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I år er det 25 år siden stiftelsen av Senter for høyere studier,
senere omdøpt til Senter for grunnforskning, ved Det Norske
Videnskaps-Akademi. Først i 1992 var tilstrekkelige midler skaffet
til veie slik at virksomheten kunne starte opp i Drammensveien 78.
Senterets engelske navn har helt fra starten vært Centre for
Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and
Letters, til daglig forkortet til CAS.
I 1986 skrev professor Gudmund Hernes, inspirert av flere
forskningsopphold i USA, en kronikk i Dagbladet der han
argumenterte for at vi også i Norge burde satse på eliteforskning.
Den 4. september innledet Hernes det akademiske året 2014/2015
med å holde en forelesning om grunnforskningens dynamikk som
kan gi de mest uventende resultater. I denne utgaven av GLIMT
bringer vi et intervju med Hernes der han entusiastisk og personlig
forteller om sin idé om et Senter for grunnforskning i Norge.

Professor Brit Solli, vitenskapelig
leder ved Senter for grunnforskning.
(Foto: Lars Aarønæs)

Forskningsgrupper i 2014/2015
I det akademiske året 2014/2015 har disse tre forskergruppene opphold ved CAS:
•

Humaniora/teologi:
Professor Terje Stordalen, UiO: “Local Dynamics of Globalization in the Pre-Modern Levant”

•

Samfunnsfag/jus:
Professor Lars Ivar Hansen, UiT: “Foundations and space of action of Nordic inheritance law:
Strategies, relations and historical development c. 1100 – 2020”

•

Naturvitenskap/medisin/matematikk:
Professorene Fred Espen Benth og Giulia Di Nunno, UiO: “Stochastics in environmental and
financial economics (SEFE)”

Forskergruppene er meget godt i gang med arbeidet, og mange konferanser, seminarer og workshops
er allerede avholdt. I GLIMT forteller forskningslederne om sine prosjekter og uttrykker sin begeistring
over å få samle nasjonale og internasjonale kolleger i Akademiets hus.
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En Nobelpris til norske forskere!
Viktigheten av forskerinitiert grunnforskning har vært bredt formidlet til det norske folk denne høsten.
Nyheten om at May-Britt og Edvard Moser ved Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU,
sammen med sin mentor John O´Keefe, University College London, tildeles Nobelprisen i
medisin/fysiologi for 2014, har ført til førstesideoppslag i både i riks- og lokalaviser. Artikler om
ekteparet Moser har vært massivt delt på sosiale medier og gratulasjonene har vært unisone.
I følge prorektor Kari Melby ved NTNU har ikke universitetet hatt en tematisk satsing på
nevroforskning i sine strategiske planer på overordnet nivå. Nobelprisen er et resultat av eksepsjonelt
dyktige forskeres egne ideer og harde arbeid. Melby fremholder følgende i rektoratets blogg på
NTNUs nettsider:
«Vi må naturligvis være i stand til å utvikle oss langsiktig og strategisk på noen områder, som
innenfor de tematiske satsingsområdene. Samtidig må vi også ha evne til kjapt snu oss rundt
når vi ser topp kvalitet. Som det har vært sagt i mange sammenhenger; det finnes ikke noen
uttalt ambisjon om at vi skal bli verdensledende innen nevroforskning i noe strategidokument
fra NTNU. Likevel, som kjent – i dag har vi en Nobelpris i medisin på dette området».
Referanse: http://www.ntnu.no/blogger/rektoratet/2014/10/sats-pa-de-beste/
Nobelprisen til «Moserne» og O’Keefe understreker at fremragende grunnforskning ikke kan vedtas
ovenfra i politikernes og universitetsledelsens strategiske planer. For å oppnå høy kvalitet må «de
tematiske satsingsområdene» og problemstillingene komme fra forskerne selv. CAS gratulerer MayBritt og Edvard Moser, NTNU, og John O’Keefe med prisen.
John O'Keefe mottok tidligere i år også Kavliprisen i nevrovitenskap. O’Keefe hadde flere korte
forskningsopphold ved CAS på slutten av 1990-tallet da han arbeidet med et bokprosjekt sammen
med Per Andersen, Richard Morris, David Amaral og Tim Bliss. The Hippocampus Book (2007, Oxford
University Press), er i dag en «seminal» klassiker innen fagfeltet.
I 2007 fikk ekteparet Moser vesentlig pengestøtte fra Fred Kavli (1927 – 2013); hans viten og vilje til å
fremme grunnforskning har nok en gang vist seg i å resultere i fremragende resultater. Som
eresfjordingen Fred sa på klingende romsdalsk i et intervju med bladet Forskning i 2009/3: «Dæ
norske storkaksan væt ikkje ka dæ går glipp tå….».

Nytt om styret og staben ved CAS
Styrets leder har de siste 5 år vært professor Asbjørn Kjønstad. Han har nedlagt et betydelig arbeid for
Senteret og vi takker ham hjertelig for innsatsen. Professor Geir Ellingsrud vil være styreleder fra 1.
januar 2015.
Administrasjonen ved CAS har i mange år bestått av tre faste medarbeidere og én vitenskapelig
lederstilling på åremål, som også har egen forskningstid. Aktiviteten og oppgavene ved Senteret har
økt de siste årene. Staben ble derfor fra august 2014 styrket med en halv stilling og vi er glade for å ha
fått evolusjonsbiolog Maria Rundhaugen Tesaker med på laget.

Forskerutflukt til Ekebergparken på en fin oktoberdag i 2014. Vi fulgte flere tusen år gamle kulturminnespor, som
helleristninger fra steinalderen, skålgroper fra bronsealderen og gravrøyser fra jernalderen. Fra åssiden hadde vi utsikt mot
middelalderruinene i gamle Oslo. Og sannelig var det ikke noen som hadde plassert ut moderne skulpturkunst og
videoinstallasjoner langs stiene. (Foto: Jonas Nordby)

Undertegnede har vært vitenskapelig leder for Senteret siden 1. august 2012. Siden jeg har takket ja
til et professorat i arkeologi ved NTNU slutter jeg noen måneder før mitt åremål går ut. Da jeg begynte
ved CAS høsten 2012 hadde jeg et klart mål: Å gjøre CAS mer kjent og bidra til at flere
forskningsmiljøer, fra alle våre 10 samarbeidspartnere, sender inn gode søknader. Antall søknader har
siden 2011 til 2013 økt fra 18 til 34 søknader. Kun tre blir innvilget per år.
Tiden ved CAS har vært lærerik og inspirerende og jeg er fullstendig overbevist om at et slikt Senter
skaper en merverdi hva angår grunnforskning i Norge. Et forskningsopphold ved CAS har positive
ringvirkninger på forskernes moderinstitusjoner mange år etter at et CAS-år er avsluttet.
Fra 1. januar 2015 er professor i sosialantropologi ved UiB, Vigdis Broch-Due, ny vitenskapelig leder
ved CAS. Som avtroppende leder ønsker jeg Vigdis lykke til!

Brit Solli
Vitenskapelig leder, CAS
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Hvor tungt veier globaliseringen?
Hvem sier at globalisering er en enveisprosess? Terje Stordalen og forskerteamet
hans på CAS synes at vi også skal se på de lokale motkreftene.
Lars Aarønæs
Oktober 2014

Hva betyr Starbucks-kafeen i Den forbudte by i Beijing –
egentlig? Og hva er forbindelsen fra Kina til en
arkeologisk utgravning i Jordan? Terje Stordalen har et
svar. Det handler om å gi seg selv et nytt blikk på
globalisering, basert på tverrfaglig forskning.
På CAS-prosjektet «Globalisering og lokal dynamikk i det
før-moderne Nære Østen» har forskerne satt
passerspissen midt i byen Tall Hisban. Kunnskap om livet
opp gjennom århundrene i denne jordanske landsbyen
kan hjelpe forskerne å forstå samspillet mellom globale
og lokale krefter. Viten herfra skal derfor bidra til å belyse
problemstillinger også for forskere som arbeider med
andre kilder og i andre fagområder.
Den kinesiske opplevelsen
Men Terje Stordalen begynner gjerne med sin kinesiske
opplevelse.
– Jeg har bodd i landet, og reist en god del der. I Beijing
var jeg inne i Den forbudte by, keiserbyen. Der er det
kinesiske overveldende. Stedet er så til de grader
annerledes.

Professor Terje Stordalen ved Det teologiske
fakultet, Universitetet i Oslo, leder det
tverrfaglige arbeidet om globalisering ved
CAS. Utgangspunktet er en liten, men meget
gammel by i Jordan: Tall Hisban.
(Foto: Maria R. Tesaker/CAS)

Så kommer jeg rundt et hjørne. Der ligger et digert Starbucks-utsalg. Midt inne i Den forbudte by. De
må ha betalt store penger for å komme inn der. Hvis du ser bare på ikonet deres, på hva de selger, så
kan du si at det er globalisering. Starbucks tilbyr det samme her som du kan få kjøpt i hele verden.
Men så kan du isteden se globaliseringen innenfra. Hvis du spør hvilken rolle kaffen spiller i
Keiserbyen, sammenholdt med rollen den spiller på Manhattan, da får du et helt annet svar. Det er
knapt noen kineser som kjøper kaffe. Så dette er en Starbucks for alle oss som kommer reisende.
Poenget med den er å tjene penger på turismen. Det er altså ikke en promotering av amerikansk
kultur midt inne i hjertet av det imperiale Kina. Det er en lokal tillemping for å tjene penger, i den
ekstremt markedsdrevne kinesiske økonomien.

Starbucks har en filial i Den forbudte by i Beijing. Og denne spesielle plasseringen har en litt annen forklaring enn det mange
legger i "globalisering", sier Terje Stordalen. (Foto: Wikimedia commons)

Stordalen mener mange har lagt for stor vekt på de globaliserende institusjonene og maktstrukturene.
– «Coca i Ghana» var det store ikonet for utviklingen. Nå har globalstudiene kommet mye lenger. Man
undersøker hvordan man under globaliseringen likevel lever på ulike måter på ulike steder. Det vi gjør
i dette CAS-prosjektet, er å ta den innsikten og lempe tilbake til vårt historiske materiale. Slik unngår vi
blant annet et ovenfra og ned-perspektiv på hvordan folk levde. De som lever lokalt har en innflytelse,
kanskje langt utover det vi har vært vant til å forestille oss.

Her startet globaliseringen
La oss vende nesen vestover fra Kina igjen. Skru tida tilbake til bronsealderen. Vi zoomer inn på Det
nære Østen – også kalt Levanten. Det du ser på bakken der, er de første statsdannelsene og
imperiene i vår del av verden. Det som mange mener var starten på globaliseringen: den
samhandlingen over grenser som preger verden i 2014. Men preget er kanskje ikke så entydig som vi
tror.
Skru litt fram, og du er i jernalderen. Det skal komme og gå
mektige riker her: det assyriske, persiske, romerske,
bysantinske og ottomanske. Levanten er landbroen mellom
tre kontinenter. Og på toppen av alt: Tre verdensreligioner
oppstår her.
Vi kjenner til kartene som viser hvordan slike riker strekker
seg ut. Ytterkantene av imperiene var vidt forskjellige. Men nær midten av dem alle, i det vesle
landområdet som har navnet fra latinske levare, «oppgående sol», altså øst, har de alle rådd.
Noen punkter på kartet var derfor berørt til enhver tid. Ett av dem er en liten by. I dag heter den Tall
Hisban. Den ligger i staten Jordan. Tall Hisban er et kjent sted for arkeologer. Utgravningene her går
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gjennom lag på lag, helt tilbake til bronsealderen. De dokumenterer en rekke imperier i førmoderne og
moderne tid.

Steinbuen i Tall Hisban i Jordan er bare ett av mange fortidsminner, i en by som har sett tallrike imperier komme og forsvinne.
(Foto: Terje Stordalen)

Byen med 3000 års historie
Så langt, så vel. Det finnes mange veldokumenterte utgravninger i Levanten. Det er ikke derfor vi skal
feste oss ved Tall Hisban.
Byen er mer spesiell ved at utgravningene har pågått over lang tid, og er gjort med et litt annerledes
utgangspunkt enn mange andre steder: Alle periodene her er like interessante. Byen kalles også
Hesban, i Bibelen heter den Heshbon. Den er den største enkeltkilden til sammenhengende empiriske
data fra alle epokene.
Byen i Jordan er et viktig eksempel, fordi den er så godt dokumentert. Når man arbeider historisk er
det viktig å ha et slikt kildemateriale tett på seg.
I jernalderen lå det et kjempedigert vannreservoar her. Byen ligger på en strategisk plass, i sør har
innbyggerne oversikt over hele Malaba-sletta. Romerne hadde en garnison her, grekerne flere. I
bysantinsk tid sto det en katedral i byen. Den hadde utsendinger til kirkemøtet i Nikea. Byen har aldri
hatt en veldig stor befolkning, og er ikke et pilegrimssted.
Spesielt med stedet sammenliknet med andre funnsteder er at det har vært bebodd kontinuerlig mer
eller mindre i 3000 år. Nå pågår for eksempel islamsk arkeologi samtidig med jernalderarkeologi.
Den bibelske sammenhengen er til stede, men utgjør bare en liten periode i verdenshistorien.

Vindu mot imperienes marsj
Det er én ting til som blir spennende når man studerer Tall Hisban. Byen viser seg å ha hatt et
hverdagsliv lite påvirket av de imperiene den har ligget under.
– Stedet er et vindu til «imperienes marsj». Hele rekka har satt sine fotspor. Vi får se 3000 år med
dominans fra det som i prinsippet er utenlandske makter. På den annen side har folk måttet leve sine
liv under alt dette. Samspillet mellom dominans utenfra og de lokale er det sentrale ved deler av
forskningen vi skal gjøre dette CAS-året, forteller Terje Stordalen.
Seks delprosjekter på CAS skal gjøre det lettere å sette sammen et nytt bilde, basert på spørsmål om
hvilke krefter som har vært i sving i dette området.
– Vi snakker ofte om antikkens imperier som agentene for den kulturelle utviklingen. Men hvor
dyptgripende var egentlig forandringene de skapte, rundt det indre middelhav? Hvilke krefter trakk mot
endring, hva var motkreftene som pekte mot lokal stabilitet? Målet for forskerne våre er å undersøke
slike spørsmål. Det gjør vi i seks ulike materialsamlinger. Dermed kan vi se funnene i lys av hverandre.
Så kan vi begynne å formulere felles modeller. Vi kan analysere og studere dynamikken i globalisering.
Det er det vi skal gjøre på CAS nå.

Mange fag, mange lag
Stordalen kommer selv fra teologien. Ved hjelp av
arkeologer, historikere og antropologer skal årets prosjekt
bli en helhet.
Vegg i vegg med forskerkontoret i underetasjen på CAS sitter Øystein LaBianca. Norskamerikaneren
har skaffet seg et friår fra Andrews University i USA for å arbeide med prosjektet.
– Øystein LaBianca er seniorleder ved det arkeologiske funnstedet. Han arbeidet med
problemstillinger som jeg umiddelbart syntes var interessante. Vi kommer fra veldig ulike
fagtradisjoner. Jeg er tekstforsker. Øystein er antropolog og arkeolog. Så fant vi en bane der vi kunne
spille ball fram og tilbake over nettet. Vi så at vi kunne utvikle prosjektet, forteller Stordalen.
De satt for noen år siden sammen under en lunsj, i Oslo.
– Her er det som jeg tror trigget oss begge, og som satte hele prosjektet i gang. Det var et spørsmål
Øystein var blitt stilt, og som han satt og grunnet på: «Hva betyr det å være menneske?».
Fortsettelsen: Hva har det betydd for ulike mennesker i ulike perioder å bo på dette stedet i Jordan?
Og generelt: Hva er betingelsene for å gi form og innhold til et menneskeliv, et liv som man er fornøyd
med?

Norskamerikanske Øystein LaBianca (t.v.) er antropolog og
arkeolog, Terje Stordalen er teolog. Det utgjør noe av den
tverrfagligheten som gjør utforskningen av globalisering og
motkrefter så spennende. (Foto: Lars Aarønæs)

Rettesnorene i en kanon
Øystein LaBianca supplerer:
– Jeg har prøvd å få et tak på studiene av
tradisjoner, både de store tradisjonene i de ulike
imperiene og de lokale. Jeg tar utgangspunkt i
begrepet kanon, altså det greske ordet for rettesnor, forbilde eller regel. Det viser seg at kanoner er
gode vinduer. Gjennom dem kan vi betrakte hvordan tradisjoner blir utformet og blir autoritative. De
siste dagene har jeg sittet og googlet. Jeg har sett på kanoner for dans, for å lage fioliner, på hvordan
en soldat skal opptre etisk. En kanon kan handle om hvordan dommere skal vurdere bevis. Kanoner
eksisterer på alle disse feltene. Det er ironisk at de som har studert kanoner tradisjonelt har vært
tekstforskere. De har kanskje ikke spurt seg hvordan kanonene virker på det sosiale planet. Terje har
gjort det. Nå er jeg virkelig spent på hvordan ulike autoriserte tradisjoner blir skapt og hvordan de
virker inn på menneskers liv. Det knytter seg selvfølgelig til hvordan de ulike imperiene har vært. Et
imperium er, om du vil, egentlig en bunt med slike kanoner. De forteller hvordan ting skal gjøres på
den rette måten. Om du er muslim, finnes det altså en rekke kanoner som handler om å være en god
muslim. Hvordan være gjestfri her på jorda, for eksempel. Om du er vesteuropeer, fra Norge for
eksempel, har vi også en rekke slike regelsett som gjør oss til dem vi er.
Hver kanon har sine kuratorer, et helt maskineri. Kuratorene kan være mestere i faget, instruktører,
autoritative dirigenter – og de lærer kunnskapene og overbevisningene sine videre til andre.
Kanonene har i sin tur behov for en infrastruktur: bygninger, hjelpemidler, løsninger som arkeologene
kan identifisere.
– Vi finner fotavtrykkene til disse tradisjonene. Derfor tilfører studiene av kanoner et kraftig verktøy til å
se dypt inn i de sosiale strukturene, på måter vi før trodde vi ikke kunne få til, sier Øystein LaBianca.
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En kollisjon mellom synsmåtene
Terje Stordalen legger vekt på at det foreligger en slags kollisjon mellom kanonene.
– De lokale har også sine kanoner og sine ledere. Samspillet mellom det globaliserende og det
stedegne kan du beskrive som en forhandling mellom de ulike kanonene.
LaBianca legger vekt på at globalisering kan utfordre eller konkurrere med tradisjonelle kanoner.
– Det kan være systemer av skikker som folk har levd ut fra, slike som har gitt dem trygghet og sørget
for sammenheng og tradisjoner. Det om skjer i den islamske verden i dag, det vi leser om fra Syria og
Irak, kan tolkes som en reaksjon. De kan generere lojalitet og vilje til å stille opp som frivillig for
Wahabi-bevegelsen. Opphavet til ISIL kan finnes her. De som responderer på denne kanonen gjør det
nok av ulike grunner. Fremmedkrigere som reiser ut av Norge har dessuten helt andre formål og helt
andre bakgrunner enn folk på bakken inne i Syria. Men slike kanoner klarer å forene en masse
motsetninger og få dem som deltar til å trekke i samme retning. Dette er den politiske makten som
disse kanonene har. Det for eksempel ISIL gjør, er å aktivere noen sosiale paradigmer og nettverk,
som altså kan ha ligget der i utallige år. Disse menneskene opplever seg antakelig som del av ett stort
samspill der religion og religiøse symboler spiller vesentlig rolle for mange livsområder. Det vi gjør, er
å utforske visse perspektiver som har ligget under dette hele tida. Det betyr at i ytterste instans er
dette interessant for våre utenrikspolitikere. Det har medarbeidere i Utenriksdepartementet allerede
signalisert.

Alt vi ikke straks ser
– Denne måten å se regionen på avdekker noe som vi ikke ser når vi tar for oss smalere perspektiver,
tror Terje Stordalen.
– Vi har alle fått innkodet en psykologi i oss, en kulturell holdning. Kanskje noe vi ikke visste om før
det plutselig blir åpenbart. Det ligger ikke i genene våre. Det er kulturarven som gir utslag du ikke
forstår hvor kommer fra.
LaBianca:
– De offisielle religionene våre er imperialiserende symbolsystemer, som gjerne vil ha kontroll over folk
nede på bakken. Så lever de ut den faktiske religionen på annet vis. Den har et annet format, men
hvis du er en veldig god politiker kan du forene de to – hvis du kommer med en kanon. Du kan ikke
bombe religionen ut av Syria. Dette er en strøm noen kan fiske i. Vi må skjønne dynamikken i det for å
respondere riktig.
Stordalen:
– Jeg har holdt et foredrag for ambassadørene våre, på Universitetet i Oslo. Det var typisk at de som
responderte positivt var dem som er i Midtøsten. De så umiddelbart hva dette handler om.

De store ambisjoners år
Sammen med ni forskerkolleger er de spent på hva oppholdet på CAS bringer.
Terje Stordalen:
– Vi har klart et program for hele året, med workshops. Der vi inviterer forskere, og forsøker å bygge
det ene oppå det andre. Så får vi se om vi klarer å utvikle en felles, om ikke teori, så verktøykasse.
Med redskap nok for en kulturell analyse, og stor og mangfoldig nok til å fange inn alle de
sammensatte fenomenene vi diskuterer – samtidig som det forblir en sammenheng. I så fall kan vi
levere redskap for å studere globalisering og motkrefter alle andre steder også. Det målet er ambisiøst,
men vi er jo på Senter for grunnforskning. Da skal det være slik.

I alt elleve forskere fra mange fag bruker CAS-året til å lage en verktøykasse for å forstå mer om hvordan lokal dynamikk
samspiller med påvirkninger utenfra. Her fra ett av gruppemøtene. (Foto: Maria R. Tesaker/CAS)

CAS-prosjekt, 2014/2015
Terje Stordalen er gruppeleder for prosjektet "Local Dynamics of Globalization (LDG) in the PreModern Levant". Totalt 11 forskere deltar i prosjektet gjennom CAS-året.
Publikasjonene er planlagt
Mye av resultatet fra det kommende CAS-året er allerede i emning: Prosjektets publikasjoner er
planlagt: Alle forskerne bidrar i boka Local Dynamics of Globalization.
Terje Stordalen arbeider med monografien Religion and Society in Ancient Israel. Han skriver om
hvordan elitær bibellitteratur og arkeologisk materiale speiler forskjellige religiøse praksiser i ulike
sosiale felt av det gammelhebraiske samfunnet.
Diana Edelman skriver om folkelig og elitær identitetsbygging etter at den autonome hebraiske staten
gikk til grunne.
Øyvind Norderval ved UiO skriver om imperiale tolkninger av keiser Konstantins byggeprogram i Det
hellige land.
Marina Prusac Lindhagen ved UiO skriver om hvordan Konstantins multietniske Jerusalem ble tolket
som en kristen programerklæring av senere generasjoner.
Bethany Walker, Missouri State University, skriver om migrasjon som en motstrategi mot globalisering,
særlig under islamske imperier.
Øystein LaBianca skriver boka Tall Hisban and Global History.
Kåre Berge skal analysere samspillet mellom elitære og folkelige interesser som ligger under
tilblivelsen av Mosebøkene i Det gamle testamente.

12

Senter for grunnforskning
Centre for Advanced Study

GLIMT 2014

Hvor går arven?
Krimdronningen Agatha Christie skjønte hvordan arv kunne brukes litterært: Svært få
områder av livet åpner for flere intriger og forbrytelser. Arverett har interessert folk til
alle tider. Nå skal en forskergruppe ledet av Lars Ivar Hansen samle noen av trådene.
Lars Aarønæs
Oktober 2014

Hvem skal arve? Hvordan skal arven mellom barn
fra ulike kull fordeles? Hvilke strategier har
lovgiverne hatt opp gjennom tidene - og hva har folk
pønsket ut for å skaffe seg mer av verdiene etter en
avdød enn de strengt tatt skulle ha?
CAS-prosjektet heter «Arverettens forutsetninger og
handlingsrom: Strategier, relasjoner og historisk
utvikling ca. 1100 – 2020».
Et prosjekt med ringvirkninger
Ja, du leste riktig: Prosjektet strekker seg seks år
fram i tid, trass i at forskernes år ved CAS avsluttes
våren 2015.

Han og kollegene ser på arverettens utvikling det siste
tusenåret: Lars Ivar Hansen er professor i middelalderens
og tidlig nytids historie ved Universitetet i Tromsø.
(Foto: Lars Aarønæs)

– Forklaringen er så enkel som at det nok tar tid å bli ferdig med dette. Prosjektet kan gi ringvirkninger.
Deltakerne kan fortsette å skrive artikler som publiseres annensteds. Samtidig er arvelovgivningen
under endring i flere nordiske land. Danmark endret sin arvelov for få år siden. I Norge har et utvalg i
år lagt fram forslag til ny arvelov. Slik er det naturlig at vi får dekket opp for noen år framover, forklarer
Lars Ivar Hansen.
Han sitter og skal bringe system i et enormt materiale. Det meste av stoffet er godt dokumentert. Alt
handler dypest sett om menneskelige relasjoner, juridiske overbygninger til tross.

Dansk drama satte arv på spissen
Professoren peker på en nylig avsluttet dramaserie i NRK: Den danske «Arvingerne». Der synes han
mange interessante problemstillinger ble belyst.
– Plottet i denne underholdende serien satte fingeren på mange sentrale problemstillinger. Den fikk en
del kritikk fra kompetent juridisk hold. Jeg synes likevel den var elegant. Den aktuelle arvelateren var
interessert i at hennes eiendommer og kunstgjenstander skulle gå over til å bli en stiftelse og et
museum. Men hun hadde en barneflokk på fire. De tre første var født innenfor hennes to ekteskap. Et
fjerde og yngste barn var holdt helt utenfor, og ble trukket inn i prosessen helt til slutt. Selve opplegget
i serien illustrerer godt mange av de spenningsfeltene som engasjerer folk innenfor arveretten.

Samisk arverett ga annen deling
Forskergruppa til Lars Ivar Hansen består av historikere og
jurister fra alle nordiske land: Danmark, Finland, Island,
Norge og Sverige. Forskeren fra Tromsø sitter i
sokkeletasjen i CAS-lokalene på Drammensveien. Han er
født og oppvokst i nabolaget her, på Skillebekk. Men det er i Nord-Norge han har arbeidet mest med
emnet sitt – derunder også den samiske arveretten, som skiller seg mye fra den norske.
Arv griper inn i alt. Lars Ivar Hansens egenskap er at han både kan være dypt teoretisk om arveretten,
og samtidig gi til beste en rad eksempler fra det virkelige liv. Det er langt fra kjedelig å høre på en
historieprofessor som også er en prima historieforteller.
– Jeg har tatt stikkprøver i arverettens lange historie. Et eksempel er en samekvinne som døde 1705, i
Sør-Troms. Det var et høytidelig skifte etter henne, som ble behørig nedtegnet. Det viser at veldig lite
rein ble fordelt etter henne. Det til tross for at denne familien måtte ha levd primært av reindrift. Hvorfor
var det slik? Trolig fordi størsteparten av reinflokken var blitt fordelt blant barna på forhånd. Dette
vedrører en sentral problemstilling for hele prosjektet vårt: De ulike aktørenes muligheter for å påvirke
fordelingen. Vi ser på de som sitter med eiendelene. Hvilke handlinger kan vedkommende eier utføre
mens han eller hun ennå er i levende live? Og like ens: Hvordan kan personen påvirke noe etter sin
død? Kan noen barn få ekstra gaver? Hvilke begrensninger er det, og hvilke muligheter har de?

Skifte etter Maren Mikkelsdtr., 10. juli 1708. (Skifteprotokoll for Senja sorenskriveri 1706 - 12, fol. 101b, Statsarkivet i Tromsø)

Hansen ser at samisk rett skiller seg markant fra den typen norsk odelsrett som gir eldste barn
førsteretten til arv. I mange tilfeller har det vært yngste sønn som har arvet. Logikken i dette kan være
at den yngste er den som sist forlater foreldrene. Hvis de andre på forhånd er gitt en part, har
foreldrene sikret alle.
– Dette er en helt generell problemstilling, lik mange av dem vi må legge vekt på i hele prosjektet. De
finnes i alle land, men noen er spesielt aktuelle i samisk rett.
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Middelalderske spenninger
Lars Ivar Hansens spesialområde er middelalderen.
– Jeg prøver å dempe meg litt med hensyn til den
perioden, vi skal jo dekke tusen år. Men jeg synes
middelalderen er spesielt spennende. Jeg hadde en
student som skrev hovedfagsoppgave om hvordan
enkeltaktører brukte kirkeretten til å påvirke
arveprosessen. Dette var altså i katolsk tid i Norge. Når begge i et ektepar var døde, kunne det brått
dukke opp et såkalt bygderykte. Det var noe som lovgiver måtte ta stilling til. Det som skjedde, var at
det begynte å tiskes og hviskes i krokene: «Men du, var de nå helt lovformelig gift de to som døde?»
Hadde de sagt ja klart og tydelig mens presten hørte på? Og var det skjedd i kirka, eller et annet sted?
Kriteriene for hva som var gyldige ekteskap var mye krassere i katolsk tid enn det ble etterpå. Blant
annet kunne man ikke gifte seg med noen som var nærmere slekt enn femmenning. Og merk:
definisjonene av slektskap var annerledes på denne tida. Om du ikke kjødelig sett var slektning til din
ektefelle, kunne du være det hvis du hadde vært fadder til et barn sammen med vedkommende. Da
var du definert som «åndelig slektning». Da kunne du ikke gifte deg med den personen. Dette visste
folk. Bygderyktet kunne også si at «var de ikke de litt for nært i slekt med hverandre»; underforstått «er
nå de barna som lever etter dem legitime?». Om det nå viste seg at de ikke var født innafor ekteskap i
denne strenge definisjonen, «da kan jo jeg som er fetter til den ene ha førsterett på arven framfor
dem». Som oftest løste det seg. Folk som var oppegående søkte gjerne paven og kurien om
dispensasjon for å kunne gifte seg i det som i denne tidsalderen var for tette forhold. Utfallene ble vel
ulike. Men eksemplet viser hvilken fantasi og handlingsevne folk har hatt for å prøve å definere
hverandre ut og inn.

Arvetvister i hundre år
Forskergruppa skal også se på spørsmålet om hvorvidt personer ble oppfattet som individer, altså
handlende ut fra egne interesser, eller som representanter for ei slektsgruppe.
– Her er odelsretten interessant. Den er både i middelalderen og tidlig nytid kjent i alle nordiske land
unntatt Island. På bestemte vilkår åpnet den for gjenkjøpsrett av jord som var gått i arv innenfor
samme slektskrets i et bestemt antall generasjoner eller antall år.
Hansen har selv sittet og studert langvarige norske tvister knyttet til slekt og eiendom. Tvistene kan ha
vart i flere hundre år, altså i mange generasjoner etter at arvesaken oppsto.
Rikdom og privilegier har ofte hatt sterk innflytelse på arveretten. Hansen sitter med helt ferske aviser
som forteller om opprivende arvestrider i norske rederfamilier – og egentlig er det en føljetong. Nylig
fortalte mediene at det er opprettet egne «arveskoler» i blant annet Sveits, innrettet på å sørge for at
barn av styrtrike foreldre ikke skal øde formuen.

Adelen holdt på privilegiene
I tidligere tider var det ikke uvanlig å gjøre sine barn arveløse, dersom de unnlot å opptre etter ønske.
Det er dette som i CAS-prosjektet omtales som å «endre status».
– Innafor svensk rett hadde de en tilsynelatende fasttømret arverett. På 1800-tallet hentet de brått inn
kutymeregler og sedvaner fra romerretten. Reglene gjorde det mulig å definere enkelte som arveløse.
For svensk og dansk adel var det viktig å sitte på og å konsentrere sin eiendom, og holde den samlet.
Dette har en lang historie, knyttet blant annet til det privilegium at en adelig slapp å betale skatt. Hvis
en arving giftet seg med en uadelig, eller en som av andre årsaker ikke hadde den typen privilegium,
vips! Da ble vedkommende arveløs. I prosjektet ser vi på hvordan den eldre generasjonen i ulike
sammenhenger agerer for å definere at eiendommen skal fortsette å være samlet.

Nye måter å tenke på
Et arverettslig system kan framstå veldig forskjellig, ut fra om det er lovgiver eller aktørene som ser.
– En ting er hva lovgiver ser på som en utfordring i sitt eget samfunn, og hvordan samme lovgiver
eventuelt kommer på at «å ja, dette kunne være en god løsning». Når ting begynner å bli gjort
annerledes, da må det skyldes at lovgiveren har tenkt noe nytt, eller selv fått nye ideer. Kanskje fra
nabolandene. Andre rettskilder kan ha ført til at de sier «ja, det var en smart måte å gjøre det på».

Nordiske kvinners nye virkelighet
Middelalderlovgivning i Norden er langt på vei kartlagt. En av medarbeiderne i CAS-prosjektet,
jusprofessor John Asland ser særskilt på den fornyede arverettslovgivningen fra midten på 1850-tallet.
Da, i løpet av ti år, etablerte alle nordiske land kvinners arverett på linje med menns.
– Inntil da hadde Magnus Lagabøters lover fastsatt i 1274 vært gjeldende, slik de stort sett var
kolportert videre i Kristian den fjerdes norske lov i 1604 og Kristian den femtes norske lov av 1687.
Der het det seg at i den utstrekning kvinner innafor en søskenflokk arver, så skulle de ha halvparten
så stor andel som brødrene.
Magnus Håkonsson gir loven til folket. Fra Codex Hardenbergiensis, ca.
1325-1350. (Foto: Wikimedia Commons)

Den grunnleggende strukturen
Prosjektets siktemål er å gjøre sammenliknende studier av
nordisk arverett, fra de første bevarte kildene og fram til i dag.
– Grunnen er at arveretten regulerer så grunnleggende
strukturer i et samfunn. Den etablerer regler og føringer for
hvordan eiendom og retten til å disponere ressurser skal
overføres ned gjennom generasjonene. Dermed har det
langtrekkende følger for fordelingen av produksjons- og
eksistensgrunnlag for kommende generasjoner.
De nordiske land har hatt sine arverettsforskjeller, som
Hansen og kollegene skal gå systematisk gjennom. Men
arverettslovgivningen blir påvirket både av nye familiemønstre
og samlivsformer, og av selve velferdsstatene. Så kommer
mobilitet og migrasjon, der grupper med andre verdier og
rettstradisjoner blir del av bildet.
– Jeg har pleid å innlede alle mine forelesningsrekker i Tromsø med å si at dette er det sentrale
temaet alt dreier seg om, sier Lars Ivar Hansen.
– Arv definerer hvordan ressurser, rettigheter, rådighet og eiendom skal formidles til nye generasjoner.
Arven som fenomen definerer vel også de fleste krimfortellingene. Alle bør skjønne, når de setter seg
ned og ser en krimepisode på fjernsynet, at det er bare å tenke over spørsmålet «hvor går arven?».
Da ligger løsningen snublende nær.

CAS-prosjekt, 2014/2015
Lars Ivar Hansen leder prosjektet "Foundations and space of action of Nordic inheritance law:
Strategies, relations and historical development c. 1100 - 2020". Ni forskere arbeider i prosjektet
gjennom CAS-året.
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Hvordan beregner vi framtida?
De skal lage nye ligninger for det ukjente. Giulia Di Nunno fra Milano og Fred Espen
Benth fra Elverum samler statistikere, matematikere og økonomer for å arbeide med et
fag som ennå er lite kjent: stokastisk analyse.
Lars Aarønæs
Oktober 2014

Vil børsen gå mest opp eller mest ned neste år? Hvordan blir været i vinter? To veldig enkle spørsmål
som ikke har noe endelig svar før i ettertid. Spådomskunst er som kjent forbeholdt dem med
krystallkule og evne til å overbevise.
Likevel: Det er mulig å si svært mye som er sant om kommende vær og framtidige konjunkturer. Ut av
et tilsynelatende kaos kan det hentes faktorer som gjør det mulig å treffe ganske bra. Stokastisitet
kommer av det greske ordet stochos, som betyr "mål". Stokastisk analyse kan gjøre det mulig å si noe
om hva som er sannsynlig over tid.
Det virker. Når denne avanserte matematikken brukes, får du fortsatt ikke vite om det blir regn eller
snø på julaften. Men sannsynligheten for de framtidige hendelsene er bedre kartlagt. I praktisk bruk
handler stokastisk analyse ofte om å minske risiko. Forsikringsselskaper bruker det. Det norske
oljefondet er til dels basert på slik analyse: Hvordan få mest mulig igjen for investeringene, uten at
risikoen blir for høy?

Fred Espen Benth og Giulia Di Nunno er begge professorer ved avdeling for "Stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko"
ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo. (Foto: Lars Aarønæs)

Jakten på rett beregning
Variabler på energimarkedet utgjør en spennende del av forskningen i CAS-prosjektet. De rette
beregningsmåtene kan bety svært mye, både økonomisk og for miljøet.
– Vind, regn og snø sørger for en stor tilgang til ren energiproduksjon, mens olje og gass har bidratt
betydelig til den norske velstanden. Inntektene fra olje og gass blir investert i verdens finansmarkeder
for å sikre kommende generasjoner. Klimaendringer gjør at fornybare energikilder spiller en stadig
viktigere rolle. Dårlig utnyttelse av disse ressursene er lett å unngå med de rette verktøyene. Alle slike
faktorer kan modelleres med stokastisk analyse, sier Giulia og Fred.

Bier i kuben, biler på Manhattan
Analysene gir avanserte ligninger. De kan ha en klar overføringsverdi, fra ett kaotisk område til et
annet. Flyvemønsteret i en bikube og trafikken på Manhattan kan for eksempel måles ut fra samme
slags stokastiske tenkesett.
De to forskningslederne jobber til vanlig ved Universitetet i Oslo, på Matematisk institutt. Av de rundt
60 som holder til der, er de del av ei gruppe på åtte som har feltet som spesialområde. Herfra har de
også fått med seg Benths gamle veileder, matematikkprofessor Bernt Øksendal.
De gjør et poeng av at faget deres ikke først og fremst handler om store data. Det handler om å
komme fram til den riktige tankegangen når et tilsynelatende umålbart felt skal kartlegges.
Trafikken på Manhattan og bienes bevegelser i og rundt ei
bikube framstår som eksempler på noe som er altfor kaotisk
til at man kan forutsi særlig mye. Likevel gjør stokastisk
analyse det mulig å finne fram til ligninger som gir kunnskap
om slike bevegelser. (Foto: Wikimedia Commons)

Databehandling er ikke nok
Datamaskiner er selvfølgelig nyttige i arbeidet.
Men databehandling blir aldri bedre enn systemet
som ligger i bånn. Verdens kraftigste maskin må
kanskje regne et helt år, dersom
programmeringen ikke er optimal. Er det rette
analyseverktøyet på plass, tar det kanskje noen sekunder. Forbausende mye av det disse forskerne
nå gjør på CAS foregår derfor på tavler og ark. Kritt og penn, pluss vedvarende diskusjon, gjør susen.
– Samarbeid og diskusjon er en vesentlig del av arbeidet, og det gir året på CAS god anledning til.
Motivasjonen vår er å utvikle matematikken på feltet. Poenget med forskningen vår er også vissheten
om at man i mange tilfeller trenger et raskt svar: Hva er prisen på noe? Hvordan skal en aktør opptre i
en gitt situasjon? Omfattende databehandling og søk etter svar kan ta altfor lang tid. Datamaskinens
ulempe er dessuten at den er en tallknuser. Den gir ikke nødvendigvis innsikt. For eksempel svarer
den ikke på om du virkelig kan stole på tallene du får ut, eller hvor stabilt svaret egentlig er. Noen
ganger kan en risiko være mye større enn beregningen først viser. Jobben vår er også å utforske en
problemstilling fra riktig vinkel.
Modellen må altså være riktig. Den er aldri gitt på forhånd. Stokastikerne er dessuten av en helt annen
støpning enn fysikere, som har en tendens til å ville lete etter universelle lover. Stokastisk analyse ser
ikke etter endelige svar.
Det er som et sjakkspill.
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Mye av grunnlaget for stokastiske analyser legges når man diskuterer med kolleger, skriver på tavla og leker med begrepene,
forteller Giulia Di Nunno. (Foto: Maria R. Tesaker/CAS)

Intet endelig svar
– Perspektivet vårt er faktisk å fastslå og dokumentere at det ikke finnes et unikt svar. Det finnes alltid
et som er bedre! Her skiller vi oss fra andre deler av matematikken, der de kanskje leter etter en
manglende faktor eller skal fylle et hull i et stort system. Vi arbeider ikke i en deterministisk verden. For
oss er altså et unikt svar ikke det rette svaret: Vi vet vi kan gjøre det enda bedre. Dette er skjønnheten
ved forskningsområdet vårt. Men det er også et problem, fordi stokastisk analyse noen ganger ikke er
anerkjent som et område som står på egne bein.
Di Nunno, Benth og deres 14 kolleger i CAS-prosjektet arbeider med grunnforskning, men med en
konkret anvendelse: De skal legge vekt på analyse og risikostyring, innenfor både miljø og finansiell
økonomi. Siktemålet er å utvikle nye matematiske
modeller.
Konkret skal de prøve å lage modeller for prising i
energi, råvarer og finansmarkeder. Modellene
formuleres i det språket som stokastisk analyse er.
Forskerne bruker ord som «ambitfelt», «copulas»,
«integralrepresentasjon» og «stokastisk kontrollteori»
når de skal gå i dybden om forskningen sin. For legfolk
er det antakelig nyttigere å merke seg hvor konkrete resultatene kan bli.
Stokastisk analyse kan brukes i mange sammenhenger. Noen prøver det med kreftceller, for å kunne
forutsi spredningen av gitte kreftceller og dermed kunne si noe om utviklingen av sykdom.

Einsteins nobelpris
Matematikere med stokastisitet som spesialfelt har ikke fått noen nobelpris. Men faktisk er det tildelt to
som berører feltet. Den første gikk til Albert Einstein.
– Mange tror han fikk prisen for relativitetsteorien. Men han fikk den noen år før, for et søtt lite arbeid
om termodynamikk, om molekylers bevegelse. Einstein så at molekylene beveget seg som kulene på
et biljardbord. De gikk i tilfeldige retninger, ut fra bevegelsen til alle de andre. Du kan ikke forutse hver
bevegelse. Han så likevel at hvis du studerer dette, kan du beregne sannsynlighet på fenomenet.
Problemet er mer eller mindre hva vi kaller en brownsk bevegelse. Det handler om to dimensjoner,
hvordan bevegelsen utvikler seg over tid. Brown var biolog. Han studerte bevegelsene til pollen i en
væske. Den fundamentale innsikten fra Einstein var at du kunne sammenfatte de tilfeldige
bevegelsene over tid, til en differensialligning. Ligningen beskrev hvordan bevegelsene utvikler seg
over tid. Denne ligningen gjorde det mulig for ham å si at via det han så i bevegelsene i dag, kunne
han forutsi nøyaktig hva som ville skje i morgen. Faktisk satt det rundt 1900 en student i Paris, Louis
Bachelier, og fant ut akkurat det samme. Han gjorde det ved å studere bevegelsene på Paris-børsen.
Ligningen han utviklet, gjorde det mulig å forutsi prisene på gitte aksjer. Så kanskje han skulle ha fått
prisen!

En viktig finansiell teori
Den neste store prisen for stokastisk analyse gikk til økonomer. Sveriges riksbanks minnepris,
«Nobelprisen» i økonomi, ble tildelt Robert C. Merton og Myron S. Scholes i 1997. De fikk den for «en
ny metode for å fastsette verdien av derivater». Bakgrunnen er Black-Scholes-Merton-modellen for
derivater, lansert i 1973.
– De utviklet en finansiell teori for hvordan opsjoner i markedet kunne prissettes: Hva skal du betale
for en opsjon, altså en framtidig verdi av en aksje? De brukte fysikernes kunnskap til å lage en
beregning. Faktisk skrev de underveis en likning som de ikke helt forsto. Så gikk de til en fysiker som
sa: «Dette er jo Einsteins likning. Her er løsningen!».
Professor José Manuel Corcuera er del av kjernegruppen
gjennom hele CAS-året. Han arbeider blant annet med
stokastiske prosesser innenfor finans- og aksjemarkedene.
(Foto: Maria R. Tesaker/CAS)

En samling legoklosser
CAS-prosjektet er som en samling legoklosser,
mener forskerne.
– Matematikken på dette nivået har en fin
egenskap. En metode eller løsning kan, når den
først er funnet, brukes på helt andre felt. Det blir
en ny kloss. Det som kommer fram i arbeid
innenfor meteorologiske eller finansielle problemstillinger kan kanskje anvendes direkte i fysikk og
medisin. Analyser av turbulens vil for eksempel gi konkrete løsninger når vindmøller skal lages,
akkurat som viten om bienes bevegelser i kuben
kan gi svar som kan brukes for å styre trafikklysene
i New York-trafikken. Vi kan forene helt ulike
verdener.
Stokastikerne på CAS innrømmer også en annen
Lego-likhet.
– Vi oppfører oss som unger! Vi leker oss med problemene. Isolert sett kan en problemstilling være
helt uten interesse for noen, utover at du koser deg med den. Men underveis, mens du sitter og leker
med denne tanken, løser du plutselig noe. Du kan begynne å forstå andre ting, se dem klarere. Mye
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skjer underbevisst. Det høres rart ut, men noen ganger har du funnet svaret først. Jobben er da å
formulere spørsmålet. Mye skjer på dette planet, innenfor forskningen vår.
– Du kan avslutte dagen med noe du ikke forstår. Du går hjem. Neste dag innser du som regel at
spørsmålet var trivielt, og ikke noe mer å bry seg om. Men noen ganger er det selve veien videre. I
faget vårt synes vi noen ganger at vi befinner oss i samme slags kaos som det vi forsker på. Vi kan
altså bekrefte at et ferdig vitenskapelig arbeid ikke er hva det ser ut som. Det ferdige dokumentet
framstår som en stringent tekst, en samlet tanke som åpner med et problem og kommer fram til et
svar. Men det er først når du har satt alle legoklossene sammen at det ser så logisk ut. Det ferdige
arbeidet er derfor uvanlig enkelt å forholde seg til, sammenliknet med hvordan du holdt på underveis.

CAS-prosjekt, 2014/2015
Fred Espen Benth og Giulia Di Nunno er gruppeledere for prosjektet: "Stochastics in Environmental
and Financial Economics – SEFE". Til sammen 16 forskere vil delta i prosjektet gjennom CAS-året.
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Nysgjerrigper vender tilbake
Gudmund Hernes vandrer i gangene. Ser hit. Ser dit. Han leter, men han finner det ikke.
Hvor er det blitt av det maleriet?
Lars Aarønæs
Oktober 2014

Vi må ned trapper. Inn og ut av dører, kontorister ser
forvirret opp på den ivrige eks-ministeren.
Så, endelig.
– Der henger han jo. Albert Einstein!
Henrik Lunds portrett av Einstein, anno 1932. Bildet er malt
noen år etter Einsteins besøk i Oslo i 1920, men med
bakgrunn i besøket.
– Jeg lurer på om han også fikk tilbud om å bli i Norge.
Men iallfall kom han til å ende opp i Princeton. Jeg synes
det er så flott at bildet henger her.
Det er mer enn som så som er flott. At Centre for
Advanced Study i Oslo har vært liv laga, det synes
senterets pappa er så bra at han faktisk er litt misunnelig
på forskerne som får tilbringe et år i fordypning i disse
lokalene.
Det er en forbindelse til Princeton her også. Idet kirke- og
undervisningsminister Hernes høytidelig åpnet senteret
den 1. september 1992, var fortjenesten hovedsakelig
hans egen.

Professor Gudmund Hernes så muligheten for å
få skape et norsk senter for grunnforskning,
etter modell av tilsvarende sentra i USA. Han
presenterte tanken i en Dagblad-kronikk. Det
var kimen til CAS. (Foto: Lars Aarønæs)

På selveste nyttårsaften 1986 fikk den innflytelsesrike Ap-politikeren og statsviteren publisert en
kronikk i Dagbladet. Gudmund Hernes etterlyste mer eliteforskning i Norge. Han refererte til
Princetons Institute for Advanced Study.
Senteret ved Princeton ble i sin tid til ved en stor donasjon.
– En veldig rik enke ba om råd om hvordan hun skulle bruke sine penger. En av hennes rådgivere,
Abraham Fexner, lanserte ideen om å lage et senter for fremstående forskere. De skulle få anledning
til å være der, uten noen andre plikter enn å forfølge sine villeste ideer. Institute for Advanced Study
ved Princeton ble en modell for liknende institusjoner andre steder. For eksempel for
samfunnsvitenskapene, The Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences ved Stanford i
1954.
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Albert Einstein (1879-1955) portrettert i forbindelse med sitt norgesbesøk i
1920, av Henrik Lund. Bildet henger i første etasje i Det Norske VidenskapsAkademis bygning på Drammensveien, som også huser CAS.
(Foto: Eirik Furu Baardsen)

– I dag kan man spørre seg hvorfor ingen lanserte akkurat
denne ideen før deg?
– En grunn kan ha vært at det selvfølgelig også reiste
nordmenn til slike sentre i USA. Matematikeren Atle Selberg
var hele livet ved senteret ved Princeton. Sosiologen Vilhelm
Aubert og psykologen Ragnar Rommetveit hadde vært ved
Stanford. Einar Kringlen og jeg var der sammen noen år senere.
Her til lands trodde vi kanskje at vi ikke var store nok og mange
nok til å få det til. Så var det selvsagt rivalisering. Skulle det
være i Oslo, vel, da ble det kniving mellom universitetene.

– Svangerskapet etter kronikken ble av slike grunner langt?
– Jeg fulgte saken hele tida og tok den opp som leder av Universitets- og høgskoleutvalget som jeg
ledet i 1989. Da ble jeg bedt om å innlede her i akademiet om etableringen av et slikt senter. Det var
et interessant møte. Kutymen var at man ikke skulle applaudere etter noen innlegg; det var ikke
akademisk. Men de brøt med tradisjonen etter innledningen, fordi det var så mange som syntes ideen
var spennende. Men det var selvfølgelig de som var skeptiske også.

– Du foreslo at senteret skulle legges til
Vitenskapsakademiet her i Drammensveien?
– Ja, og det skjedde samtidig med at akademiet var litt på jakt etter et formål i livet. Nå har CAS gitt et
aktivt forskningsmiljø til akademiet. Det hadde egentlig lite å drive med. Det var å holde sine møter. Så
hadde det Nansenfondet, publikasjoner og noe utleie. Tidligere Statoil-direktør Arve Johnsen hadde
kontor rett over gårdsplassen her, og et institutt for språkhistorie eller lingvistikk holdt til i kjelleren,
som ellers bare var et lagerområde. Det samme på loftet. Ingen av delene var egentlig i bruk. Det var
mange grunner til å finne på noe nytt. Så dermed tøflet jeg rundt her og så på lokalene, tenkte på hva
som kunne gjøres med denne gamle og gedigne villaen etter Astrup.
77 personer var til stede da spørsmålet om å opprette et senter for
høyere studier i Norge ble diskutert. Gudmund Hernes var en av de
fire innlederne. (Utdrag fra Akademiets årbok 1988)

Å etablere et senter var mer enn ombygging. Hernes
måtte få en form for finansiering på plass også.
– Det gunstige var å satse mye på ulike private midler,
og noe fra universitetene for senere å komme inn på
ordinære offentlige budsjetter. Da jeg ble statsråd, kom
noe, men jeg måtte holde tilbake siden dette senteret til
de grader var min egen baby. Å bruke store offentlige
midler til et senter kunne bli besværlig. Men da var min
etterfølger Jon Lilletun fra Krf til stor hjelp. Vi hadde hatt
mye godt samarbeid om alt mulig i de årene han var på
Stortinget og jeg var i Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet. Da Lilletun ble statsråd,
fulgte han kraftig opp. Så det gikk.

– Hva er du mest fornøyd med?
– Mye! At CAS skaper en form for bydende tradisjon. Altså at det er en forventning blant både dem
som driver senteret og dem som eventuelt kan bruke det, om at dette er en mulighet som er for god til
ikke å brukes. Jeg ville ha vært lei meg hvis det falt sammen, men det tror jeg det er minimal risiko for.
En like stor glede er at det her gjøres forskning og skapes ideer som er langt forbi det jeg fantaserte
om. Det var virkelig morsomt å være her og høre årets tre forskergrupper presentere prosjektene sine.
Jeg gleder meg også over at Abel-prisen hadde sitt utspring her i Videnskapsakademiet, med fortsatt
tilknytning. Og Kavli-prisen har gjort at akademiet spiller en mye mer sentral rolle i det brede
akademiske miljøet i Norge.

– Hvor viktig er grunnforskningen?
– Noe av det viktigste ved den er biproduktene, ikke alltid forskningen med to streker under.
Merverdien ligger i det uventede, i det du ikke trodde eller forventet skulle dukke opp. Jeg liker
tilfeldighetenes spill. Når jeg hører på forskerne og får vite hva de jobber med, opplever jeg noen
ganger «å dæven!»-effekten og tenker: «Dette skulle jeg gjerne hørt mer om».

Det eneste Hernes savner, er et bibliotek tilsvarende det
som heter The Tyler Collection ved senteret ved Stanford.
– En egen del av biblioteket samler arbeider som er startet eller sluttførte der. Hvis de ikke har det her,
vil jeg varmt anbefale en slik samling av forskernes etter hvert mange verker.
Senter for grunnforskning har helt siden starten samlet inn alle bøker og artikler som springer ut av
forskergruppenes opphold ved senteret. I bokskapet på bildet er et lite utvalg av publikasjonene
utstilt. Det kan være starten på det store biblioteket Gudmund Hernes ønsker at CAS skal få.
(Foto: Maria R. Tesaker/CAS)

– Du har nådd pensjonsalderen. Hva opptar deg nå?
– For det første er mitt motto «never retire». Jeg har en forskertilknytning på
Fafo, og en professor II-stilling ved BI. De har ikke avskiltet meg ennå, slik
offentlige institusjoner må. Men det som er det store prosjektet nå er å skrive en
innføringsbok i politiske økonomi. Den kommer til å være annerledes og nokså
forskjellig fra det som er skrevet tidligere, siden det altså ikke er en lærebok i
makroøkonomi. Politisk økonomi er noe annet – det er idehistorie, det er
sosiologi, det er juss og det er statsvitenskap. Alt sammen knyttet sammen i en
stor fortelling.

– Det høres nesten ut som et CAS-prosjekt?
– Jeg har ennå ting liggende som jeg begynte på ved Stanford. Så hvis jeg skulle slippe opp for ideer
og distraksjoner kan jeg kanskje ta fram noe av det jeg begynte på der, og komme hit til CAS, sier han
med et smil. Det kan bli et større arbeid om anvendelsen av en teori for kollektive beslutninger på et
bredt sett av samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Altså en felles teori for mange ulike fenomener.
Prosjektet er detaljdisponert, og jeg kan i og for seg sette i gang i ettermiddag. Bare si fra!
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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 2017/2018 er 17. november 2014.
Senter for grunnforskning (CAS)
Oktober 2014

Senter for grunnforskning (CAS) ble opprettet i 1992 som Norges første senter for eliteforskning.
Senteret har dermed 22 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 2014 en bevilgning på 3,5 MNOK til driften av gruppene.
Beløpet skal dekke kostnader som er involvert ved å invitere forskere til gruppen: Frikjøp av
utenlandske forskere, 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
2017/2018 er 17. november 2014. 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 A4sider) 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 2014 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, Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, samt Menighetsfakultetet.

Lederne for de tre prosjektene ved CAS 2014/2015: Fra venstre Lars Ivar Hansen, Terje Stordalen,
Fred Espen Benth og Giulia Di Nunno. (Foto: Lars Aarønæs)
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