aktører, interesser og handlende
mennesker går inn og bruker de mulighetene som
denne teknologien gir dem. Teknologi er først og fremst en åpning av et mulighetsrom, som kan nyttes
til mange formål: Nettet brukes til alt fra hatpropaganda til opplyste diskusjoner. Men fagbevegelsen
har aldri hatt større muligheter til å kommunisere med hverandre enn nå. De transnasjonale
konsernene har en enorm makt. Men moderne kommunikasjonsteknologi gjør det mulig også for
fagbevegelsen å rapportere raskt om hva som skjer i andre land. Lønnstakere i et lands filialer kan
enkelt kontakte sine kolleger utenfor. Og de kjenner strukturen hos sin motpart godt. De veit hvor de
må gå for å legge press på konsernet, og slik kanskje vinne fram, som i Ravenswood i 1990. Men våre
studier vil ikke legge hovedvekta på teknologi. Globalisering er ikke et produkt av fly og
internetteknologi. Det er en kortslutning.
Ny modell av det gamle?
– Globalisering har vi hatt helt siden venetianerne handlet med Østen?
– Noen mener at det var globalisering enda tidligere, på 1200-1300-tallet – ja, det er de som snakker
om bronsealderen som den første fasen med global samhandling. Det som er helt sikkert, er at i åra
mellom 1870 og 1914 var det en kraftig internasjonaliseringsperiode. Nytt er dette altså ikke. I dag er
det mye hype om globalisering. Vi står etter mitt skjønn ikke overfor en ny type samfunn. Men det er
vilkår som på viktige måter er blitt endret.

Knut Kjeldstadli
Arbeiderne og deres organisering går som en rød tråd gjennom oslogutten Knut Kjeldstadlis (født
1948) omfattende virke. Historieprofessoren mener at interessen oppsto gjennom familiens egen
historie. Han skrev like godt bok om det: «Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten
av det moderne Norge» (2010). Farmor Beate var fra Fræna på Nordvestlandet, farfar Lars fra
Sunnylven. De var del av Rjukans første industriarbeidergenerasjon: Han som anleggsarbeider, hun
var anleggskokke. De var plassfolk, begge. Lars kunne se tilbake på jobber som omreisende
blyglassmaker, veiarbeid, arbeid på Bergensbanen, gruvearbeider, før han kom på Hydros fabrikker.
På morssida stammer Kjeldstadli fra mer urbane yrkesutøvere: mormor var barnehagelærer, morfar
journalist. Summen for barnebarnet var en følelse av å høre til i arbeider- og fagbevegelsen, med hans
ord ”den sterkeste folkelige masseorganisasjonen i Norge, og mest robuste”.
Doktorgradsavhandlingen hans fra 1989 tar for seg arbeiderorganisering og arbeidsliv i industrien i
Oslo. Norsk historie fra 1900 til 1940 er spesialdistansen. Men absolutt distanse til sitt emne, det vil
han nødig ha. Han regner seg som et politisk menneske. Kjeldstadli har bekjent seg til venstresiden i
SV. Han har vært medlem i SVs etniske likestillingsutvalg. Han har engasjert seg i
globaliseringsmotstand og i Attac-bevegelsen. Boka Akademisk kapitalisme (2010) er hans kritikk av
det han ser på som markedsstyring og byråkratisering av universitetene.
CAS-året ser han som en mulighet til å folde ut vingene og få mer tid. Også til å vise sine
gjesteforskere det kulturelle Oslo, og til å ta dem med på hytta på Nordseter.
– Den er stor nok til sju, når jeg sjøl sover på sofaen.

No kjem handbok i runologi, versjon 1.0
Vi har hatt runene med oss i nærare 2000 år. Det finst fleire handbøker om dei, men
inga handbok i runologi, altså om korleis dei skal studerast. James Knirk og laget
hans skal i løpet av CAS-året sørgje for oppslagsverket som dekker heile runologien.
Lars Aarønæs
Oktober 2013

Runer var for høg og låg. Ein høgtidelig
minnestein i Danmark. Ein trepinne med grovisar
frå Oslo. Ein utskoren merkelapp for varer, funnen
på Bryggen i Bergen. Eit futhark-alfabet i Uvdal
stavkyrkje i Numedal. Det finst runer til og med i
den gamle kyrkja, no moskeen, Hagia Sofia i Istanbul.
Runene er ei velkjent type skrift som framleis blir både
kopiert og parodiert. Vikingane i Asterix snakkar med
runeaktig skrift. Men som James Knirk venleg og ofte
gjer merksam på: runer er ikkje eit språk. Dei er eit
skriftsystem. Dei kan brukast for så å seie kva språk
som helst.
På veggen utanfor kontordøra til James Knirk heng
avisoppslag om den nye filmen «Gåten Ragnarok».
Dei har laga ein runestein til filmen, sjølvsagt utan å
ha spurt runepaven sjølv kva som er rett og gale. Då
blir det som regel gale. Men den aktuelle skodespelaren
har i alle fall fått opplæring av Knirk i korleis han skal
lese runer.
Runer er så lette å lære – og så lette å skrive – at det
er fort å snåve. Så då Knirk, Noregs og kanskje verdas
fremste runolog, skulle introdusere prosjektet i
Drammensveien under opninga av CAS-året, hadde han
laga eit pedagogisk lite runehefte for tilhøyrarane.

James Knirk er professor ved Kulturhistorisk
museum ved Universitetet i Oslo.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

”Ola er utørka bak”
Han fiskar fram eit bilde.
– Sjå på denne. Innskrifta her inneheld ei setning om at
"Ola er utørka bak og pult i ræva". Den er frå Gamlebyen
i Oslo, rundt år 1200. Eg hadde ei runeutstilling i
Kulturhistorisk museum for nokre år sidan. Då fekk vi
faktisk to minutt i Dagsrevyen. Dei ville så gjerne at eg
gjengav innhaldet i akkurat den innskrifta. Her er det
snakk om baktaling, i bokstaveleg forstand.
Den same innskrifta er tidlegare blitt lesen og forstått på
litt annan måte, av andre runeforskarar, og også av Knirk
sjølv i starten. Om runene i seg sjølv er godt leselege,
oppstår det lett usemje når tolkingsarbeidet startar.

CAS-prosjekt, 2013/2014:
Lesning og tolkning av runeinnskrifter:
Runologiens teori og metode
På engelsk: The reading and
interpretation of runic inscriptions: The
theory and method of runology
10 forskarar arbeider gjennom året
med prosjektet.

Merkelapper for varer, i runevarianten. Dei kunne festast med tau, eller ein kunne stikke dei fast. (Foto: Kulturhistorisk
museum, Universitetet i Oslo)

Runetyding som risikosport
Knirk er den kanskje fremste kapasiteten på å lese runeinnskrifter. Men å lese og å tolke kan altså
vere risikosport.
– Ein del av arbeidet vårt handlar om å stille seg open til det ein finn. Vi veit i dag at tidlegare forskarar
nok har gått for langt i tolkingane, til dømes i jakta på formlar og svartekunst. Magnus Olsen, den store
norske forskaren i faget frå 1903 til han døydde i 1963, prøvde å finne magiske formlar i
runeinnskrifter. I Bergen er det til dømes ei innskrift som kan minne om ein svartebokformel; "sei meg
namnet på den som stal …" Skribenten freistar å mane fram Odin, og gjennom guden og andre
heidenske djevlar identifisere tjuven. At runer inneheld slikt er ikkje overraskande. Men alt treng ei
breiare tilnærming, eit verkty som gjer at vi unngår å gå i våre eigne feller. Vi må kople faga i
runologien nærare kvarandre. Arkeologi er til dømes historie før vi har historiske skrifter, om vi ser det
frå ein tradisjonell synsstad. Det var først på 1950-talet at ein her i landet tok til med
mellomalderarkeologi. Kvifor treng vi det, når vi har historiske kjelder? Mellom anna fordi ein ikkje har
flust med historiske kjelder om dagleglivet. I dag har vi jo døme på at arkeologar dreg til fyllplassar
som Grønmo og graver der, rett og slett for å få betre svar på spørsmålet: "Korleis lever folk no?"
Det store, nye verket
Det løner seg at alle er samde om fundamentet for det stadig breiare runefeltet.
Fagområdet runologi har utvikla seg, utan at runologane til no har sett seg ned og formulert teori og
metode heilt eintydig. Det kjem til å endre seg dette året, når toppane i miljøet faktisk skal sitte i
kjellaren hos CAS og jobbe med ein ting: oppslagsverket.
– Runologi bruker ei samling av disiplinar. Det er sjølve gjenstandane. Det er arkeologien. Det er det
filologiske. Det er kronologi og datering. Vi har fått mykje betre teknologi for lesing og dokumentasjon.
Eit av prosjekta mine dette året krev til dømes ei laseravlesing av ein spesiell runestein, som no kan
gjerast med ufatteleg mykje større presisjon enn førre gong det blei gjort. Så no kan vi vonleg finne ut
endå meir.

Mystiske futhark
Den eldste runeinnskrifta vi i det heile tatt kjenner, den er datert til siste halvpart det andre hundreåret:
truleg mellom år 160 og 200. Kvar dag i over tusen år blei det produsert runer overalt i runeverda,
altså særlig i det nordvestlege Europa og spesielt i Skandinavia. Mykje av opphavet til bokstavrekka er
attkjenneleg i det latinske alfabetet. Forskarane balar likevel framleis med den avvikande rekkefølgja
av teikna. Dei første bokstavane er ikkje ”abc”, men ”futhark” (”th” er eitt teikn). Ingen er sikre på
bakgrunnen for det. I moderne tid har forskarane kalla runerekka for futhark.
Fuþork-bein frå Oslo. Ingen veit kvifor runealfabetet har ei
anna rekkefølgje på bokstavane enn det latinske. (Foto:
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)

– Vi veit ikkje kor utbreidde runene var i dei første
hundreåra. Vi har ikkje meir enn cirka ei innskrift
kvart år frå då. Det må ha vore laga langt fleire,
elles ville dei ikkje ha overlevd. Det var ei endring etter kvart som skrifta blei betre kjent. Mot slutten av
vikingtida festa runene seg verkeleg i Skandinavia, fortel James Knirk.
Kjøpmannsskrifta
– Kor mange kunne skrive med runer?
– Uråd å seie. I folkevandringstida var det sikkert svært få, i vikingtida fleire. I mellomalderen var det få
som fekk opplæring i latinske bokstavar, først og fremst prestar og det øvste sjiktet i samfunnet. Men
langt fleire, vi kan tenke oss kanskje mellom 10 og 20 prosent, kunne runer i nokon grad. Det var eit
behov hos kjøpmenn for å kunne skrive, og sikkert for mange som jobba under dei.
Handel og runer heng tett saman. Knirk viser fram ei runeinnskrift på ein liten og forseggjort pinne,
funnen på Bryggen.
– Pinnen er tilspissa i eine enden, og det ser ut til at den kan ha hatt mothakar. Det er svenske runer,
og dei seier at "Botleif eig (dette)". Det namnet er berre kjent frå Gotland. Altså må ein gotlending ha
vore i Bergen, eller hatt samband med byen. Pinnen kan ha vore bunden til noko, eller vore stukke inn
i eitkvart. Dette er nok ein av datidas merkelappar.
"Torkell byggmester sender pepar til deg". Innskrifta frå
Bergen, rundt år 1200, er første gong pepar blir nemnt i norsk
historie. (Foto: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)

Ein litt eldre pinne, datert til om lag 1200, ber
også eit historisk element. Det er i form av denne
korte påskrifta: "Torkjell myntmester sender
peppar til deg". Dette er også frå det bergenske
handelsmiljøet, og det er første gong peppar blir nemnt i norsk historie.
Talord, men få tal
Ein skulle kanskje tru at handelsfolka også skreiv opp tal og mengder på runepinnane. Men det finst
lite av slikt, seier Knirk.
– Vi har funne runer med talord, av typen "i sjette år av kong den og dens regjeringstid". På
Tunesteinen står det om "thrijoR dohtriR", tre døtrer. Men vi veit ikkje om dei hadde noko eige
symbolsk talsystem, altså med spesielle teikn for tal. På somme av trepinnane finn vi snitt som vi
reknar med er oppteljing. Vi veit også at dei talde delvis med ti og delvis med tolv som basis. Ti gonger
tolv gir oss det såkalla "storhundre". Så i sagatekster der det står at to hundre mann stod på eine sida,
klare til åtak, kan det hende at det var 240 mann som stod der.

Tunesteinen blei funnen i kyrkjegardsmuren ved Tune kyrke i Østfold. Dette er ei av
dei lengste norske runeinnskriftene. No er han ved Oldsaksamlinga i Oslo. (Foto:
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)

Då Sigurd tinga spydspissar
James Knirk er eit oppkome av kunnskap og anekdotar knytt til
runer og funn.
Han fortel om korleis brannen på Bryggen i 1955 førte forskarane
til nokre av dei største runeskattane vi kjenner, når arkeologane tok
til å grave under branntomta. Som funnet av Sigurd Lavards
runebrev, der han tingar spydspissar.
– Sigurd er sonen til kong Sverre. Han tingar varene hos ein smed.
Han ber vedkomande om å bruke tilsendt jarn og lage spydspissar.
"For dette skal du ha vår venskap", står det på pinnen, som så blei
kassert - og funnen att 800 år seinare.
Ein mini-Ipad for ur-Bond
Eit datids "nettbrett" er også ein favoritt hos Knirk.
– Det handlar om ei vokstavle på storleik med ein mobiltelefon.
Denne tavla frå borgarkrigstida var forsynt med voks i ei ramme
med botn, kanskje var det bivoks. Du kunne skrive ei melding i
vokslaget og stryke ut etterpå. Du trong noko som ikkje var
spissare enn ein kulepenn for å skrive i voksen. Men i den aktuelle
tavla har nokon teke ut voksen for å skrive ein løynd James Bondbeskjed i sjølve treet i botnen. Så har vedkomande lagt voks over
att, og sikkert skrive noko heilt anna oppå. Deretter har tavla blitt frakta gjennom linjene til fienden.
Kanskje den tilforlatelege beskjeden handla om at mottakaren skulle kome heim til middag?
Mottakaren fjernar voksen og får meldinga. Den handlar om at han blir oppmoda til å gå over til
fienden, å slå fred med motparten. Altså skumle saker.

Datidas nettbrett. Ein skjult bodskap låg under vokslaget på ei tavle. (Foto: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)

Julaftan i Uvdal
Og kva med historia om omvisaren i Uvdal stavkyrkje øvst i Numedalen: Frå kyrkja var det berre kjend
ei runeinnskrift. Men forskarane hadde ikkje vore grundige nok. Då omvisaren fekk vite kva han skulle
sjå etter, og fekk ei spesiallykt som gjorde det lettare å finne innskorne teikn, fann han fleire til då
ukjende runeinnskrifter, to av dei til og med under tjukk oljemaling frå 1800-talet.
– Å kome til han og sjå funna var som ein julaftan, sjølv om dei to innskriftene som kunne skimtast
under maling i og for seg var enkle alfabet, fortel Knirk.
Alle gler seg
Knirk lovar at "Handbok i runologi" skal bli tilgjengeleg på nett før det blir ei innbunden bok.
Samstundes kjem ein antologi eller fleire artiklar som tek for seg runeforskingas eiga historie, korleis
teori og metodar har utvikla seg. Artiklar om lesing og tolking av sentrale runeinnskrifter er heller ikkje
av vegen. Om miljøet er lite, så er interessa frå publikum alltid stor.
– Klart dette er interessant. Forsking på runene er også ein viktig del av dei nordiske landas
kulturhistorie.
Knirk tek tidsmaskin
– La oss tenke oss at CAS utvidar tilbodet sitt. Prosjektet ditt får også ei tidsmaskin til disposisjon.
Kvar dreg ein runeforskar då?
– Oh boy. Eg dreg nok ikkje femti år framover, for å sjå korleis det går med "Handbook of runology" og
nyfunna etter 2014. Men om ein kunne dra tilbake til 400-tallet og til Tune i Østfold. Å vere til stades
når WoduridaR døyr, og sjå det som går føre seg i samband med den runesteinen over han. Å
verkeleg forstå heile bakgrunnen! Kven var det som skreiv? Var det ein topp på steinen? Kva var det
på baksida, som no manglar? På den andre sida: Kanskje eg skulle dra tilbake til middelalderen på
Bryggen i Bergen, for å sjekke korleis runene var i stor og dagleg bruk.
James Knirk tenker seg om.
– Spør du svenske Henrik Williams, som er med her på prosjektet, vil han nok anten gå til rundt år 800
og ein av dei mest gåtefulle og fantastiske svenske innskriftene, runene på Röksteinen. Eller kanskje
han har lyst til å snakke med ein av dei mest produktive runeristarane på 1000-talet. Det er interessant
at Noreg er mest kjent for å ha to tredelar av alle runesteinar frå den eldste tida. Så er det mest ikkje
runesteinar etter det. Frå vikingtida har vi her i landet rundt 50. Danmark har opp mot 300. Sverige har
bortimot 3000.
Blåtann-fashion
– Utbreiinga av runesteinar i siste del av vikingtida har samanheng med at det blei "fashion". Moten
starta kanskje med danskekongen Harald Blåtann. Du veit, Bluetooth. Dette systemet som gjer at
mobilar og anna kan kommunisere når du har dei i same rom. Det er ei dansk oppfinning. Det har
namnet etter kongen, og logoen også. Logoen er runeteiknet hans, ein 'h' og ein 'b' skrivne saman.
Blåtann var danskanes Harald Hårfagre. Det blei sett opp ein stor runestein som fortalde at han samla
landet til eitt rike. I påskrifta blei foreldra heidra, og gjennom steinen fortalde Blåtann om sine eigne
triumfar – som at han la under seg Noreg og kristna Danmark. Vi ser altså at den kristne kongen nyttar
runer for å proklamere dette. Vi kan sjå for oss at andre stormenn tenkte at "ein runestein bør ein ha".
Dermed fekk du "The Runestone Fashion", som varte i vel over hundre år. Vi kan følgje trenden over
til Skåne og oppover langs den svenske austkysten, til det ebbar ut nord om Uppsala. Berre mellom
Stockholm og Uppsala, som ikkje er mange mila, er det funne over tusen slike steinar. I Sigtuna var
det ein stein i kvart hjørne. Men denne trenden nådde ikkje Noreg.
Skjemtegaukar og mediefjas
Sidan runer framleis er populære, er det dei som vil skjemte. Professor Knirk blei tilkalla av
fylkesarkeologen i Oppland i 1991. Dei oppstemde opplendingane meinte dei hadde funne ei
sensasjonell påskrift på ein overgrodd stein, men Knirk hadde sine mistankar. Under stort lokalt
medieoppbod, i form av både Dagningen og NRK Oppland, kom han til funnstaden. Han såg på dei
innrissa bokstavane, fastslo at det heile var ei moderne runeinnskrift, og at det ikkje kunne vere eldre
enn bortimot 100 år. Så drog han heim. På mediers vis stoppa det ikkje der. Dagningen skreiv først at

Knirk hadde konstatert at innskrifta var 100 år gammal. Tre dagar seinare kunne Dagningen slå opp at
"Tor (19) lurte eksperten trill rundt".
– Då skreiv eg eit kvast brev, på nynorsk, til avisa. Men moralen er vel at dess meir kunnskap vi kan
formidle om runene, dess betre for alle som er opptekne av desse viktige og alltid like spanande
historiske teikna.

Runologane på ekskursjon til Mora i Sverige. Dei undersøker dalrunor på ein trebolle datert 1767. Dette er lokale runer som var
i bruk i perioden frå om lag 1575 til 1900. Frå venstre: Sonia Steblin-Kamenskaya, James E. Knirk, Magnus Källström, Michael
Barnes, Henrik Williams, Christiane Zimmermann. (Foto: K. Jonas Nordby).

James Knirk
Professor James Knirk er amerikanar. Han blei fødd i Michigan, USA, i 1947. Når ein mann med slik
etternamn mange år seinare dukka opp i den norske statskalenderen, som tilsett i Oldsaksamlinga i
1985, blei han sjølvsagt grundig omtalt i avisene. Rubrikken "namn som passar til yrket" var sjangeren.
Polarforskar Winther og tannlege Røskeland er to av dei mange andre i klubben. Knirk-ordet har ikkje
noko med den norske lyden å gjere. Det er eit dialektord frå det austlege Tyskland, som truleg tyder
"einer". Forfedrane kom kanskje frå ein gard som var dominert av denne veksten.
Unge James var ingen runolog. Han hadde derimot så godt hovud for matematikk at han på eksamen
ved vidaregåande skole skåra tredje best i heile delstaten. Slikt gir stipend til universitetsstudium, ved
Michigan State University. På rekordraske to og eit halvt år var han ferdig "undergraduate" i
matematikk. Men beskjeden han hadde fått då han tok til å studere, var at ein matematikar måtte
kunne lese båe tysk eller russisk dersom det var ei forskarstilling han trakta etter. Han tok tysk ved
sida av matematikk, jobba ein sommar på hotell i Hannover, og oppdaga til si store undring at han var
blitt oppteken av tysk grammatikk. Den svært engasjerte læraren Kurt Schild, med doktorgrad i Kafka
frå Køln, drog han vidare i den retninga. Schild var så ivrig at han regelrett kollapsa på kontoret sitt
etter kvar undervisningstime.
Etter eitt års studium i Freiburg im Breisgau var Knirk blitt gammalgermanist, og starta
doktorgradsstudiar på Yale University. Der fekk han ein like engasjert lærar, Konstantin Reichardt.

Han var komen som krigsflyktning til USA før 1940. Han var vaksen opp på aristokratisk vis i enklaven
Königsberg. Som 23-åring var han blitt doktor i nordiske språk i Berlin, og som 27-åring professor i
faget i Leipzig. Nietzche var den einaste som hadde overgått han. Førelesningane til professoren i
gammalgermansk var eit eventyr. Knirk var hans siste student, og starta på doktoravhandlinga si i
1972. Han tenkte det kunne vere stas å bli like eins som Konstantin. Læremeisteren var ekspert på
skaldedikting, der størsteparten kom frå kongesagaene. Kongesagaene blei snart Knirks felt. Då var
vegen kort til Noreg.
I 1974 kom han hit, for å vere eitt år. Men tysken var fort gløymt, og han blei skandinavist. To dagar
etter å ha levert doktoravhandlinga si, ”Oratory in the kings’ sagas” i USA, reiste han attende til Noreg.
Først fekk han deltidsjobb med gammalnorsk transkripsjon i Riksarkivet. Postdoc-stipendet deretter
gav han høve til å arbeide med handskrifter av Sverres saga. Runer var berre ein sideinteresse, dei
hadde han lært om både i USA og i Oslo. Men etter eit tiår med dette stoffet, var Knirk klar for runer på
heiltid. Arbeidet i Runearkivet ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, er avbrekt berre ved
ein treårs permisjon som ordbokssjef ved den arnamagnæanske gammalnorske/gammalislandske
ordboka i København, frå 2000 til 2003.

Matens mangfoldige mystikk
Hvorfor spiser du det du spiser? Alle kan vurdere mat ut fra dens basisegenskaper:
Smak og lukt. Hvordan den ser ut. Farge, mønster og grovhet. Konsistens. Men bak
ethvert måltid ligger store, til dels ukjente prosesser. Hvert individs matpreferanser
berører hele samfunnet. Det er da det begynner å bli spennende.
Lars Aarønæs
Oktober 2013

Fra du kjenner at du er sulten, setter tennene i maten, tygger i
vei og til du blir mett har du vært gjennom en sekvens som er
umåtelig interessant for professorene Gro V. Amdam og Bjørg
Egelandsdal.
Ethvert måltid springer ut av et univers av mekanismer. Mat er
selvfølgelig for alle. Det som er mindre selvfølgelig er at vi
velger akkurat den maten og har fått akkurat den spisevanen.
Her er både gener og psykologi på ferde. Mennesket og dets
mat har en lang og uklar historie.
Uvanene våre også. Hvordan kan mer kunnskap om hele
matprosessen forbedre livet for oss alle? Og hvem skal formidle
den kunnskapen? Foreldrene? Styresmaktene?
Matvareindustrien?
Kampen om de unge
Beskrivelsen av forskningsprosjektet var svært vid da de ankom
i august. Amdam og Egelandsdal kom sammen med fem andre
forskere, for å diskutere hva sosialt samvær i tidlige år betyr for
forholdet vårt til mat.

Bjørg T. Egelandsdal er professor ved
Institutt for kjemi, bioteknologi og
matvitenskap på Ås.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Gruppa på CAS var enig om at de måtte legge særlig vekt på
forskningen rundt barn og unge. Det er i oppveksten vi er mest
formbare. Derfor er det også viktig å vite hva som kan stimulere
til riktig og godt kosthold, og hvem som skal gjøre det.
Gevinsten for samfunnet kommer eventuelt mange år etter, når
årskullene når pensjonsalderen og helseproblemene for alvor
dukker opp. Jo bedre livsstil, jo mer statistisk sannsynlighet for
mange friske år i et livsløp. Samfunnet sparer samtidig
milliarder.
Oslofrokostens spor
Egelandsdal legger vekt på eksempelet som ligger i
"Oslofrokosten" - det spesielt sammensatte måltidet for
skolebarna i hovedstaden på 1950-tallet. En dyd av
nødvendighet i en by med til dels fattige familier og mye
sykdom.
– Oslofrokosten ble innført av skoleoverlegen Carl Schiøtz i
starten av 1930-tallet. Den var viktig fram til femtitallet. I 1960og 70-årene var det etter hvert nok mat til alle. Men jeg har
snakket med dem som forteller hvordan foreldrenes oslofrokost
lenge preget deres oppfatning av riktig mat. Det satt igjen i store
deler av befolkningen, helt fram til begynnelsen av 1990-tallet,
at brød, tran, en gulrot og melk var en ”riktig frokost”. Samtidig
var det begynt å bugne av mat, slik det fortsatt gjør. Vi har hatt
enorme omveltninger i samfunnet. Spørsmålet er hvem som
skal stå for opplæring om mat og kost i dag.

Gro V. Amdam er professor ved Arizona
State University. Amdam er også tilknyttet
Institutt for kjemi, bioteknologi og
matvitenskap på Ås.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

CAS-prosjekt, 2013/2014:
"Matinntakets økologi"
På engelsk: "The Ecology of
Food Perception"
31 forskere deltar i prosjektet i
løpet CAS-året, i kortere eller
lengre tid.

– Hvem er målgruppa for endringer?
– Det er en av undersøkelsene vi har gjort i dette prosjektet. En
overvekt av befolkningen mener at foreldrene skal ordne opp
også i dette. Men bør det lages andre anbefalinger? Synes
foreldrene at de greier å utføre denne oppgaven?

Idealene fra 1930-tallets oslofrokost hang igjen lenge: brød, tran, en gulrot og melk var del av en "riktig frokost" for de
kommende generasjonene, helt fram til 1990-åra. (Foto: Ragnar Johnsen)

Paradokset fedme
Egelandsdal peker på at mat og kosthold er et av de temaene folk i dag er aller mest interessert i.
– Da er det interessant å prøve å finne forklaringen på hvorfor hver sjette åtteåring er overvektig.
Hvordan er det mulig, når folk er så opptatt av riktig mat?
Et spor å følge for forskerne er også de påfallende trendskiftene. For et par år siden hadde vi
"baconhøsten". Alle skulle spise bacon. Ved å bruke dyremodeller kan man skaffe seg hypoteser,
både om hva som blir bedre og hva som kan tenkes å bli sykdomsbildet ved slike endringer, særlig om
trenden vedvarer.

Industriens tarv
Prosjektet ser langt videre enn den enkeltes diett.
– Et stort tema er matproduksjonen. Vi bruker noen av de fremste lederne og fagfolkene derfra som
referansegruppe dette året. Det er ganske åpenbart at innovasjon innenfor matområdet påvirker
industrien sterkt. Den må både følge opp trender og krav, og være oppfinnsom for å lage best mulig
mat for forbrukerne.

Langt fra alle gulrøtter er perfekte i formen, men smaken er den samme. Minigulrøttene ble en lønnsom måte å utnytte slike
gulrøtter på. (Foto: en:User:Rei)

Egelandsdal fortsetter:
– Hvis en ernæringsteori slår gjennom med påstander om at
animalsk fett ikke er bra, er det klart at det legger et tungt trykk på
landbruk og tilknyttet industri. De skal overleve økonomisk. Men
nye krav til mat kan skape nye løsninger, og et uønsket
avfallsproblem kan bli til nye produkter for produsentene. Et godt
eksempel er konseptet "babygulrot". Den var i sin tid basert på et
avfallsprodukt fra gulrotindustrien. Her kunne man skjære til de
gulrøttene som var skeive og stygge og hadde feil form, og selge
som et nytt produkt.
Betydningen av sosialt samvær
Prosjektet diskuterer også hvordan matvareindustrien kan trekke
inn nye elementer i sine vurderinger av markedet.
– Smaking og sensoriske undersøkelser utført av smattende eksperter i hvite frakker gir ikke hele
svaret på hvordan for eksempel en ny matvare blir mottatt. Vi skal se på hvordan smaking i ekte
omgivelser - altså et måltid - kan utnyttes. Hva kan vi få ut av at flere diskuterer maten? Klassisk
sensorikk setter grenser nær vår reseptorkapasitet. Det kan være langt mer lønnsomt å finne ut
hvordan forbrukerne mener at den smaker i sosialt samvær.
Paul Rozin er en av verdens ledende matpsykologer. Han
deltar i CAS-prosjektet "Matinntakets økologi".
(Foto: Maria Sætre/CAS)

I dette området fra labtest til møtet med virkelige
spisegjester kan det være penger å hente. Dette
er et felt vi blant annet diskuterer med
psykologene. Her har vi god hjelp fra
prosjektdeltakeren Paul Rozin, professor fra
Universitetet i Pennsylvania og antakelig verdens
mest berømte matpsykolog.
Nye muligheter for Ås
Egelandsdal og Amdam sogner begge til
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). De er begeistret over de mulighetene CAS-året gir
lærestedet. Til jul kommer to økonomiforskere derfra for å bidra i arbeidet.
– Vi er det eneste universitetet som kobler økonomi og matproduksjon så tett, gjennom at vi nå også
har fått handelshøgskole i Ås. CAS gir oss anledning både til å oppgradere utdanningstilbudet og
styrke forskningen. Begge deler er bokstavelig talt matnyttig for en norsk industri som trenger å utvikle
seg for å fortsette å gå i pluss. Det er viktig at den ikke blir bekymret, i den forstand at den går og
frykter hva som kan skje i markedet. Jo mer vi vet om mekanismene her, jo bedre kan den ruste seg.
Eksemplene på utfordringer er både mange og konkrete. Når publikum vender seg bort fra sukker som
tilsetning, må de som produserer syltetøy løse det problemet som oppstår. Det samme kan vi si om
overgangen fra brus til vann med smak.

Hva driver trendene?
– Hva er driverne her – det er ikke vitenskapsfolk som skaper baconbølger?
– Indirekte er det vitenskapelige hypoteser. Hvor gode hypotesene er når de skaper trender kan du
alltid diskutere. Det vi vet, er at det nå går veldig fort. Hvordan kan industri og myndigheter være både
raske nok, og eventuelt restriktive nok? Vårt utgangspunkt er å se mye av dette fra de unges side: De
første 20 åra av livet er utrolig viktige for hvordan man kommer til å spise og hva slags helse man har
seinere, det er iallfall den teorien vi støtter oss til nå.

Lærdommen fra Oreo
Gro Amdams bidrag i forskningen tar tak i grunnleggende sider ved menneskers oppfatning av mat, og
hvorfor preferanser kan være så ulike.
– Oreo-kjeksen, den har sin vugge i USA. Forsøk viser at mat og preferanser også har en genetisk
side hos mennesker. Det er Oreo et glimrende eksempel på. Den ble lansert i Kina, etter glimrende
salgstall i Europa. I Kina sto salget nokså stille. Først etter fem-seks år syntes produsenten det var på
tide med en spørreundersøkelse: Hva synes dere kinesere om kjeksen vår? Svaret var: "Altfor søt!".
Når jeg spiser en Oreo i originalutgaven synes jeg også det, men den går da an. Samtidig synes min
kinesiske kollega at den er kvalmende, rett og slett pyton. Svaret i Kina var å kutte 20-30 prosent av
sukkeret, fordi kinesere har en annen smakssans, og det handler igjen om genene. Oreo-kjeksen
smaker rett og slett annerledes for dem.
Oreo-kjeksen har vært en bestselger i USA siden den kom på
markedet i 1912. Til Norge kom den i 2004. I Kina slo den først
an etter at oppskriften ble endret. (Foto: Evan-Amos)

Det blir vinn-vinn
– Hvem vinner på at dere forsker mer rundt
matens økologi?
– Alle, tror vi. Matinteressen er stor, folk er opptatt
av sunt og usunt, og industri og stater vil gjerne
vite mer. Da er det vinn-vinn. Dette er grunnforskning, uten fasit. Men vi håper vi kan bidra til at
industrien utvikler riktigere produkter. Vi tror vi kan finne ut mer om merking av matvarer, hva som
virker best og ikke. Vi ser etter hva som er bærekraftig i selve produksjonen - og utover hele året vil vi
snakke med så mange vi kan.
Neste gang du spiser, vet du at det bak måltidet kan sitte vitebegjærlige forskere, produsenter og
leverandører som ikke vil noe annet enn å lære mest mulig om hvorfor du velger som du gjør.

Bjørg T. Egelandsdal
Gruppeleder Bjørg T. Egelandsdal (født 1952) er matprofessor. Nærmere bestemt professor ved
instituttet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap på Ås. Hun er oppvokst i Lyngdal kommune på
Sørlandet.
Hun tok doktorgraden sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)), innenfor emnet
konsistens i matvarer. Hun arbeidet da i professor Olav Smidsrøds gruppe. Ikke i og for seg med mat,
men med fortykningsmidler til bruk i matvareindustrien. Målet var å forstå mer om dannelsen av
konsistens.
Hun valgte å gå forskerveien på 1970-tallet. At mat skulle bli et viktig emne var kanskje tilfeldig, men
hun er opptatt av hvordan de store omveltningene har påvirket synet på mat og ernæring.
Egelandsdal vokste opp i en familie med arbeiderbakgrunn, og med en liten gård. I barndommen var
det ikke en selvfølge hva man valgte å spise, det tillot ikke økonomien. Det var det som ble dyrket på
gården eller som kom fra dyra. Returer fra meieriet - som ost - var også en del av kostholdet.
Hun er svært glad i kokebøker. På reise i et nytt land kjøper Egelandsdal alltid en kokebok eller flere.
Slike bøker lever evig, påpeker hun, fordi innholdet aldri blir foreldet.
Noen fremragende kokk har hun få ambisjoner om å bli. En nevø som var på besøk hos henne,
kommenterte: "Jeg har aldri sett noen som har så mange kokebøker og som lager så lite mat."
En favoritt er likevel en velsmakende fiskesaus som består av tomater, løk og kokosmelk. Den lærte
hun å lage under et to års opphold i Tanzania.
– En matprofessor skanner vel all maten som blir servert henne, overalt hvor den bys fram?
– Jeg synes det er interessant hva de serverer av mat, ja.

Gro V. Amdam
Gro Vang Amdam (født 1974) er fra Molde. Hun er utdannet biolog, og professor ved Arizona State
University. Amdam er fortsatt tilknyttet Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved UMB. Hun
fikk sin dr.scient-grad i 2003, for avhandlingen om aldring hos bier. Hun etablerte i 2005 "The Amdam
Lab" i Arizona. Hun ble kjent for et større publikum da hun her greide å sette honningbiers aldring i
revers. Morgenbladets forskerkåring pekte henne i 2012 ut som en av de 11 mest fremtredende
norske forskerne under 40 år.
Interessen hennes for biologi startet på bestefarsgården Amdam i Ørskog, på Sunnmøre. Den
fortsatte i barnehagen, med boka om den lille larven Aldrimett. Den fortsatte med fangst av rumpetroll i
museumsdammen på Romsdalsmuseet, og atskillige forsøk på å fore opp larver. Alltid i håp om at de
skulle utvikle seg til fargerike sommerfugler med vakre øyemotiv på vingene. Desto mer skuffende var
det når en og annen vellykket oppaling bare førte til at en ny møll så verdens lys. Amdams neste
skuffelse var veterinærutdannelsen hun begynte på. Ute i praksis oppdaget hun hvor lite hun kunne
bestemme over eierne, og hva de burde gjøre med dyrene sine. Stort bedre var ikke
naturforvaltningsstudiet på Ås. Eksamen derfra gir slett ikke full kontroll med prosessene i for
eksempel en kommune. I motsetning til det en lab kan tilby. En tilfeldig Ås-forelesning om
artsdynamikk og populasjoner penset Amdam inn på riktig kurs: der sto en matematiker og foredro om
datasimuleringer og testing av scenarier for ulike arter. Det endte med en mastergrad basert på det
som i bunn og grunn var regnestykkene for det som skjer i en bikube. Særlig fascinerende for Amdam
var muligheten for å kunne begrense faktorene i ei problemstilling, og dermed kontrollere alt. Slik kom
hun på sporet av viktige egenskaper i et protein i bier, som ingen tidligere hadde brydd seg særlig om.
Ett resultat var at opponenten i doktordisputasen, en av verdens fremste bieforskere, sporenstreks
inviterte henne til USA for enda mer forskning.
Bare noen måneder før hun begynte på CAS i august fikk Gro V. Amdam og mannen Christofer Bang
fra Volda sitt første barn: Marcus Auren.
– Mellomnavnet både fordi det er vanlig på amerikansk, og fordi mannen min spurte om han sparket i
magen: Jeg svarte at han føltes mer som en sprellende aure. Dermed greide vi ikke å slutte å kalle
ham "auren". I den grad jeg ikke er opptatt med forskning på CAS, har jeg i det siste grublet mest på
sønnen min. Han oppsto som en bitteliten DNA-pakke, som foran øynene mine utvikler seg til en helt
ny og sin helt egne person. Med god hjelp fra miljøet omkring seg, matens sammensetning ikke minst.

De fikk forske, forske og forske
På et lyst og trivelig kontor oppe i etasjene i Domus Nova - identisk med den gamle
helserådbygningen på St. Olavs plass i Oslo - sitter professor Geir Ulfstein. Han har
besøk av sin kollega Andreas Føllesdal. Sammen ledet de to "Should States Ratify
Human Rights Conventions?", det ene av tre forskningsprosjekter på CAS i 2009/2010.
Lars Aarønæs
Oktober 2013

– Vi var kjellermennesker, konstaterer de to. Det betyr at de holdt til i kjelleretasjen i Drammensveien –
i motsetning til loftsmenneskene. En lang og bratt vindeltrapp skiller de to kontoravdelingene i den
ærverdige villaen. Heis finnes ikke.
– Lunsjen ble servert oppe, så da en av våre forskere ødela kneet, ble det jo et spørsmål om hun i det
hele tatt kunne få mat …
Det var nok ikke noe reelt problem. Føllesdal og Ulfsteins forskerlag besto av 18 mennesker fra innog utland.
– Hvilke frukter bar året på CAS?
Ulfstein: – Selvfølgelig mange. Den bokserien som ligger på bordet her var ikke planlagt da vi startet.
Men nå er tre av fem bøker kommet, alle på Cambridge University Press. Vi fikk også til et eget
arrangement på Litteraturhuset innenfor feltet vårt. Et helt nummer av Nytt Norsk Tidsskrift (1/2011,
red.anm.), og et nummer av International Journal of Minority and Group Rights (2/2011) kom også
direkte ut av arbeidet vårt på senteret.

Andreas Føllesdal (til venstre) og Geir Ulfsteins CAS-prosjekt i 2009/2010 var en viktig byggestein for den videre forskningen
deres. Et direkte resultat av året i Drammensveien var bokserien på Cambridge University Press, som blir på i alt fem bind.
(Foto: Lars Aarønæs)

– Hva hvis det ikke var blitt noe av året i Drammensveien?

Føllesdal: – Da hadde vi antakelig ikke sittet her nå. CAS-året var en liten snøball som fikk begynne å
rulle. Vi tror at prosjektet i Drammensveien var med på å gi oss tilslag i Norges forskningsråd for to
postdoc-stipendiater. Så kunne vi bruke det året og de postdoc-ene som grunnlag for en søknad til Det
europeiske forskningsrådet for femårsprosjektet MultiRights – The Legitimacy of Multi-Level Human
Rights Judiciary som vi er inne i nå. Det startet 2011.
Ulfstein: – Med en gang vi fikk tilslaget sendte vi inn en søknad til Forskningsrådet, slik at de aktuelle
postdoc-ene våre var klare da vi begynte på CAS to år etter. De var følgelig viktige i den fasen der vi
søkte og fikk tilslaget i Det europeiske forskningsrådet. Både oppholdet på CAS og bokserien var
sterkt medvirkende til at vi er kommet dit.
- Hva skilte arbeidsprosessen deres på CAS fra den daglige?
Ulfstein: – Vi hadde muligheten til å sitte uforstyrret, og i utgangspunktet tenke "forskning, forskning,
forskning". Det å samle kreative forskere rundt seg var jo fantastisk. CAS gjorde at vi kunne invitere
framstående norske og utenlandske fagfolk, og også siden kunne trekke på det nettverket når vi skulle
skrive nye søknader.
Føllesdal: – Jeg henviser stadig til CAS-erfaringene overfor mange kolleger, i inn- og utland.
Sammenliknet med flyten vi hadde på CAS faller mye annet gjennom. Kall det oase, vannhull eller
fristed. Den sentrale lærdommen for andre forskningsmiljøer i Norge er at hele måten CAS er
organisert på har én hensikt: å fremme god forskning. Alle rutiner er laget ut fra det.
– I motsetning til universitetet?
Føllesdal: – Et universitet skal balansere undervisnings- og forskningsformål med profilering. De skal
også hevde seg i konkurranse med andre. Det kan innebære mer vekt på PR. CAS har jo
samarbeidsavtaler med universitetene, men står samtidig fritt og utenfor.
– Også CAS er et nåløye. Bare tre av prosjektene som søker får plass per år – og dere slapp inn.
Føllesdal: – En av takksigelsene våre handler nettopp om det. Vi har aldri vært borti en smidigere
søknadsprosess. Alle oppfordres til å søke. Det er lavterskel på å sende inn første forslagsskjema,
som ikke er mer enn på en side eller to. Så vidt jeg forstår silte styret i CAS alle, slik at de satt igjen
med færre søkere til andre runde, som skulle levere en mer utførlig søknad. Og så videre. Slik øker
sannsynligheten for å få tilslag proporsjonalt med mengden innsats som skal til. Du bruker ikke mer tid
på søknaden enn sjansene dine tilsier.
Ulfstein: – Prosessen krevde dessuten lite arbeid med å lage budsjett, i motsetning til de fleste andre
søknadene vi forskere er vant med. Ofte er det å lage budsjett veldig svære greier. Det krever
administrativ hjelp. På CAS opplevde vi både i starten og underveis at vi hadde en pott som var rimelig
sjenerøs. Den var på drøye 3 millioner. Holdningen i CAS var at "dette er rammen, detaljene tar vi
siden."
Ulfstein: – Hvis jeg skal være litt slem: Den ubyråkratiske måten som CAS drives på skulle vi gjerne
sett mer av i universitetssammenheng. Det er et veldig godt administrativt personale her på
universitetet, forstå meg riktig. Men rutinene og smidigheten på CAS bør være en inspirasjon for alle
læresteder. Jeg tenker for eksempel på gjesteleilighetene som sto klare for forskerne og familiene
deres. Det var enkle ordninger med honorar og frikjøp av folk. Løsninger kunne spesialdesignes ut fra
de ulike behovene. Det var ikke fryktelig mange rutiner som skulle oppfylles, eller skjemaer som måtte
fylles ut.
– Tre helt ulike typer forskning møtes hvert år på CAS. Hvordan var stemningen på huset?
Føllesdal: – Vi ble utsatt for noen gjøkforskere fra Trondheim, og lykkeforskere fra Blindern. Litt av
poenget med miksen er at ingen i utgangspunktet har noe med hverandre å gjøre. I praksis artet det
seg slik at vi lærte en del om gjøken, og jeg fikk forfulgt min populærvitenskapelige interesse for nyere
evolusjonsteori. Lykkeforskerne var jo nærmere oss, slik sett. Den intellektuelle nysgjerrigheten hadde
vi til felles: Hva er siste krøll på nydarwinismen? Hvordan håndterer afrikanske stater konflikter mellom
å beskytte truede dyrearter og landsbyenes behov for trygge stier for barna? Hvilken rolle bør staten
og internasjonale menneskerettigheter ha for å fremme innbyggernes gode liv?
Ulfstein: – Dette var samtidig med at Harald Eias programserie ”Hjernevask” gikk på NRK.
Diskusjonene om den forplantet seg til lunsjene i tårnværelset. Jeg tror alle gruppers opphold på CAS

gir en merverdi, sammenliknet med universitetene vi kommer fra. Dette er en gunstig måte å fremme
mer spissforskning på, og den smøres litt jevnere utover enn i sentrene for fremragende forskning.
Mange får jobbe mer i dybden, innenfor emner de er gode på. CAS-prosjektene samler internasjonale
og nasjonale størrelser om temaer som kan få ringvirkninger både i forkant og etterkant. Til en
ekstremt lav administrativ kostnad.

Føllesdal og Ulfstein leder nå et Senter for fremragende forskning, PluriCourts, finansiert av
Forskningsrådet; og prosjektet MultiRights, (finansiert av ERC, Det europeiske forskningsrådet.
Andreas Føllesdal (født i 1957) er filosof. Han har vært professor ved Universitetet i Oslo siden 1999.
Før det var han forsker ved ARENA - Advanced Research on the Europeanisation of the Nation State.
Føllesdals spesialfelter er spørsmål knyttet til etikk og politisk filosofi, både i statlig sammenheng og i
næringslivet – og særlig hva gjelder europeiske og internasjonale relasjoner.
Geir Ulfstein (født i 1951) er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo. Ulfsteins forskning er knyttet til folkerett, og han har drevet forskning innenfor
havrett, internasjonale organisasjoners rett, internasjonal miljørett og menneskerettigheter. Fra 2004 til
2007 var Ulfstein direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter.

De andre prosjektene
De andre prosjektene på CAS i 2009/2010 var:
•

Coevolutionary Interactions and Adaptations in a Metapopulation Context, ledet av professor
Eivin Røskaft ved NTNU i Trondheim.

•

Ethics in Antiquity: The Quest for the Good Life, ledet av professorene Eyjólfur Kjalar
Emilsson og Øivind Andersen ved Universitetet i Oslo.

