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Hilsen fra preses 

 

Når dette skrives har Hans Petter Graver overtatt som preses for en periode på tre år. 
Jeg ønsker ham lykke til i arbeidet for Akademiet. Det er en spennende og utfordrende 
jobb. 

Den foreliggende årsrapport vitner om stor aktivitet i 2018. Akademiet har tatt vare på 
sine tradisjoner og samtidig fått et tydeligere samfunnsengasjement. I en tid med mye 
uro og usikkerhet internasjonalt rundt akademiske verdier, ytringsfrihet og sannhetsgehalt 
i media er vitenskapsakademiene blitt viktigere enn noen gang. De står for uavhengighet 
og fremmer kunnskap og erkjennelse. Det er derfor viktig at akademi bevegelsen står 
samlet særlig internasjonalt, men også på den nasjonale arenaen. Vi er på riktig vei. 

Skal Akademiets stemme bli hørt, må vi også fremstå som en tidsmessig organisasjon. 
Vi har fått en modernisert grafisk profil og huset er blitt en mer inviterende møteplass. 
Vi fikk heis i 2017 og møtesalen ble pusset opp i 2018. Ny teknologi og god akustikk er 
forent med bevart særpreg og tradisjon som det fremgår av vedlegget til denne års-
beretningen. Den heter nå Kavlisalen (Fred Kavli Lecture Hall). Jeg håper den vil tjene 
Akademiet på en god måte i mange år.  

Jeg vil takke alle gode samarbeidspartnere gjennom de siste tre årene. Ikke minst har 
vi hatt en god dialog og et godt samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Mange av 
medlemmene har vært aktive bidragsytere og jeg vil takke styret, generalsekretæren 
og det øvrige presidium for et godt og konstruktivt arbeid. En spesiell takk går til Eilif 
Holte og Sondre Bjørnebye Solheim som har stått bak oppussingsprosjektet. Staben ved 
Akademiet fortjener også en spesiell takk for sitt engasjement og bidrag til å gjøre Aka-
demiet til en levende og aktiv organisasjon. 

 

Takk for meg! 
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Intervju med avgående preses 
Ole M. Sejersted 
ET VITALISErT AKADEMI 

 

I tre år har arbeidet med å skape et «Akademi for fremtiden» vært den viktigste opp-
gaven for avtroppende preses Ole Mathias Sejersted. Nå håper han presidiet viderefører 
oppdraget som ligger i strategien for Akademiet og at arbeidet med kunnskapsrådgivning 
fortsetter.   

Arbeidet med Science Advice, vitenråd eller vitenbasert rådgivning som kan være en 
norsk betegnelse, har vært den mest sentrale arbeidsoppgaven for Sejersted. Flere 
enkeltmedlemmer i Akademiet har gjennom mange år engasjert seg i dette gjennom 
EASAC, (European Academies’ Science Advisory Council), og Sejersted har lenge ønsket 
at hele Akademiet skulle slutte seg til dette arbeidet. EASAC lager kunnskapsrapporter 
til EU-systemet innen områdene biovitenskap, miljø og energi. 

 

Falske data 

– Akademiets nøytrale rolle i en tid der så mange har ulike agendaer er svært viktig. 
Akademiet er et fristed for tenkning og meningsbrytning, der særinteresser ikke har 
noen plass. Tiden vi lever i med polarisering og hvor sterke interesser i samfunnet bruker 
sterkt selekterte fakta eller til og med falske data for å understøtte egne standpunkter, 
er problematisk. Her håper jeg Akademiet kan spille en sterkere rolle, sier Sejersted. 

Han har vært førende i å opprette en stilling som representerer EASAC i Brussel, fi-
nansiert av Kunnskapsdepartementet. Seniorrådgiver Helene rønning er på plass og har 
fått kontorplass i Det norske hus. 

 

Science advice-utvalg 

I år er det også satt ned et science advice-utvalg i Akademiet som ledes av rolf reed. 
Sosiologiprofessor Lise Kjølsrud er ansatt i 20 prosent bistilling tilknyttet science advice. 
Presidiet arbeider i tillegg med å få tilsatt en person med teknisk-naturvitenskapelig 
bakgrunn i bistilling. 

– Vi har rigget oss godt, dette er et forsiktig skritt på vei mot en ordning som kan gi et 
enda bedre grunnlag for gode samfunnsbeslutninger i Norge. Det må skje samtidig som 
vi tar vare på de institusjonene som i lang tid har arbeidet seriøst med kunnskaps-
rapporter i Norge.  
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Sejersted med Anne Brown på Akademiet i forbindelse med et science advice-møte. 
Foto: Thomas B. Eckhoff 

 

Råd til beslutningstakere 

– Det er utrolig mye informasjon tilgjengelig i vårt samfunn, og det er svært krevende 
å navigere i dette landskapet for å finne de gode løsningene og de beste vitenbaserte 
rådene. Det er nødvendig å velge ut de riktige dataene, og vi trenger en god prosess 
med mennesker som har kompetanse i å arbeide tverrfaglig. Ved å bringe sammen flere 
disipliner og kompetanse fra ulike personer, kan vi gi beste mulig science advice til be-
slutningstakere, sier Sejersted. 

 

Bredere rekruttering 

Akademiets medlemsmasse har den kompetansen som trengs til dette arbeidet, mener 
Sejersted. Han legger til at Akademiet også med hell kan ta inn fagpersoner utenfor Aka-
demiet, noe som er gjort i science advice-utvalget. Avtroppende preses er opptatt av at 
medlemsmassen må reflektere bredden i UH-sektoren. Innvalgsreglementet virker i dag 
selvrekrutterende, og flere fag som for eksempel pedagogikk faller utenfor, mener han. 

– Vi har et uutnyttet rom til å velge bredere. I dag er innvalget selvforsterkende, sterke 
grupper velger fra egne rekker. Akademiet bør ha med alle fag og vi må også vurdere 
alder, geografi og kjønn når vi velger inn nye medlemmer.  

Presidiet har understreket at forslag til nye medlemmer må vise at kandidaten gjennom 
sitt arbeid har vist vilje og evne til å ivareta hensynet til hovedoppgavene i Akademiets 
virksomhet. Vi ønsker medlemmer som vil og kan bidra til virksomheten. Det vil styrke 
Akademiet, sier Sejersted.  

Prosessen med å velge nye medlemmer for 2019 startet i september.  
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Generalsekretær Øystein Hov og resten av presidiet fotografert i 2017; Camilla Serck-Hanssen 
(nå etterfulgt av Gunn Elisabeth Birkelund), Anders Elverhøi og Ole M. Sejersted. Foto: Hans 
Kristian Thorbjørnsen 

 

Åpne dører 

– Jeg ønsker ikke at Akademiet skal være en lukket klubb, vi må senke dørterskelen og 
ta vare på dem som kommer til oss på møtene. Gode, aktuelle temaer vet vi engasjerer 
og trekker mange tilhørere, som klimamøtet rett før jul. Det var både meget aktuelt og 
hadde godt faglig innhold. Samtidig skal vi også være et møtested for medlemmene, 
den balansen tror jeg vi fint kan få til, sier Sejersted. 

Science advice har vært en rød tråd i møteplanen under Sejersteds ledelse. Blant annet 
ble EASACs skograpport presentert og debattert i høst, karbonfangst var tema på VISTA-
dagen og til våren er EASACs rapport om jordvern på agendaen. New Zealands Science 
Advisor Sir Peter Gluckman kom også og ga gode råd. Californias Guvernør Jerry Brown 
deltok aktivt på en rundebordskonferanse om klimaendringer, og forskningens rolle i 
policy-utformingen har også vært gjennomgått med deltakere fra EU-systemet. 

 

Utfordret til å lage strategi 

– Jeg er glad for at direktøren i Akademiet, Øyvind Sørensen, utfordret meg til å lage 
en strategi for Akademiet da jeg tok over ledervervet. Det klarnet tankene og gav oss 
en retning, en basis for det arbeidet vi har gjort, sier Sejersted. 

I strategien kommer det tydelig frem at Akademiet skal være en kunnskapsformidler. 
Sejersted har også ivret for å endre arbeidsformen i Akademiet til mer prosjekt-
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organisering. En arbeidsform som presidiet har stor tro på og som nå er blitt arbeids-
metoden.  

Sejersted understreker også at samarbeidet med styret og i presidiet har vært en glede. 
Presidiet har fungert som et godt kollegium med gode meningsbrytninger om små og 
store saker, men stor enighet om strategien. Jeg er utrolig takknemlig for et særdeles 
godt samarbeid også med staben ved Akademiet som er svært profesjonell og dyktig, 
sier han. 

 
Preses på talerstolen. Foto: Eirik Furu Baardsen 

 

Den morsomste jobben 

– Vi ønsker at Akademiet skal være en nasjonal talerstol, da trenger vi en helproff fo-
redragssal. Kirsti Strøm Bull, som var preses før meg, hadde startet prosessen med å 
fornye salen og jeg ville gjerne fortsette den. Da vi tok dette opp på et medlemsmøte 
var meldingen klar; vi måtte prioritere universell utforming og heis først. Og det var i 
grunnen et godt valg. Vi fikk tid til å arbeide med planene for salen og til å høre på alle 
innspillene. 

– Arbeidet med å fornye salen var den morsomste og synligste jobben. Her har jeg følt 
meg litt på tynn is og jeg har vært avhengig av faglige råd. Både Sondre Bjørnebye 
Solheim og Eilif Holte har vært til uvurderlig hjelp sammen med Kari Cecilie Andersen, 
Katrine Kristiansen og flere andre. det har vært et veldig godt teamarbeid. 

Nå er Akademiet i dialog med riksantikvaren om det kan være hensiktsmessig å få 
fredet bygningen. 
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Kan slå i bordet 

Generalsekretæren i Akademiet, Øystein Hov, beskriver deg som en leder som er mild i 
formen, men fast i fisken. Kjenner du deg igjen i det? 

Sejersted smiler beskjedent og ser ned. 

– Jeg liker å være i prosess, det er nesten viktigere å være i prosess enn å være beslut-
ningskåt. Endringer må snakkes om, mye. Ting må modnes og alle må få si sitt. Da blir 
beslutningene lettere. Og så må det tas en avgjørelse, og det forstår alle. Men jeg kan 
slå i bordet altså! 

– Angrer du når du slår i bordet? 

– Angrer? Sjelden. 

– Jeg ønsker ikke å være syvende far i huset. Men jeg håper virkelig at det kommende 
presidiet vil være synlige utad. Hans Petter Graver er glitrende til det og jeg ønsker ham 
lykke til i jobben, sier Sejersted. 

 

Av Marina Tofting (også publisert på dnva.no i desember 2018)
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Medlemsoversikt 
 

H.M. Kong Harald er Akademiets ærespreses. 

H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon og 
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er æresmedlemmer. 

 

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opp til 140 norske medlemmer og 
100 utenlandske under 70 år. Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap (tidligere 
Den historisk-filosofiske klasse) kan ha opp til 120 norske medlemmer og 60 utenlandske 
under 70 år. Også utenlandske statsborgere med fast bosted i Norge regnes som norske 
medlemmer. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer 
som passerer 70-årsgrensen, er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og 
stemmerett. 

I 2018 fikk Akademiet 37 nye medlemmer; 19 norske og 18 utenlandske, inkludert årets 
Abelprisvinner og 7 Kavliprisvinnere. 

16 medlemmer avgikk ved døden i løpet av året. 

 

NYE MEDLEMMEr 2018 

 

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 
Norske 
Gr. Navn/Arbeidssted 
1 Malinnikova, Eugenia, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
2 Eriksen, Hans Kristian Kamfjord, Universitetet i Oslo 
3 Andreassen, Karin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  
3 Jahren, Anne Hope, Universitetet i Oslo 
5 Brysting, Anne Krag, Universitetet i Oslo 
5 Vøllestad, Leif Asbjørn, Universitetet i Oslo 
6 Klungland, Arne, Universitetet i Oslo 
7 Haavik, Jan, Universitetet i Bergen 
7 Olweus, Johanna, Universitetet i Oslo 
 
Utenlandske 
Gr. Navn/Arbeidssted 
1 Langlands, robert P., Institute for Advanced Study, Princeton, USA. 
2 Chen, Deliang, Göteborgs universitet, Sverige 

8



2 De Pontieu, Bart, Lockheed Martin Solar and Astrophysics Laboratory, Palo Alto, 
USA. 

2 van Dishoeck, Ewine, Leiden Observatory, Nederland 
4 Gauss, Jürgen, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland 
5 Hutchings, Jeffrey A., Dalhousie University, Nova Scotia, Canada 
6 Attwell, David, University College London, UK. 
6 Dingledine, ray, Emory University School of Medicine, USA. 
7 Charpentier, Emmanuelle, Max Planck Gesellschaft, Berlin, Tyskland 
7 Doudna, Jennifer A., University of California, USA. 
7 Hudspeth, Albert James, rockefeller University, USA. 
7 Petit, Christine, Collège de France, Frankrike 
7 Siksnys, Virginijus, Vilnius University, Litauen 
 
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
Norske 
Gr. Navn/Arbeidssted 
1 Njølstad, Olav, Det Norske Nobelinstitutt 
1 Tønnesson, Stein, Institutt for fredsforskning 
2 Eriksen, Annelin, Universitetet i Bergen 
3 Gjesdal, Kristin, Temple University, Philadelphia, USA. 
3 Laeng, Bruno, Universitetet i Oslo 
5 Janda, Laura, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet 
5 Maravela, Anastasia, Universitetet i Oslo 
6 Ulfstein, Geir, Universitetet i Oslo 
7 Pedersen, Willy, Universitetet i Oslo 
7 Storesletten, Kjetil, Universitetet i Oslo 
 
Utenlandske 
Gr. Navn/Arbeidssted 
1 Stråth, Bo, Universitetet i Helsinki, Finland 
3 Goodman, Gail S., University of California, USA. 
3 rayo, Agustín, Massachusetts Institute of Technology, USA. 
5 Alexiadou, Artemis, Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland 
6 Tuori, Kaarlo Heikki, Universitetet i Helsinki, Finland 
 
 
 
 
 
 

9



 

Nye medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse. Foto: Thomas Eckhoff 

 

 
Nye medlemmer i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Foto: Thomas Eckhoff 
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Akademiets medlemstall per 31. desember 2018 var 920: 
 
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 
A og BA: Norske medlemmer 297 
B: Utenlandske medlemmer 229 
 
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
A og BA: Norske medlemmer 265 
B: Utenlandske medlemmer 129 
 
Av Akademiets medlemmer var 176 kvinner (19,2%), av disse var 124 norske (22%).  
Til sammen: 920 

A er norske medlemmer. 
BA er utenlandske medlemmer med samme rettigheter som norske; i dag innvalgt 
som norske medlemmer etter statuttendring. 
B er utenlandske medlemmer. 

 
Gruppeledere 
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 
Gruppe 1 Matematiske fag: Professor Dag Normann 
Gruppe 2 Astronomi, fysikk og geofysikk: Professor Mats Carlsson 
Gruppe 3 Geofag: Professor Eystein Jansen 
Gruppe 4 Kjemi: Professor Einar Uggerud 
Gruppe 5 Biologi: Professor Nils Christian Stenseth 
Gruppe 6 Cellebiologi og molekylærbiologi: Professor Erik Boye 
Gruppe 7 Medisinske fag: Professor Anne Spurkland 
Gruppe 8 Teknologiske fag: Professor May-Britt Hägg 
 
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 
Gruppe 1 Historie: Professor Jan Eivind Myhre 
Gruppe 2 Kulturfag og estetiske fag: Professor Iver B Neumann 
Gruppe 3 Filosofi og psykologi: Professor Olav Gjelsvik 
Gruppe 4 Litteraturvitenskap: Professor Ellen Mortensen 
Gruppe 5 Filologi og språkvitenskap: Professor Elizabeth Lanza 
Gruppe 6 rettsvitenskap: Professor Giuditta Cordero-Moss 
Gruppe 7 Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi): Øyvind Østerud 
Gruppe 8 religionsvitenskap og teologi: Professor Aud Tønnesen 
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Styret 
 

 

Presidium:  
Ole M. Sejersted (2016–2018) 
Anders Elverhøi (2017–2019) 
Camilla Serck-Hanssen (2017–31.8.2018) 
Gunn Elisabeth Birkelund (1.9.2018–2019) 
Øystein Hov (2017–2020) 
 
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse: 
Anders Elverhøi, leder (2017–2019) 
Lise Øvreås, nestleder (2017–2019) 
 
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap: 
Camilla Serck-Hanssen, leder (2017–31.8.2019) 
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Presidiet fra venstre: Øystein Hov, Camilla Serck-Hanssen, Anders Elverhøi og Ole M. Sejersted. 
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen



Gunn Elisabeth Birkelund, nestleder (2017–31.8.2019) 
Gunn Elisabeth Birkelund, leder (1.9.2018–2019) 
Terje Lohndal, nestleder (1.9.2018–2019) 
Styremedlem Dag L. Aksnes (2017–2019) 
Styremedlem Hans-Petter Graver (2017–2019) 
Styremedlem Kenneth ruud (2017–2019) 
 
Varamedlemmer (2017–2019) 
Vara for leder og nestleder i MN-klassen: Dag O. Hessen 
Vara for leder og nestleder i KHS-klassen: Hilde Sandvik (22.11.2018–2019) 
 
Første varamedlem Nils Lid Hjort 
Andre varamedlem Sigmund Grønmo 
Tredje varamedlem Kalle Moene 
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Alminnelige opplysninger 
 

Organisasjonsform 

Det Norske Videnskaps-Akademi ble etablert i 1857 og er en frittstående, lands-
omfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har 
norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer. En plass blir ledig ved 
dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Innvalg av nye medlemmer gjennomføres en 
gang i året. Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til innvalg. De 
vurderes ut fra rent vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser. Hver 
klasse er inndelt i 8 grupper. 

Det har ikke vært organisatoriske endringer i Akademiet i 2018. 

 

Akademiets tilholdssted 

Det Norske Videnskaps-Akademi holder til i eget hus med adresse Drammensveien 78, 
0271 Oslo. Bygningene med tilhørende tomt eies av Akademiet.  

Akademiet har gjennomført større rehabiliteringsprosjekter i 2018; tilpasset lokalene til 
universell utforming (installert heis) og rehabilitert forelesningssalen. 

 

Personale og administrasjon 

Ved utgangen av 2018 hadde Akademiet arbeidsgiveransvar for totalt 39 personer. Dette 
fordeler seg på 18 personer i sekretariatet inkl. generalsekretær, og 21 personer i VISTA.  

Ved utgangen av 2018 har Akademiets sekretariat bestått av følgende personer i tillegg 
til generalsek retæren: 

Direktør Øyvind Sørensen 
Seniorrådgiver Line Therese Nævestad 
rådgiver Gro Havelin 
Økonomi- og driftssjef richard Hugo Kvile 
regnskapsmedarbeider Sebastian Crancenco 
Leder for samfunnskontakt  
og kommunikasjon Marina Tofting 
Kommunikasjonsrådgiver Anne-Marie Astad 
Kommunikasjonsrådgiver Eirik Furu Baardsen 
Kommunikasjonsrådgiver Daniel Schmidt 
Prosjektleder Eva Halvorsen 
Prosjektleder Eirik Lislerud 
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Prosjektleder Pål Pettersen   
Prosjektleder Håkon Sandbakken 
Studentmedarbeider Marie ringsby Midtlid 
Studentmedarbeider Gustav rauø Vasdal 
Studentmedarbeider Anne Helen Bakke 
Studentmedarbeider Xhenisa Amiti 
 

Arbeidsmiljø og likestilling 

Det er et godt arbeidsmiljø i Det Norske Videnskaps-Akademi. Sykefraværet er lavt. 
Arbeidet som utføres i Akademiet er av den art at fysiske skader ikke lett oppstår. Det 
har aldri forekommet arbeidsulykker av noen art. Andelen kvinner ansatt i administ-
rasjonen var 44 % og i styret var kvinneandelen 22 % i 2018. 

 

Miljørapportering 

Akademiets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
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Beretning om virksomheten 2018 
Årsberetningen har samme inndeling som Akademiets strategiske plan. 

 

AKADEMIET SKAL VærE EN FOrSKNINGSPOLITISK AKTØr 

 
BIDRAG TIL REGJERINGENS REVIDERING AV LANGTIDSPLANEN FOR 

FORSKNING OG HØYERE UTDANNING 

Stortinget holdt rett etter årsskiftet 2018/2019 en høring av Stortingsmelding 4 2018-
2019 fra Kunnskapsdepartementet – Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. 
Det Norske Videnskaps-Akademi ved generalsekretær Øystein Hov og visepreses Gunn 
Elisabeth Birkelund var invitert til høringen og deltok med innlegg:  

Akademiet er opptatt av kvalitet i forskning. Vi mener de tre overordnete målene for 
planen er svært viktige (styrke norsk konkurransekraft og innovasjonsevne – møte store 
samfunnsutfordringer – utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet). Vi støtter de fem 
langsiktige prioriteringene (hav – klima, miljø og miljøvennlig energi – fornyelse av of-
fentlig sektor og bedre offentlige tjenester – muliggjørende og industrielle teknologier – 
og samfunnssikkerhet og samhørighet i en global verden). 

Hvordan nå de overordnete mål og prioriteringer? Penger, bygg, teknologi, folk og styring 
er nødvendige ressurser og virkemidler, men ikke tilstrekkelige.  

Hva utløser motivasjon, vilje, evne og glede til å gå løs på forsknings- og samfunnsopp-
gaver, til å gjøre ny viten om til anvendelse og verdiskapning? Dette gjelder både på in-
dividnivå, gruppenivå, organisasjonsnivå og nasjonalt nivå. 

Langtidsplanen prioriterer muliggjørende og industrielle teknologier, men alene er ikke 
det avgjørende faktorer. Minst like viktig er den menneskelige motivasjonen og driv-
kraften. Hvorfor fungerer en forskningsgruppe eller en innsats eller organisasjon bedre 
enn en annen? Hos oss skyldes det sjelden at den ene gruppen har tilgang til muliggjør-
ende teknologi mens den andre ikke har det. Det er heller kulturen som er forskjellig, 
karakterisert ved trekk som tillit, delevilje, raushet, innsatsvilje, etterrettelighet, rett-
ferdighet. Dette er elementer i «muliggjørende kulturer».  

Akademiet mener det er en tapt mulighet når «muliggjørende kulturer» ikke blir 
fremhevet som et viktig verdiskapende element verdt å prioriteres høyt i forskning og 
høyere utdanning. 

Akademiet mener at samfunnsfag og humaniora har nøkkelinnsikter som er avgjørende 
for å få samhandlingen mellom bygg, penger, teknologi og folk til å virke best mulig i 
praksis. Vi etterlyser et større engasjement og nysgjerrighet i Langtidsplanen her. 

Langtidsplanen sier at befolkningsutvikling, innvandring, integrering og bærekraftig ut-
vikling «krever kunnskap om komplekse og dyptgripende kulturelle, sosiale og globale 
endringsprosesser». Akademiet mener at gjeldende etiske og juridiske retningslinjer på 
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en rekke områder må brukes årvåkent, som innen bioteknologi og digitaliseringspro-
sesser og robotisering. Forholdet mellom individ og samfunn er komplekst, og politiske 
virkemidler gir ikke alltid de ønskete effekter. Virkemidler på ett område kan ha util-
siktede og ofte negative konsekvenser på andre områder. Global oppvarming er et viktig 
eksempel. Allmenningens tragedie er en fellesbetegnelse.  

Akademiet mener at hensyn til klimautfordringene bør integreres på alle samfunns-
områder og under hvert prioritert mål. Forståelse av tematiske problemstillinger i sin 
fulle bredde, slik som klimaproblematikken, eller integreringsproblematikken, utfordrer 
offentlig og privat sektors arbeidsmåte. Arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål viser dette 
til fulle. Akademiet mener at Langtidsplanen kunne ha løftet blikket enda et hakk her. 

Akademiet mener vi bør ha en klarere forståelse av kvaliteten på viten som inngår i 
viktige samfunnsbeslutninger eller produksjonsprosesser. Kunnskapsdrevne beslutnings- 
og produksjonsprosesser på alle områder er en nøkkel for et livskraftig samfunn fram-
over. Akademiet arbeider for en bredere og sterkere science advice-ordning i Norge.  

Akademiet mener at norske akademiske institusjoner må bygge fremragende forsknings-
miljøer med undervisning, forskning og institusjonsevne til å forstå og løse nye, 
tematiske utfordringer, som for eksempel uttrykt ved FNs bærekraftmål. Dette krever 
disiplinær grundighet kombinert med vilje til å arbeide sammen om brede temaer. Hva 
slags kulturer bygger en slik evne? Akademiet vil igjen minne om vårt ønske om at Lang-
tidsplanen utvikles med mer vekt på muliggjørende kulturer. Kultur og kunst henger 
sammen. André Bjerke uttrykker dette klart i diktet Kunstneren fra 1951, der noen 
strofer på slutten lyder: 

 

Ta kunstnerens blikk fra et barn, ta formgleden fra det, 

og se, det vil trå på sitt spann og vil kaste sin spade, 

og se, det vil glemme sin lyst og gå under i skygge, 

og broer og byer og skip vil det ingengang bygge! 

 

HVORDAN PÅVIRKES KOMPETANSEN OM DET NORSKE SAMFUNNET AV AT 
DET ER ET STORT ANTALL INTERNASJONALE FORSKERE PÅ NORSKE 

UNIVERSITETER? 

I midten av januar ble det holdt et medlemsmøte med den spissformulerte tittelen: 
«Hvor mange internasjonale forskere tåler Norge?» Bakgrunnen for møtet var spørs-
målet om hvorvidt den raske endringen i sammensetningen av vitenskapelig ansatte på 
universitetene i Norge kan få store konsekvenser om tendensen fortsetter. Er det færre 
forskere som behersker språket, har god kunnskap om norsk historie og politiske for-
hold? Og har stadig flere sine viktigste faglige og sosiale tilknytninger utenfor lande-
grensene? 
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Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, startet en debatt om dette temaet i Aka-
demiet i 2017, i forbindelse med revideringen av Langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning. Tematikken vakte debatt i avisene, se: 
http://www.dnva.no/kalender/vis.html?tid=71025 

På møtet deltok professor ved Økonomisk institutt på UiO Karl Ove Moene, forsker ved 
Institutt for samfunnsforskning Arnfinn Haagensen Midtbøen (fra Akademiet for yngre 
forskere), professor ved Institutt for statsvitenskap på UiO Øyvind Østerud, professor 
ved Det juridiske fakultet på UiO Malcolm Langford og prodekan for forskning ved det 
humanistiske fakultet Ellen rees. Arrangementet var et samarbeid med akademiets 
forskningspolitiske utvalg og Akademiet for yngre forskere (AYF). Kanskje hele dis-
kusjonen ble best oppsummert av Forskningsrådets direktør John-Arne røttingen i 
Khrono https://khrono.no/debatt/rottingen-heie-pa-internasjonalisering der han sier at 
det er behov for bedre balanse mellom innreise og utreise av folk og kompetanse. Vi i 
Norge må ikke være for naive som land. Vi må utnytte fordelene knyttet til interna-
sjonalisering, og samtidig vurdere hva vi som nasjonaløkonomi har interesse av, og at 
det er grunn til bekymring for en for lav andel norske stipendiater innen flere fag-
områder. 

 

AKADEMIET SKAL VærE EN KUNNSKAPSFOrMIDLEr 

 

FORSKNINGENS ROLLE I POLICY-UTVIKLING 

 

Science advice – Vitenråd – vitenbaserte råd i policyutvikling 

Styret og medlemsmøtet i Akademiet har sluttet seg til at Akademiet skal utvikle science 
advice-mekanismen i Norge for blant annet å realisere Akademiets strategiske mål om 
å være kunnskapsformidler. Akademiet vil spille en rolle i science advice ved å bygge på 
de spesielle fortrinn vi har gjennom våre medlemmer og deres uavhengighet, og ved at 
vi er en del av den nasjonale og internasjonale akademibevegelsen.  

I Norge er en rekke science advice-mekanismer i funksjon i sektordepartementene, med 
bidrag fra sektorbaserte forskningsinstitutter, individuelle rådgivere i U&H-sektoren, 
NOU-mekanismen osv. Akademiet ønsker å supplere de eksisterende mekanismene på 
punkter der vi har spesielle forutsetninger. 

Akademiet har ansatt cand.philol Helene rønning med arbeidsplass i Norway House og 
i Det flamske vitenskapsakademiet i Brussel. Hun arbeider for EASAC (European Aca-
demies’ Science Advisory Council) med science advice overfor EU-Kommisjonen (80% 
av tiden) og for Akademiet 20% av tiden. Midler til denne stillingen er bevilget ekstra-
ordinært av Kunnskapsdepartementet. Akademiet har i første omgang valgt å bygge sitt 
bidrag til science advice på erfaringer fra EASAC-samarbeidet, på stillingen som er etab-
lert i Brussel og på samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi i Trondheim. 
Helene rønnings arbeid gjør det mulig for Akademiet å bli en enda mer aktiv deltaker i 
EASACs arbeids- og ekspertgrupper. Flere møter i 2018 ble arrangert som et ledd i å ut-
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vikle en verdikjede fra science advice-rapporter via relevante forskningsmiljøer i Norge 
og næringslivet, til forvaltnings- og politikkmiljøer i Norge. Enkelte av forskningssentrene 
for miljøvennlig energi (FME) er eksempler på slike forskningsmiljøer.  

Hensikten er å sørge for gode mekanismer der uavhengig forskningsekspertise tar del i 
en vekselvirkning mellom alle kreftene i et gitt problemkompleks, der kunnskaper, er-
faringer og forutsetninger fra en rekke saksfelter veies sammen, og der det er en god 
evne til å stille de riktige spørsmålene. Norske brukermiljøet kan utnytte Akademiet til 
å fremme tematikk som er, eller vil komme til politisk behandling, for EASAC og andre 
nettverk av europeiske akademier som arbeider med science advice. Etter hvert som 
Akademiet vinner erfaring på formidling av science advice gjennom å utnytte EASAC-
mekanismen og stillingen i Brussel, så kan Akademiet søke en mer omfattende rolle i å 
utvikle science advice mer generelt i Norge og på overordnet nivå (over 
sektordepartementene). 

Akademiet har konsultert Forskningsrådet og NTVA og ønsker å bearbeide EASAC-er-
faringene sammen med dem, og gjennom det utvikle science advice-mekanismen videre 
i Norge. 

Presidiet har fulgt opp styre- og medlemsmøtevedtaket om å nedsette et science advice-
utvalg. Det skal være et bindeledd mellom det internasjonale kunnskaps sammen -
stillingsarbeidet og bearbeidingen og behandlingen for norske forhold. Akademiet har 
allokert ressurser i sekretariatet for å bygge opp dialogen mellom det europeiske science 
advice- arbeidet, norske forskermiljøer representert ved for eksempel ledere av forsk-
ningssentre for miljøvennlig energi (FME), og norsk politikk og næringsliv. ressursene 
består både av fagbasert kompetanse som er en forutsetning for å etablere slik dialog, 
og støttefunksjoner i det praktiske arbeidet med å lage møter og utvikle bakgrunns-
materiale.  

Arbeidet med science advice dekkes over den den ekstraordinære bevilgningen fra Kunn-
skapsdepartementet og over Akademiets ordinære budsjett.  

 

Veivalg mot en bærekraftig og multifunksjonell skogforvaltning 

Som et ledd i Akademiets arbeid med science advice, arrangerte vi 23.8.2018 i Na-
sjonalbibliotekets lokaler og i samarbeid med NTVA og FME Bio4fuels, et heldagsmøte 
om EASACs skograpport Multi-functionality and sustainability in the European Union’s 
forests. Anders Elverhøi var hovedansvarlig for programmet, der bl.a. tidligere stats-
minister i Sverige, Gøran Persson, deltok som innleder. rapporten er svært relevant for 
norske forhold, og en flerfaglig ekspertgruppe ledet av det finske vitenskapsakademiet 
står bak. Oppgaven var å gi en oversikt over kunnskapsstatus og vurdere hvordan 
skogens mange funksjoner kan forvaltes på en bærekraftig måte for på den måten sikre 
en samfunnsmessig, miljømessig og økonomiske bruk av denne begrensede ressursen. 
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Ekspertenes rolle i demokratiet. Utfordringer for en kunnskapsbasert politikk 

Overskriften var professor Cathrine Holsts tema. I sitt foredrag drøftet hun hvordan 
ideen om kunnskapsbasert politikk kan gi de særlig kunnige innen et felt — ekspertene 
— betydelig politisk makt. Demokratiets grunnidé er imidlertid at «folk» skal styre, ikke 
ekspertene. Det står dessuten strid — også blant de lærde — om hvem ekspertene er, 
hva eksperter når det kommer til stykket kan vite noe om, og hvor uhildede eksperter 
egentlig er og kan være. Hvilke vilkår må stilles til en kunnskapsbasert politikk sett i lys 
av disse kontroversene?  

 

Grønn konkurransekraft og omstilling – fra et Akademiperspektiv 

Årets felleskonferanse med NTVA og Forskningsrådet hadde som overskrift Grønn kon-
kurransekraft og omstilling – fra et Akademiperspektiv, og ble holdt tirsdag 10. april 
med H.M. Kongen til stede.  

Spørsmålet som vi stilte oss, var hvordan klimagassutslippene kan reduseres samtidig 
som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting. Utgangspunktet er at 
Norge må redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et 
lavutslippssamfunn innen 2050. redusert verdiskapning og sysselsetting i olje og gass 
gir samtidig behov for endret næringsstruktur for å holde alle i arbeid. Hvordan kan 
dette oppnås samtidig? 

Thomas Hahn fra Stockholms resilience Centre holdt innledningsforedraget Grønn kon-
kurransekraft i et bærekraftperspektiv. Deretter var det korte innlegg fra representanter 
for ulike deler av næringslivet. Kommunikasjonsdirektør Gry rohde Nordhus, Siemens 
Norge og Norden hadde temaet Grønn konkurransekraft i et industriperspektiv, Bjørn 
K. Haugland, bærekraftdirektør i DNV-GL Grønn konkurransekraft i et teknologisk per-
spektiv, Idar Kreutzer, Finans Norge, leder av regjeringens utvalg om grønn kon-
kurransekraft Grønn konkurransekraft i et finansnæringsperspektiv, John-Arne 
røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd Forskningens bidrag til å 
stimulere grønn konkurransekraft, og Ola Grytten, professor i økonomisk historie ved 
Norges handelshøyskole Grønn konkurransekraft i et økonomisk-historisk vekstper-
spektiv. Deretter var det paneldebatt som NTVAs president, Torbjørn Digernes, ledet, 
med innledninger av Espen Barth Eide og Per Espen Stoknes, og ellers deltok Bjørn K. 
Haugland, Idar Kreutzer og John-Arne røttingen. Preses Ole M. Sejersted oppsummerte. 
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Fra paneldebatten på felleskonferansen med NTVA og Forskningsrådet. Foto: Thomas Eckhoff 

 

AKADEMIET SKAL VærE EN ENGASJErENDE MØTEPLASS 

 

Akademiet skal fremme en aktiv kunnskapsdebatt hvor fag og samfunn møtes og støtter 
opp under norske fagmiljøer. Det har vært særlig stor aktivitet knyttet til klima, miljø 
og ressursbruk. 
 

AKADEMIFORELESNINGEN I HUMANIORA OG SAMFUNNSFAG 

 

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag ble holdt 13. mars. Foredraget See-
ing All At Once in Early Modern Science ble holdt av professor Lorraine Daston, Max 
Planck Institute for the History of Science, Berlin.  
 
Lorraine Daston er en amerikansk vitenskapshistoriker, og en kapasitet innen tidlig-mo-
derne europeisk forsknings- og intellektuell historie. renessansehistorikere og kjennere 
av tidlig-moderne europeisk kunst forteller at tegninger og malerier viser glimt av det 
umulige – ikke bare av mytiske beist som drager eller kentaurer, men også andre 
fantasifostre utenfor det menneskelige synsfelt. Lorraine Daston viste eksempler på slike 
forsøk fra 16- og 17-hundretallet – hvordan se naturhistorie, naturfilosofi og matematikk 
samtidig, alt på en gang i et glimt.  
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Norsk oljehistorie og institusjonsoppbygging 
for sikring av grunnrenten av oljeformuen 

Professor Einar Lie ved Universitetet i Oslo holdt det siste foredraget i vårsemesteret 
der han presenterte grunntrekk ved institusjoner som håndterer oljeformuen: Til å be-
gynne med hadde vi tre norske oljeselskaper, blant dem et fullt statlig selskap, en ny, 
relativt effektiv skattelovgivning, et særegent konsesjonssystem, og en systematisk 
oppbygging av en selvstendig leverandørindustri gjennom proteksjonistiske tiltak. Fra 
midten av 1980-tallet fikk vi likere konkurransevilkår både på sokkelen og i leverandør-
industrien, og norske selskaper opplevde en sterk internasjonal ekspansjon. I foredraget 
ble det diskutert i hvor stor grad de norske løsningene har kommet gjennom en helhetlig, 
systematisk tenkning, og i hvor stor grad de er et resultat av situasjonsbestemte løs-
ninger. Også andre land kan ha noe å lære av de norske erfaringene. 

 

En hundreåring til lunsj 20.8.2018 

Professor emeritus Walter Munk ved Scripps Institution of Oceanography besøkte Norge 
i forbindelse med at polarskuta Maud ble hevet og transportert til Norge og Vollen i Asker 
18. august 2018, 100 år etter at skuta med roald Amundsen som leder, startet på Maud-
ekspedisjonen 1918-1925. Harald Ulrik Sverdrup (1888-1957) var vitenskapsmann 
ombord. Se http://frammuseum.no/polarhistorie/ekspedisjoner/maud-ekspedisjonen 
__1918-1925_/. Walter Munk, født i Wien i Østerrike-Ungarn i 1917, var Harald Ulrik 
Sverdrups første PhD-student, i 1939 ved Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, 
California og arbeidet med observasjonene fra Maud. Walter Munk gikk bort 8.2.2019, 
101 år gammel. Se nekrolog https://scripps.ucsd.edu/news/obituary-notice-walter-
munk-world-renowned-oceanographer-revered-scientist. 
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NANSEN MINNEFORELESNING 2018 

 
Nansen minneforelesning 10. oktober 2018 ble holdt av direktør ved Frammuseet, Geir 
Olav Kløver: Første Framferd (1893–1896): Mannskapets personlige historier. Mange 
av mannskapet på ekspedisjonen førte dagbok. Hjalmar Johansen og Bernard Nordahl 
utga bøker med sine versjoner av ferden i 1898. Begge disse er en kraftig redigert ver-
sjon av deres originale dagboksnotater, og inneholder ingenting kontroversielt. Nyere 
biografier om Otto Sverdrup og Henrik Greve Blessing har gitt et godt innblikk i hend-
elser om bord på Fram, som Nansen ikke inkluderte i sin bok. De fleste av dagbøkene, 
loggbøker og protokoller fra første Fram-ferd er offentlig tilgjengelig i Na-
sjonalbibliotekets håndskriftsamling. Dette inkluderer dagbøkene til Nansen, Sverdrup, 
Scott-Hansen, Johansen, Nordahl og Amundsen, i tillegg til loggbøker, protokoller for 
motor og det elektriske anlegg, protokoll for kortspill og ‘ledige stunder’, samt skips-
avisen “Framsjaa”. Dagbøkene til Blessing, Juell og Mogstad er i privat eie. Frammuseet 
har i snart ti år publisert dagbøker fra nordmenn i polområdene. Disse inkluderer 
Sydpols-ekspedisjonen, Gjøa-ekspedisjonen, Belgica-ekspedisjonen, samt Kaptein C.A. 
Larsens dagbok fra den svenske antarktis-ekspedisjonen (1901–03). Nå har tiden 
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Walter Munk møtte representanter for norske institusjoner der Harald Ulrik Sverdrup spilte en 
viktig rolle før og etter andre verdenskrig.  

Foran fra venstre: Anna Margrethe Hamre (f. 1921, Harald Ulrik Sverdrups datter), Mary Coakly, 
Walter Munk, Ole M. Sejersted, Anders Elverhøi. Midtre rad fra venstre: Herman Døhlen, Bente 
Johannessen, Ola M. Johannessen (NERSC), Ole Arve Misund (Polarinstituttet), Jan Wanggaard 
(prosjektleder polarskuta Maud) med datter og barnebarn. Bakerst fra venstre: Knut Fægri (UiO), 
Cecilie Mauritzen (MET), Nils Gunnar Kvamstø (UiB), Øystein Hov og Peter Mosby Haugan (UiB). 
Foto: Terje Heiestad



kommet til Første Framferd. Foredraget beskrev nye historier og informasjon om Første 
Framferd, slik mannskapet selv har skrevet de ned.  
 

 
Geir Olav Kløver mottok Nansenmedaljen etter sitt foredrag. Foto: Thomas Eckhoff 

 
 

FORMIDDAGSMØTER 

 
Professor emeritus Stein A. Evensen har ansvaret med å arrangere møter for Akademiets 
seniorer. Møtene holdes tirsdag formiddag 5-6 ganger i semesteret. Møtene har høy fag-
lig kvalitet og dekker et viktig behov både faglig og sosialt.  
  
 

KLIMA, MILJØ OG RESSURSBRUK 

 
Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk ledes av professor Nils Chr. Stenseth. 
Utvalget har arrangert flere møter i løpet av året. Mange kom på høstens siste møte i 
Akademiet mandag 17.12.2018 for å høre om resultatet av klimamøtet i Katowice i 
Polen: Hvordan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader eller 2 grader gjen-
nom internasjonale avtaler? 

Møtet var et samarbeid med CICErO og Bjerknessenteret for klimaforskning. Innledere 
var Jan Fuglestvedt, forskningsleder ved CICErO Senter for klimaforskning og visefor-
mann i IPCCs arbeidsgruppe 1, og Tore Furevik, direktør for Bjerknessenteret for klima-
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forskning og professor ved Universitetet i Bergen. Jan Fuglestvedt la fram IPCCs arbeid 
med rapporten om hvordan begrense oppvarmingen til 1,5 grader, mens Tore Furevik 
viste hva beregningene viser av forskjeller i de fysiske konsekvensene av 1,5 vs 2 
graders global gjennomsnittsoppvarming.  

Etterpå var det paneldiskusjon og tilhørerne stilte spørsmål. I panelet deltok klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen, CICEROs direktør Kristin Halvorsen og leder av Framtiden i våre 
hender Anja Bakken Riise, sammen med de to innlederne. Foto: Pål Pettersen 

 

Alvoret knyttet til den globale oppvarmingen, er økende. Det er lettelse over at 
Katowicemøtet resulterte i en felles avtale med juridisk forpliktende språkbruk om na-
sjonale utslippskutt. Sammenhengen mellom klimaendringene, energiproduksjon og – 
bruk, ernæring og befolkningsveksten ble diskutert. Paneldeltagerne var ganske optimis-
tiske til mulighetene for å begrense oppvarmingen til 1,5–2 grader, men da trengs en 
omlegging av energiproduksjon, transport og kosthold uten sidestykke, og fort. Vi har 
nå et økende antall værhendelser som vi ikke har sett før i den instrumentelle tids-
epoken, og avsmeltingen av Grønlandsisen øker i omfang. Bare få år til med dagens øk-
ende utslipp, vil bety en så stor drivhuseffekt at 1,5–2 graders oppvarming og mer til, 
er uunngåelig. Da må enten drivhusgasser hentes ut av atmosfæren industrielt (gjennom 
carbon capture and sequestration – CCS – eller gjennom en omhyggelig styrt tilvekst i 
den globale biomassen). Eller det må bli satt i gang med storskala forsøk på å redusere 
drivhuseffekten gjennom solar radiation management, av og til også kalt geoengin -
eering, som f.eks. å øke partikkelinnholdet i atmosfæren som sammen med endringer i 
skydekket, øker refleksjonen av solstråling fra jord-atmosfæresystemet. 
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AKADEMIETS INTErNASJONALE ENGASJEMENT 

 
Akademibevegelsen er internasjonal. Den bygger på medlemmenes individuelle faglige 
meritter, og er ideelt sett uavhengig av politiske, økonomiske og institusjonelle inter-
esser. Dette gir Akademibevegelsen et betydelig ansvar og mulighet i utviklingen av 
fredelige og livskraftige samfunn der det er godt å leve. Det Norske Videnskaps-Akademi 
representerer norske akademier i mange internasjonale akademisammenslutninger som 
EASAC, ALLEA, UAI og ICSU.  

ICSU og ISSC er slått sammen til International Science Council (ISC). ISC har et bredt 
mandat og kan ta ledelsen i internasjonale, tematiske forskningsutfordringer knyttet for 
eksempel til FNs bærekraftmål. Organiseringen av ISC på grunnplanet er imidlertid 
disiplinær og med lange tradisjoner tilbake til tiden etter første verdenskrig. Akademiet 
mener at målsetting og arbeidsform i enkelte av de disiplinære unionene som utgjør 
grunnstammen i ISC, bør evalueres. Hensikten med det vil være å sette ISC bedre i 
stand til å lede an i dagens globale forskningsutfordringer. Akademiet forsøker å fremme 
dette synspunktet bl.a. gjennom den europeiske noden for ISC, som ledes av roger 
Pfister ved Universitetet i Bern. 

Akademiet har et internasjonalt utvalg som er ledet av generalsekretæren, og som har 
som mandat å se til at Akademiet har et aktivt internasjonalt engasjement med klare 
prioriteringer. Utvalget vurderer bl.a. medlemskap og representasjon i internasjonale 
organisasjoner; og bidrar til at informasjon og materiale fra for eksempel EASAC, ALLEA, 
UAI og ISC kommer ut til medlemmene og til samfunnet. 

Det internasjonale forskersamarbeidet er preget til dels av disiplinære unioner under 
ISC-paraplyen, ofte 100 år gamle eller mer. Samtidig har det vokst fram mer tematiske 
sammenslutninger som også rekrutterer globalt, slik som European Geophysical Union 
i Europa og American Geophysical Union i USA i geofagene. Det skjer en forflytning av 
den faglige tyngden i mange fag fra det tradisjonelle disiplinære samarbeidet, til fora 
som har enda større faglig bredde og tematiske målformuleringer, slik som Earth System 
Science, eller enda bredere Future Earth. Internasjonalt utvalg går inn for at Akademiet 
prioriterer arbeidet i ISC og internasjonale tematiske satsinger som kan virke transfor-
merende på nasjonale forskningsprioriteringer. 
 
 

AKADEMIET SKAL FrEMME FrEMrAGENDE FOrSKNING 

 
SENTER FOR GRUNNFORSKNING VED DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI 

(CAS) 

 
Centre for Advanced Study (CAS) er et frittstående forskningssenter stiftet av Det 
Norske Videnskaps-Akademi og med tilhold i Akademibygningen. CAS tar hvert år imot 
tre internasjonale og tverrfaglige forskningsgrupper. Målet er å styrke og interna-
sjonalisere uavhengig grunnforskning.  
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VISTA-SAMARBEIDET MELLOM AKADEMIET OG EQUINOR 

 
Negative klimagassutslipp, hvordan nå Parismålene? 
VISTA-dagen i Akademiet 7.11. 2018 hadde science advice-perspektivet med en norsk 
lansering av en rapport fra the European Academies’ Science Advisory Council (EASAC): 
Negative emission technologies – What role in meeting the Paris Agreement targets? 
Hensikten var å få et internasjonalt perspektiv på den norske carbon capture and 
sequestration (CCS)-satsingen. Vil CCS-teknologien bli tatt i bruk på stor skala på global 
basis? VISTA-dagen fulgte opp tankegangen bak Akademiets science advice-satsing, 
som på den ene siden skal skaffe til veie vitenskapelig kunnskap/scientific evidence 
(EASAC-rapportene har ofte hovedvekt på dette), mens møtene, diskusjonen, opp-
summeringen, og interaksjonen med policy-miljøene bringer the scientific evidence 
videre til en scientific opinion. Tematikken som tas opp, er situasjonsbestemt og 
avhengig av hvilke policy-spørsmål som til enhver tid stilles, og i hvilken grad kunn-
skapsgrunnlaget kan samles seg om hovedfunn som kan brukes i policy-sammenheng. 
Science advice innebærer å delta i, og bidra til, denne prosessen over tid. 
 

 

VISTA-dagen – VISTA-stipendiater sammen med prosjektleder Pål Pettersen. Foto: Daniel 
Schmidt 

 
Arbeidet med en revidert strategi for VISTA-samarbeidet mellom Akademiet og Equinor 
er påbegynt, etter at Equinor høsten 2017 offentliggjorde at de vil gå videre med VISTA-
programmet når den nåværende perioden utløper. VISTA-styret under ledelse av Anders 
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Elverhøi og Ole M. Sejersted, har i den forbindelse startet arbeidet med en ny strategi. 
VISTA vurderer med utgangspunkt i den globale energiutfordringen og Equinors nye 
strategi Shaping the Future of Energy, å endre faglig profil og organisering av pro-
grammet. Målet kan bli å få til en ordning der norske forskningsmiljøer ved uni-
versitetene bidrar med kunnskap og innovasjon om overgangen til et lavkarbonsamfunn. 
Sentralt tiltak vil kunne være å omforme VISTA-programmet, og lyse ut og drifte to-fire 
tverrfaglige sentre. 
 
KRISTENDOM OG HEKSERI I STILLEHAVET: EN ANALYSE AV DEMONER OG 
KRISTEN NASJONSBYGGING I VANUATU 
Prisforelesning Fylkesakerprisen, 1. februar 2018.   
 

 
Bakgrunnen for prisforedraget var de siste årenes internasjonale medieoppslag fra 
Melanesia om voldelige angrep på folk som har blitt kalt for hekser eller trollmenn. 
Eriksen og rio forsøkte å forklare hva dette fenomenet gjennom erfaringer fra sitt etno-
grafiarbeid i Vanuatu.  Begrepene ‘hekseri’ og ‘trolldom’ må, for å gi dem en troverdig 
forståelsesramme, settes i forhold til samfunn som er orientert rundt relasjoner heller 
enn enkeltpersoner. Vi tenker gjerne på intime eller nære relasjoner – mellom mann og 
kone i ekteskapet, mellom brødre eller søstre eller foreldre og barn — som trygge og 
gode forhold. Men i samfunn hvor relasjoner er svært viktige, kan de ha en eksistens 
foran individet, og da kan relasjonelle problemer og følelser bli svært livaktige, og til 
tider veldig farlige. Fordi relasjoner har grunnleggende verdi og betydning, så er det 
også folks største frykt at det skal skjule seg såre følelser, misunnelse, skam eller hat i 
nettopp disse nære relasjonene. Med relasjonene i sentrum så har også følelser mye 
større betydning siden de utgjør en trussel mot relasjonene. Dette kan takles i lo-
kalsamfunn, der et «utbrudd» av hekseribeskyldninger vil bli forsøkt for å gjenopprette 
gode relasjoner gjennom tillit og resiprositet og ved å «reparere» relasjoner som har 
begynt å forfalle. Det moderne problemet med hekseri begynner når heksebeskyldinger 
hentes ut fra lokalsamfunn og projiseres over på statlige institusjoner, i rettsvesen og 
politi, som fremhever enkeltmennesket gjennom skyld, rettigheter og lover – eller i 
kristne menigheter som også fremhever enkeltmennesket gjennom ideer om synd og 
iboende ondskap. I disse situasjonene oppstår voldelige heksejakter, hvor målet ikke 
lenger er å reparere relasjoner, men snarere å forfølge og fordrive eller drepe 
enkeltpersoner. Voldelige hekseforfølgelser har ikke noe med såkalte ‘primitive samfunn’ 
eller mangel på utdannelse å gjøre, men er snarere et spørsmål om hvordan modernitet 
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slår ut forskjellig i forskjellige kontekster. Heksejaktene blir særdeles voldelige i 
situasjoner dominert av kristne forestillinger om individet og det godes kamp mot det 
onde, og spesielt når man også bruker statsinstitusjoner og rettsapparatet for å håndtere 
beskyldningene. 
 

ABELPRISEN 

 
Abelprisen ble delt ut for 16. gang og gikk til den kanadisk-amerikanske matematikeren 
robert P. Langlands. Langlands arbeider beskrives av og til som den hellige gral innen 
matematikk, en unified theory of mathematics som forbinder representasjonsteori og 
tallteori, som tidligere ble ansett som separate deler av matematikken.  

Det Norske Videnskaps-Akademi har hatt ansvaret for Niels Henrik Abels matematikkpris 
siden opprettelsen i 2002. Hovedformålet med Abelprisen er å anerkjenne banebrytende 
vitenskapelige prestasjoner i matematikk. Prisen skal også bidra til å heve matematikk-
fagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. 
Prisen er på 6 millioner kroner. 

Styret for Niels Henrik Abels matematikkpris, ved utdelingen i 2018: 

Professor Kristian ranestad, UiO (leder) 
Professor Hans Munthe-Kaas, UiB 
Professor Einar rønquist, NTNU 
Professor Anne Borg, NTNU 
Anne Carine Tanum, styreleder og styremedlem i en rekke selskaper. 
Generalsekretær, Øystein Hov, Det Norske Videnskaps-Akademi, observatør 
 
 

Abelkomiteen 

Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner Abelkomiteen som skal legge fram en inn-
stilling til Abelprisen for styret i Det Norske Videnskaps-Akademi, som beslutter hvem 
som er prisvinner på bakgrunn av innstillingen. Abelkomiteen består av fem forskere 
innenfor fagområdet matematikk.  Lederen av Abelkomiteen utpekes av Akademiet 
direkte, de resterende etter forslag fra International Mathematical Union (IMU) og Eu-
ropean Mathematical Society (EMS). Abelkomiteens medlemmer oppnevnes for en pe-
riode på to år og kan gjenoppnevnes én gang. 

Medlemmer av Abelkomiteen ved utdelingen 2018: 
Professor John rognes, UiO (Leder) 
Professor Marie-France Vignéras, Institut de Mathématiques de Jussieu, Paris, Frankrike 
Professor Ben J. Green, Mathematical Institute, University of Oxford, England 
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Professor Irene Fonseca, Department of Mathematical Sciences, Mellon College of 
Science, USA 

Professor Alice Chang Sun-Yung, Department of Science, Princeton University, USA 
 

 
Abelkomiteen på London Mathematical Society. F.v: Irene Fonseca, Marie-France Vignéras, 

John Rognes, Ben J. Green og Alice Chang Sun-Yung. Foto: Anne-Marie Astad 

 
 
 

KAVLIPRISEN 2018 

 
Kavliprisene 2018 gikk til syv forskere fra Nederland, USA, Frankrike, Litauen og Stor-
britannia. De delte prisene på 1 million dollar innen hvert av områdene astrofysikk, 
nanovitenskap og nevrovitenskap.  

«Kavliprisen bidrar til å stimulere interessen og forståelsen for forskning i samfunnet. 
Jeg håper også at Kavliprisen er til inspirasjon for unge forskere» sa forsknings- og 
høyere utdanningsminister Iselin Nybø da prisvinnerne ble kunngjort 31.5.2018. 
«Prisene anerkjenner en forsker som har studert molekyler i verdensrommet og illustrert 
livssyklusen til stjerner og planeter. Prisene anerkjenner også forskere som har utviklet 
et redskap for presis redigering av DNA, og forskere som har avdekket nevrovitenskapen 
som ligger til grunn for menneskelig hørsel.» 

Kavliprisen er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, The Kavli 
Foundation og Kunnskapsdepartementet. 
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Kavliprisen i astrofysikk gikk til Ewine van Dishoeck (Nederland), i nanovitenskap til Emmanuelle 
Charpentier (Frankrike), Jennifer A. Doudna (USA) og Virginijus Šikšnys (Litauen) og i nevroviten-
skap til A. James Hudspeth (USA), Christine Petit (Frankrike) og Robert Fettiplace (Storbritannia). 
Foto: Nils Lund

Kavliprisenes samfunnsbetydning 

Akademiet, The Kavli Foundation og Kunnskapsdepartementet arbeider sammen for å 
fremme Kavliprisenes samfunnsbetydning. Torsdag 1. februar 2018 ble «Kavli Laureate 
recognition Stanford University» arrangert, der Kavliprisvinnere fra universiteter rundt 
San Francisco ble samlet. President Marc Tessier-Lavigne holdt åpningstale. Frank Sesno 
intervjuet prisvinnerne. I salen var fem unge, norske nevroforskere. De var på besøk 
hos nevroprisvinnerne richard Scheller, Carla Shatz og Michael Merzenich i forkant og 
etterkant av dette arrangementet.  

Nevropriskomiteen hadde sitt siste komitemøte i tilknytning til den norske ambassaden 
i Paris, og ambassadør Fife inviterte til mottagelse i residensen. Medlemmer fra norsk 
presse i Paris og kontaktpersoner fra det franske akademi var til stede, hovedsakelig 
personer fra medisin, astrofysikk og matematikk. 

Astrofysikkomiteen hadde sitt siste møte på det norske generalkonsulatet i New York 
der generalkonsul Berg tok i mot komiteen og kontaktpersoner.  

Nanopriskomiteen hadde sitt siste møte på den norske ambassaden i Washington, DC, 
og ambassadør Kåre Aas tok i mot ledere innen akademia i Washington, DC, deriblant 
presidentene i NAS, NIH, APS og AAAS. 



Kavliprispartnerne (Akademiet, Kavli Foundation og Kunnskapsdepartementet) ar-
rangerte et science policy-seminar i Det norske hus i Brussel (rue Archimède 17) i 
Brussel 24.4.2018 i samarbeid med den norske EU-delegasjonen og forskningskom-
misjonær Moedas om Science prizes – stimulating research and innovation. Den norske 
EU-ambassadøren Oda Sletnes og kunnskapsminister Iselin Nybø åpnet seminaret. 
Thomas Ebbesen (University of Strasbourg) og John O’Keefe (University College 
London), Kavliprisvinnere i hhv nano- og nevrovitenskap, ble intervjuet. Jean-Pierre 
Bourguignon, president for European research Council, Carlos Moedas, EUs forsknings- 
og innovasjonskommisjonær, kunnskapsminister Iselin Nybø og Alessandro Curioni, 
Director IBM research, Zurich, deltok i paneldiskusjonen og ble introdusert av preses 
Ole Sejersted. En rekke interessante synspunkter fremkom, som for eksempel (gjengir 
fra engelske notater): 

Science prizes give legitimacy to scientists’ research; science prizes reward scientists 
for representing a particular field and help in getting renewed support from funders; 
being successful at science demands the kind of perseverance that would be neces-
sary to successfully drill for oil; being awarded a Kavli Prize as a faculty member att-
racts young talent to the university; science will move into applied/translational when 
the scientists see the opportunity; curiosity-driven and blue sky thinking is more im-
portant than basic research; of science prizes encourages researchers to take risky 
chances; rewards scientists to follow basic science research; it is important to build 
into knowledge acquisition that there will be failures; you can lose friends if you are 
not careful when you win a prize. Also, you don’t want to lose receiving valuable 
criticism from your colleagues when you receive a prize. Develop prizes for young 
scientists—early career awards/grants. Prizes should inspire people. EU wants to work 
with foundations to learn more about prizes and to get better at doing them. On the 
current environment in which people are not sure what is fact or fiction, we need fact 
checkers in Europe to show that information is reliable. We need to make the dis-
tinction between entertainment and fact. Education essential to recreate the linkage 
between real life and school; scientific methodology is important for young children 
to learn. It is important for the Prize laureates to share their knowledge with jour-
nalists and heads of newspapers (connectivity). 

Kavliprisvinnerne 2018 ble annonsert samtidig i Akademiet og på World Science Festival 
31. mai 2018. Annonseringen ble ledet av Adam rutherford og overført til åpningen av 
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Til venstre: Thomas Ebbesen og John O’Keefe intervjues av Vivienne Parry. Til Høyre (f.v.): 
Vivienne Parry, Carlos Moedas, Iselin Nybø og Alessandro Curioni. Foto: Den norske delega-

sjonen til EU



World Science Festival i New York. Preses leste opp vinnerne og komitelederne ga be-
grunnelsen. I New York var generalsekretæren og ledelsen for Kavli Foundation til stede. 
En av prisvinnerne, James Hudspeth, var i salen i New York, og ble intervjuet straks etter.  

Kavliprisuken i begynnelsen av september ble markert både i Oslo og Trondheim. Pris-
vinnerne ble tatt imot på Gardermoen lørdag 1. september av representanter fra Kunn-
skapsdepartementet og Akademiet. Den første kvelden var det mottakelse i Akademiet 
for de internasjonale journalister og mange norske. Dagen etter (søndag) var det om-
visning på Munch-museet og Oslo rådhus, og om kvelden var Kavli Foundation på tra-
disjonelt vis vertskap for en mottagelse på Grand Hotells takterrasse. 

Mandag morgen ble vinnerne intervjuet i Georg Sverdrups hus av Vivienne Parry og 
Adam rutherford, og deretter ga Ian Hobson en flygelkonsert i foajeen. Om kvelden var 
det mottagelse i Akademiet. 

Tirsdag formiddag var 300 elever fra Akershus og Oslo valgt ut til å være med på en fo-
relesning i Oslo Konserthus og på prisutdelingen senere på dagen. Kunnskapsminister 
Nybø innledet og gav ordet videre til forskerne som skulle fortelle mer om arbeidet til 
årets prisvinnere. Prisutdelingen i Oslo Konserthus ble ledet av Alan Alda og Heidi ruud 
Ellingsen med over 1000 gjester. Det var musikalske innslag av blant andre Solveig Slet-
tahjell og Adam Douglas. H.M. Kong Harald overrakte prisene. Senere samme kveld 
inviterte regjeringen 570 gjester til bankett i Oslo rådhus med H.M. Kongen, ministre 
og prisvinnere som hedersgjester og vertskap.  

Dagen etter dro prisvinnerne innen nanovitenskap og nevrovitenskap med følge og pris-
komiteer til Trondheim og NTNU, mens et tilsvarende fagsymposium i astrofysikk ble 
holdt i Oslo. 
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Adam Rutherford og Vivienne Parry i Oslo under Kavliuka. Foto: Peter Badge/Typos1, 2018



I Trondheim holdt prisvinnerne populærforelesninger og det ble holdt symposier for 
fagmiljøene i nanovitenskap og nevrovitenskap. På fagsymposiet for nevrovitenskap var 
nevroprisvinnerne invitert til å forelese: 

Christine Petit: The hidden face of hereditary deafness: an emerging genetic roadmap 
for the central auditory system? 

A. James Hudspeth: Making an effort to listen: mechanical amplification by ion 
channels and myosin molecules in hair cells of the inner ear 

robert Fettiplace: The twin roles of auditory hair cells in hearing 
 

Fagsymposiet for nanovitenskap hadde følgende program: 

Albert Fert, University of Paris-Sud: Physics of condensed matter and topology: Mag-
netic skyrmions, topological phases of matter and applications 

Chris Palmstrøm, University of California Santa Barbara: Epitaxy by design: Epitaxial 
growth of dissimilar materials 

Kristina Edström, Uppsala University: Batteries for a better environment 
Albert van den Berg, University of Twente: Labs, cells and organs on chip 

 

I Trondheim inviterte NTNU, byen og fylkeskommunen til festmiddag i Erkebispegården 
til ære for prisvinnerne. 

Iselin Nybø innleder for de 300 elevene i Oslo konserthus. Foto: Thomas Eckhoff
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Astrofysikksymposiet i Oslo ble holdt i professorboligen da Akademiets egen foreles-
ningssal var under oppussing. Innleder var Debra Elmegreen fra International 
Astronomical Union. Prisvinner Ewine van Dishoeck foreleste, fulgt av:  

Debra Fischer, Yale University 
Martin Asplund, Australian National University 
Christopher J. Pethick, Niels Bohr International Academy, Danmark 
Sera Markoff, University of Amsterdam 
Sabine Hossenfelder, Frankfurt Institute for Advanced Studies 

 

Kavli Oversight Committee 

I samråd med Kavli Foundation og i tråd med avtalen mellom partene, er det etablert 
en «Kavli Oversight Committee». Hensikten har i første omgang vært å gå gjennom 
prosedyrene som ligger til grunn for arbeidet med utvelgelsen av prisvinnerne, for å 
være sikker på at standard og representativitet i prisarbeidet er høyest mulig. Kavli-
prisene skal oppfylle fire strategiske målsettinger: 

 

• recognize outstanding scientific research;  
• Honor highly creative scientists;  
• Promote public understanding of and appreciation for scientists and their work;  
• Foster international cooperation among scientists. 

 

Kavli Oversight Committe hadde sitt siste møte i Oslo i Kavliuken før ferdigstillelse av 
rapporten. Komiteen ble ledet av Marcia McNutt, president for National Academy of 
Sciences (USA). Øvrige medlemmer var Sten Grillner (Kavliprisvinner, Sverige), Stefan 
Hell (Nobel- og Kavliprisvinner, Tyskland), Sir Martin rees (UK) og Nils Chr. Stenseth 
som Akademiets representant. Komiteens sekretariat var Øystein Hov og Eirik Lislerud.  

 

Samarbeidet med Carnegie Institution for Science i Washington D.C. 

Det er blitt en årlig tradisjon med en Kavliprisvinner som foredragsholder ved Carnegie 
Institution for Science i Washington. I 2018 (3.10) var nevroprisvinner Carla Schatz fra 
Stanford University foredragsholder, og hun ble også intervjuet av Frank Cesno, profes-
sor i kommunikasjon ved Georgetown University. Arrangementet var et samarbeid mel-
lom Akademiet, Kavli Foundation og den norske ambassaden i Washington D.C. 

 

 

35



Kavli- og Abelprisen internasjonalt 

Prisene fostrer internasjonalt samarbeid på et faglig nivå, men også på et bredere mel-
lommenneskelig nivå. Akademiet er part i «Lindau Laureate Forum Meetings» og 
«Heidelberg Laureate Forum.» Begge rekrutterer hvert år et visst antall unge forskere 
på grunnlag av nasjonale nomineringer til en ukes opphold i hhv Lindau og Heidelberg i 
Tyskland. Her får de møte tidligere Nobelprisvinnere (Lindau) og Abel- og andre pris-
vinnere i matematikk og informatikk i Heidelberg, til workshops, foredrag og samtaler.  

Arrangementene er av stor betydning for dem som deltar ved at forskning, utdanning 
og etablering av menneskelige relasjoner foregår hånd i hånd. Lindau-forumet er det 
eldste, opprettet i 1951 av blant andre Lennart Bernadotte, med formål «to reestablish 
scientific dialogue between Germany and the rest of the world after World War II and to 
build bridges between people using the language of science».  

 

AKADEMIET SKAL rEPrESENTErE BrEDDEN OG KVALITETEN I 
NOrSK FOrSKNING GJENNOM SINE MEDLEMMEr 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi er en del av den norske og internasjonale akademibe-
vegelsen, som har ganske sammenfallende overordnede forutsetninger, interesser og 
mål ved at det er vitenskapelig kvalitet som teller ved opptak, og ikke bånd til politiske, 
økonomiske eller institusjonelle interesser. Akademiene er uavhengige samfunns-
stemmer som skal fremme forskningen og dens samfunnsbetydning. Det Norske Viden-
skaps-Akademi har stiftet Akademiet for yngre forskere for å øke bredden i den norske 
akademibevegelsen, og vi samarbeider nært bl.a. med NTVA om tematikk som vårt aka-
demi ikke dekker godt, særlig i teknologifaglig retning, og om science advice. Samarbeid 
med andre deler av akademibevegelsen gjør det mulig å realisere en større del av be-
vegelsens agenda og samfunnsbetydning. 

Strukturutvalget i Akademiet ble oppnevnt i desember 2016 med mandat å «vurdere 
hensiktsmessigheten ved dagens klasse- og gruppeinndeling og klassenes og gruppenes 
funksjoner i forhold til Akademiet som helhet. Et sentralt spørsmål er videre hvordan en 
eventuell ny inndeling bør gi seg utslag i innvalgsprosessene.» Utvalget leverte sin 
rapport høsten 2017.  

Utvalget konkluderte at det er bred enighet om  

 

• At det innenfor enkelte fagområder finnes en betydelig diskrepans mellom størr-
elsen på og alderssammensetningen innenfor den norske forskerpopulasjonen på 
den ene siden og Akademiets medlemsmasse på den andre.  

• At innvalgsordningen høyst sannsynlig har bidratt til å skape slike skjevheter. Sær-
lig i perioder der antall plasser er lavt, er det grunn til å tro at kandidater med 
samme fagprofil som forslagsstillerne selv har, ofte vil ha et fortrinn. Dette gjelder 
både i forhold til fag som i utgangspunktet er svakt representert (som pedagogikk) 
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og disiplinoverskridende fagområder som gjennomgår en uvanlig rask vekst og ut-
vikling (som livsvitenskap og informasjons teknologi).  

Utvalget foreslår enkelte tiltak: 

• (Innvalg) Akademiet for yngre forskere inviteres til å komme med forslag på nye 
medlemmer, for vurdering i en egen forslagskomite. 

• (Innvalg) Akademiets ledelse, i det innvalgsbrevet som hver høst går ut til 
medlemmene, kan gå noe lenger i å peke på utfordringer som Akademiet står over-
for når det gjelder nyrekruttering fra viktige fagområder.  

• (Innvalg) At DNVA – slik navnet signaliserer – mer aktivt bør søke å rekruttere 
fremragende forskere fra alle norske universiteter.   

• (Gruppeplassering) At medlemmer av Akademiet bør gis adgang til selv å være 
med på å bestemme sin faglige tilhørighet. Dette gjelder også for overgang fra en 
klasse til en annen. 

• (Klassenavn) At Den historisk-filosofiske klassen består med (tilnærmet) samme 
fagportefølje som i dag, men gis et nytt navn som bedre gjenspeiler dens 
sammensetning: Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap  

• (Gruppenedleggelse) At gruppe 8 i Den matematisk-naturvitenskapelige klassen 
nedlegges, og at dens nåværende medlemmer inviteres til å overføre sitt medlem-
skap i Akademiet til en annen gruppe innenfor Den matematisk-naturvitenskapelige 
klassen. 

• (Ny gruppe) At det opprettes en egen gruppe – navneforslag: Venner av Akademiet 
– som kan bistå Akademiet i å nå sin målsetning om å være en engasjerende møte-
plass som fremmer en aktiv kunnskapsdebatt hvor fag og samfunn møtes. Gruppen 
bør ligge direkte under Akademiets ledelse, og komme i tillegg til de ordinære 
gruppene som består av forskere.  

Det er vedtatt (medlemsmøte 13.9.2018) at Den historisk-filosofiske klassen heretter 
heter Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Medlemsmøtet ga ikke tilslutning 
til å legge ned gruppe 8 i Den matematisk-naturvitenskapelige klassen. De øvrige 
punktene bearbeides videre. 

 

AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERE (AYF) 

 

Akademiet for yngre forskere er et viktig tilskudd til akademibevegelsen i samfunnet, 
med ganske sammenfallende overordnede forutsetninger, interesser og mål ved at det 
er vitenskapelig kvalitet som teller ved opptak, og ikke bånd til politiske, økonomiske 
eller institusjonelle interesser. Akademiene er uavhengige samfunnsstemmer som skal 
fremme forskningen og dens samfunnsbetydning. AYF og DNVA vektlegger enkelte saker 
forskjellig ved at AYF bl.a. er opptatt av rekrutteringssikkerhet og karrieremulighet for 
unge forskere, mens DNVA ikke har det på sin agenda. AYF er en viktig og nødvendig 
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samarbeidspartner for DNVA, og samarbeid kan gjøre det mulig å realisere en større del 
av akademibevegelsens agenda og samfunnsbetydning. DNVA konsulterer AYF om møte-
programmet og i andre saker. Akademibevegelsen og DNVAs evne til å fylle samfunns-
rollen, er blitt sterkere gjennom opprettelsen av AYF. 

 

AKADEMIET SKAL HA EN FOrSKNINGSETISK BErEDSKAP 

 

Akademiets forskningsetiske utvalg har som mandat å være Akademiets rådgivende 
organ i forskningsetiske spørsmål, og kan blant annet uttale seg i høringer som omfatter 
slike spørsmål. Utvalget skal fremme oppmerksomhet om forskningsetiske spørsmål 
gjennom utadrettet virksomhet, deltakelse i samfunnsdebatten og ved å avholde møter. 
Utvalget skal være i beredskap i tilfelle akademimedlemmer blir berørt av saker om uet-
isk adferd. Hvis et akademimedlem blir anklaget for vitenskapelig uetisk atferd, skal 
dette behandles på vanlig måte av eksisterende organer utenfor Akademiet. Utvalget 
skal imidlertid bidra med forslag til oppfølgingstiltak fra Akademiets side. 

Utvalget arrangerte 12.3.2018 et åpent møte der spørsmålet «Når er forskningen 
uredelig?» ble stilt, med tillegget «Uredelighet – et besværlig begrep». Fra 2017 har 
Norge en ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Når 
er forskning uredelig i henhold til denne loven? Og forstås uredelighet på samme måte 
i andre land? Professor Margaretha Fahlgren fra Uppsala Universitet redegjorde for den 
svenske Oredelighetsutredningen (SOU 2017:10), et arbeid hun ledet. Det var også inn-
ledninger ved professor Ole Andreas rognstad (UiO), som i flere sammenhenger har ut-
redet spørsmålet om plagiatbegrepet i forskningssammenheng, og fagdirektør Kari 
Bjørke, Kunnskapsdepartementet. Seniorrådgiver Annette Birkeland fra De nasjonale 
forskningsetiske komiteene hadde en forberedt kommentar. 

 

AKADEMIET SKAL HA ET EGNET HUS OG GODE LOKALEr 

 

FORNYELSE AV FOREDRAGSSALEN 

 

Akademiet har en av landets viktigste talerstoler. Det har lenge vært behov for å fornye 
foredragssalen. Ventilasjon, akustikk, lysforhold, audiovisuell standard og sittekomfort 
har ikke vært tidsmessig. Planer har vært utarbeidet og drøftet i flere år, både på 
medlemsmøter og i styret. Blant annet la preses fram planer for foredragssalen på 
medlemsmøtet 7.4.2016 og på samlingen for styret og gruppeledere 7.3.2016. 

Særlig spørsmålet om å snu retningen av salen, har vært inngående diskutert og men-
ingene har vært delte, slik det også har vært i styret. Interiørarkitekt Beate Ellingsen 
laget et plandokument der ulike alternativer ble fremstilt på en oversiktlig måte. Beate 
Ellingsens plandokument ble sendt ut til alle Akademiets medlemmer med invitasjon til 
å komme med synspunkter, i forkant av styremøtet den 14.9.2017 der oppussings-

38



planene ble behandlet. Det kom inn vel 40 svar, og styret hadde tilgang til dem i sin 
helhet. 

Den tidligere plassering av stoler, talerstol og lerret åpnet for en inkluderende dis-
kusjonsform der møtedeltagere så hverandre og der deltagerne kom nær den som fo-
releser. Derimot var lerretet ikke så lett å se for tilhørere langs sidene. For å bedre dette 
og samtidig beholde retningen på salen, måtte vi ha to skjermer. Erfaringene med to 
skjermer er ikke så gode, siden taleren konsentrerer seg om den ene skjermen, og den 
andre halvparten av tilhørerne mister noe av kontakten med den som taler. Og selv med 
snudd retning, så kan stolradene være buet slik at dialogformen i noen grad opprett-
holdes. Når det er mange til stede, så vil de som sitter bakerst i en snudd sal, være 
ganske langt unna taleren.  

Diskusjonen i styret konsentrerte seg mest om å beholde dagens retning eller snu den. 
Styret vedtok å pusse opp forelesningssalen innenfor en ramme på 10 mill. kr eks. mva. 
Styret mente at Akademiet har gode muligheter til å få sponsorstøtte til prosjektet, men 
det kunne også gjennomføres uten støtte utenfra. Styret vedtok videre, etter en samlet 
vurdering, alternativet som innebærer at stolsetene og retningen på forelesningssalen 
snus 90 grader. Mot slutten av 2017 ble det gjort en mer detaljert prosjektering av opp-
pussingen med sikte på å gjennomføre arbeidet sommeren 2018. Det ble da besluttet 
at forelesningssalen skulle stenges når kunngjøringen av Kavliprisvinnerne for 2018 var 
gjort i månedsskiftet mai–juni 2018, og det ble tatt sikte på en tre måneders anleggs-
periode. Styret vurderte det slik at Akademiet hadde tilstrekkelig med økonomiske res-
surser til å finansiere oppussingen, samtidig som det skulle arbeides med å finne 
sponsorer til tiltaket. 

Etter at de nødvendige planer var lagt og beslutninger tatt mot slutten av 2017, ble 
2018 gjennomføringsåret. 

 

Restaurering av foredragssalen 

Arbeidet begynte tidlig i juni. Stillas kom opp på to sider; taket ble åpnet for å få tilgang 
til loftet der ventilasjonsaggregater og overlys skulle monteres.  

Det er installert ventilasjonsanlegg, veggene har fått akustiske plater og puss, det er 
montert overlys fra taket og lyslist på gesimsen, salen er snudd slik at lerretet henger 
på kortveggen til høyre, det er bygget et lite amfi bak i salen, nye stoler er montert, 
lysekronene er hevet for å få gode siktlinjer til lerretet, gulvet er slipt og lakket, lang-
veggen er blir gallerivegg, AV-utstyr med dagens standard er montert. Vinduene i fo-
redragssalen og i spisesalen er restaurert og varevinduer innvendig er montert i 
spisesalen og skal monteres i foredragssalen. Deretter vil det bli montert en blendings-
skjerm i foredragssalen.  

Endringene er gjennomgripende, og de har gitt Akademiets møter og formidling et løft. 
Sondre Bjørnebye Solheim har vært prosjektleder slik han også var i heisutbyggingen, 
og en komplisert fremdrift har funnet sted uten forsinkelser slik at salen var klar til bruk 
fra midten av september slik planen var fra starten. Sondre Bjørnebye Solheims beret-
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ning om oppgraderingen av forelesningssalen og nytt ventilasjonsanlegg, er gjengitt i 
et vedlegg til slutt i årsberetningen. 

 

Åpningen av den nye foredragssalen 

Foredragssalen ble tatt i bruk på medlemsmøtet 13. september. Åpningen ble gjort på 
Nansen minneforelesning 10. oktober 2018.  

Den nye foredragssalen ble høytidelig åpnet av varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam. 
Fagdirektør Ulf Holmene ved riksantikvaren, fortalte om huset og den nyoppussede fo-
redragssalen.  

Styret vedtok å kalle foredragssalen Kavlisalen; på engelsk Fred Kavli Lecture Hall. Det 
vil bli laget et navneskilt ved inngangsdøren. Dermed har vi Abelrommet i 1. etg. og 
Kavlisalen i 2. etg., og markerer med det både Akademiets priser, og respekten for his-
torien gjennom Abel og for de nye utfordringene framover gjennom Kavliprisene, fra det 
minste – nano – til det største – astrofysikk – og til det mest komplekse – nevro. 

Presidiet har arbeidet med sponsorstøtte til oppussingen. Det er signert en avtale med 
Kavli Foundation om at den bidrar med 2,5 millioner kr. 
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Gudebildet kommer opp på ny plass på langveggen. Preses Ole M Sejersted passer på. 
Foto: Øystein Hov



Galleriveggen med Gudebildet «Fra Fanastrand». Foto: Eirik Furu Baardsen 
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Axel Revolds portrett av Nansen sett 
fra inngangen til Kavlisalen. Foto: 
Eirik Furu Baardsen



Riksantikvaren på besøk i Akademiet 

riksantikvar Jørn Holme var på besøk i Akademiet 4. mai. Vi ønsket å vise fram byg-
ningen og planene for foredragssalen. Han kom sammen med fagdirektør Ulf Holmene. 
De var begeistret over det de så og ga ros til Akademiet for måten bygningen ble 
ivaretatt på, og de bifalt planene for omgjøring av foredragssalen inkludert å sette inn 
nye stoler og snu salens retning. De satte stor pris på at opprinnelige elementer, som 
galleriveggen, samtidig blir tilbakeført.  

I etterkant av møtet kom det et brev fra riksantikvaren datert 5.7.2018, der det blant 
annet heter: «Bygningen har vært et viktig møtested både politisk og kulturelt, og er 
meget godt bevart med høy autentisitet. Eksteriøret er så godt som uendret og store 
deler av både første og annen etasje likeså, både i planløsning, arkitekturdetaljer, dekor 
og overflater. Vitenskapsakademiets omsorgsfulle bruk og eierskap har i stor grad bidratt 
til dette.» Og videre: «Vitenskapsakademiet har utvilsomt vært seg bevisst (ansvaret 
for å forvalte Astrups eiendom på en gavnlig og verdig måte) gjennom sin tid som eier 
og forvalter av bygningen og dens historie. Samtidig er Akademiets historie og betydning 
i det norske samfunnet også med på å bringe nye bidrag til kulturminneverdiene som 
gjør bygningen til det særdeles viktige kulturminnet den er.»  

Brevet ble konkludert med at «Eiendommen Drammensveien 78 innehar en rekke 
kulturhistoriske verdier som til sammen gjør at hus og hage er av nasjonal verdi og i ut-
vilsom fredningsklasse. Den er et sentralt arkitekturmonument som er med på å 
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Varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam, klipper snoren. Foto: Thomas Eckhoff 



dokumentere arkitekturhistorien og historismen som stil i Norge, og er et betydelig verk 
av den sentrale arkitekten Herman Major Backer. Eiendommen er med på å dokumentere 
byutvikling, sosialhistorie og samfunnsforhold på slutten av 1800-tallet. Den re-
presenterer en viktig fortelling i norsk politisk historie og kulturhistorie. Den er av høy 
personalhistorisk verdi og representerer også en viktig del av norsk institusjons- og 
vitenskapshistorie som tilholdssted for Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1911. 
Ettersom eiendommer er godt bevart, med så høy grad av autentisitet, er disse verdiene 
og hele denne mangslungne historien tydelig til stede og kan lett formidles og bli for-
stått.» 

 

ANDRE BYGNINGSMESSIGE FORBEDRINGER 

 

Bygningen står på Byantikvarens Gule liste og er regulert til spesialområde bevaring 
(dette gjelder for Skarpsno-Framnæs som i 1989 ble vedtatt omregulert fra bygge-
område for boliger til spesialområde bevaring, byggeområde for ambassader, boliger og 
trafikkområde), og bygningen er med i riksantikvarens register over kulturmiljøer i by 
med nasjonal interesse. Akademiet har engasjert Vindusantikvaren AS til å restaurere 
de mest utsatte og slitte vinduene i hovedbygningen og stallen. Dette skjer med en viss 
økonomisk støtte fra byantikvaren i Oslo. Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke ol-
jefyr til oppvarming. Akademiet har ventet på en avklaring fra Hafslund om det likevel 
ville bli foreslått framføring av fjernvarme langs Drammensveien, men det er nå klart at 
dette ikke vil bli  gjort. Akademiet må derfor forberede seg på å gå over fra olje til en 
energibærer som er akseptert av myndighetene en del år framover. Det er mye som 
tyder på at valget vil bli å gå over til biobrensel, fordi dette ikke vil føre med seg store 
omkostninger og innvendige utskiftinger av rør og radiatorer. Planleggingen av ny opp-
varmingskilde er satt i gang.  

Det er også planlagt å bygge om inngangstrappen slik at det blir en rampe for rulle-
stoladkomst. Med det vil arbeidet med universell adkomst, bli avsluttet. Dette vil bli 
gjort i første halvdel av sommeren 2019, arbeidet skal sluttføres før Olsok. I samme 
omgang skal det gjøres endringer slik at rommet til høyre ved inngangen igjen blir 
garderobe. 

 

AKADEMIET SKAL HA EN KOMPETENT OG EFFEKTIV STAB 

 

Akademiets stab gjør sitt arbeid med stolthet, ansvarsfølelse og lojalitet til institusjonen.  
Det er stor eierfølelse til oppgavene og til rammene for Akademiets arbeid. Dette er ikke 
en vanlig arbeidsplass, sammen forvalter staben noe som den kjenner respekt for. Aka-
demiet gjennom medlemmene og sekretariatet, er en viktig organisasjon som kan bidra 
til et godt samfunn. Akademiet står for saklig faktafremstilling i innfløkte spørsmål, og 
med ro nok til å la de faktiske forhold få lov til å avtegne seg gjennom forskning og for-
midling, uten å skule til høyre eller venstre eller til økonomiske eller andre særinteresser. 
«Fear based decisions are based on perceptions, not on facts». Det er av stor betydning 
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å holde fast på en dokumenterbar, faktabasert framstillings- og belysningsform, ikke 
minst når et allment sinne og forargelse hos store befolkningsgrupper blir så dominer-
ende som det vi kan se mange steder. 

I løpet av 2018 begynner prosjektorganiseringen å ta form i Akademiets stab. Det 
innebærer at alle oppgaver med tidsavgrensete mål, det vil si det aller meste av arbeidet 
i administrasjonen, organiseres som prosjekter med prosjektledere og prosjektmed-
arbeidere. Målet er at dette skal øke innsikt og kompetansebredde hos den enkelte, 
sørge for effektiv tidsbruk, få til samarbeidsformer som er teamorienterte og selvgående, 
redusere avhengigheten av enkeltpersoner til nøkkeloppgaver, øke trivselen og evnen 
til å få gjort alle oppgaver med god nok kvalitet og til rett tid. 

 

SLUTTOrD. NOEN TAKKSIGELSEr 

 

2018 har vært et aktivt år i Akademiet, både fysisk og hva gjelder innholdet i arbeidet. 
Vi har restaurert foredragssalen. Ved årets inngang hadde vi planer, men ikke et endelig 
vedtak. Vi visste ikke om det var støtte for planen som presidiet ønsket. Men det ble 
det, og sommeren 2018 ble det gjort store arbeider ledet av Sondre Bjørnebye Solheim 
som dyktig prosjektleder. Eilif Holthe var sentral i planarbeidet. To interiørarkitekter hjalp 
oss godt – Kari Cecilie Andersen og Katrine Kristiansen. Preses Ole M. Sejersted var 
kurator for galleriveggen. Den gir en fortettet framstilling av Akademiets historie og 
vekst. Vi har konsolidert fondene i Akademiet, etter tålmodig press fra preses og opp-
følging fra sekretariatet og med bistand fra advokatfirmaet Brath. 

Enkelte medlemmer har bidratt på viktige måter i driften av Akademiet, og vi takker 
komite ledere og -deltagere som gikk ut i 2018:  

I Abelkomiteen: John rognes, med Harald Munthe Kaas som ny leder. 
I Kavlikomiteene: Arne Brataas i nanovitenskap, Ole Petter Ottersen i nevrovitenskap, 

Mats Carlsson i astrofysikk. Nye blir kunngjort på nyåret 2019 når Akademiets styre 
har gjort vedtak.  

Abelstyret: Kristian ranestad. Ny leder John Grue 
Funksjonstiden for en rekke av Akademiets utvalg utløp ved utgangen av 2018, og 

det vil bli gjen- eller nyoppnevninger:   
Etikkutvalget med Kirsti Strøm Bull som leder,  
Forskningspolitisk utvalg med preses som leder,  
Klima, miljø og ressursbruk-utvalget med Nils Chr. Stenseth som leder,  
Internasjonalt utvalg med generalsekretæren som leder,  
Strukturutvalget ledet av Arild Underdal leverte rapport i fjor i 2017. 
Nytt utvalg for science advice med rolf reed som leder. 
Camilla Serck-Hanssen trakk seg som visepreses og leder av Klassen for humaniora 

og samfunnsvitenskap i forbindelse med at hun ble faglig leder for CAS fra 
1.september 2018. 

Preses Ole M. Sejersted går av etter fullført treårig presesperiode. 
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Det Norske Videnskaps-Akademi har hatt et godt år i 2018 og har etter beste evne levd 
opp til sitt formål og strategi. Jeg takker Akademiets medlemmer og ansatte og våre of-
fentlige og private samarbeidspartnere for deres bidrag til et godt Akademiår 2018. 

 

Øystein Hov 

Generalsekretær 

 

 



ÅrSMØTET 2018 
Torsdag 3. mai  

 

Akademiets nye medlemmer var alle invitert til en mottagelse i Akademiets lokaler på 
dagtid for å få en innføring i Akademiets aktiviteter og for å se Akademiets hus. 

Årsmøtet om kvelden ble også i år holdt på Grand Hotel i henholdsvis Rococo og Speilen. 
Ved å arrangere møtet utenfor eget hus kunne alle som ønsket det få være med. Det 
var i underkant av 200 medlemmer og gjester til stede. 

Preses Ole M. Sejersted ønsket velkommen og holdt en forskningspolitisk innledning. 

Deretter fikk de av Akademiets nye medlemmer som var til stede, overrakt sine 
medlemsdiplomer av presidiet. Generalsekretæren presenterte kort hvert av de nye 
medlemmene.  

Styreleder for Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Øyvind Østerud, delte ut 
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2018 innen humaniora og 
samfunnsfag til Egil Kraggerud. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2018 
gikk til Terje Lohndal. 
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Mottakere av Fridtjof Nansens belønning. Til venstre Egil Kraggerud, til høyre Terje Lohndal. 
Foto: Thomas Eckhoff



Hovedforelesningen med tittelen Kan sosial trygghet og kapitalistisk dynamikk kom-
bineres? ble holdt av professor Karl Ove Moene ved Økonomisk institutt, Universitetet i 
Oslo. 

Øverst: Karl Ove Moene, musikalsk innslag ved Marius Roth Christensen. Under: Anne Hope 
Jahren. Foto: Thomas Eckhoff 

 

Festmiddagen var i Speilen, der var det takketaler av prisvinnerne. rektor ved Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet, Mari Sundli Tveit, holdt bordtalen. 

Akademiets nye medlem, Anne Hope Jahren, takket for medlemskap på vegne av alle 
de nye medlemmene og takket for maten.
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Det Norske Videnskaps-Akademi besluttet å tildele Abelprisen for 
 

2018 

til 
 

Robert P. Langlands 
 

Institute for Advanced Study, Princeton, USA, 
 

«for hans visjonære program som 
forbinder representasjonsteori og 

tallteori.». 



H.M Kongen og Robert P. Langlands. Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix 

Abelforelesningene på UiO. Fra venstre Edward Ferenkel, Robert P. Langlands og James Arthur. Foto: Anne‐
Marie Astad 
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Fra venstre med klokka: Robert P. Langlands og Alex Bellos under intervjuet på Det Norske 
Teatret (Foto: Eirik Furu Baardsen). Alex Bellos, Preses Ole Sejersted og Abelkomiteleder John 
Rognes under Abelpriskunngjøringen (Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix). Bilde fra Abeldagen på 
NTNU, Trondheim (Foto: Anne-Marie Astad). Fra årets utdeling av Holmboeprisen, Holmboepris-
vinner Skage Hansen, rektor fra prisvinners skole Marit G. Sesseng og Kunnskaps- og in-
tegreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix
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Astrophysics 
 

Ewine van Dishoeck, Leiden University, Netherlands 

“for her combined contributions to observational, theoretical, and 
laboratory astrochemistry, elucidating the life cycle of interstellar 

clouds and the formation of stars and planets” 

 
Nanoscience 

 
Emmanuelle Charpentier, Max Planck Institute for Infection Biology, 

Berlin, Germany 
Jennifer A. Doudna, University of California, Berkeley, USA 

Virginijus Šikšnys, Vilnius University, Vilnius, Lithuania 
 

“for the invention of CRISPR-Cas9, a precise nanotool for editing 
DNA, causing a revolution in biology, agriculture, and medicine.” 

 
Neuroscience 

 
A. James Hudspeth , rockefeller University, New York, USA 
robert Fettiplace, University of Wisconsin, Madison, USA 

Christine Petit , Collège de France/Pasteur Institute, Paris, France 

 

“for their pioneering work on the molecular and neural mechanisms 
of hearing.”
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Kavliprisvinnerne 2018 samlet. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix 

Prisutdeling i Oslo Konserthus. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix 
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H.M. Kongen delte ut prisene. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Alan Alda og Heidi Ruud Ellingsen under utdelingen. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix
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Adam Rutherford og Vivienne Parry intervjuer prisvinnerne i nevrovitenskap på 
Universitetet i Oslo. Foto: Thomas Eckhoff

Fra Karl Johans gate med Kavliprisflaggene. Foto: Thomas Eckhoff
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Fra banketten på Rådhuset i Oslo. Foto: Thomas Eckhoff

Oppe til venstre: Marcia McNutt, president for The National Academy of Sciences, holder 
hovedtalen under banketten. Nede til venstre: Ewine van Dishoeck holder tale på vegne av 

prisvinnerne. Til høyre: Statsråd Iselin Nybø. Foto: Thomas Eckhoff 



Møter og symposier 
 

Akademiets møte- og symposievirksomhet fortsatte som i tidligere år. Det har vært et 
møte i måneden, med unntak av juli og august, til sammen 11 møter i tillegg til Aka-
demiets årsmøte. Ett av møtene var i Bergen. Det ble holdt 11 minnetaler. Foredrag og 
minnetaler blir trykket i Akademiets årbok.  

Med noen få unntak har alle møtene vært åpne for publikum.  

Møtene holdes i Akademiets hus, Drammensveien 78. Akademiets ordinære møter er 
på torsdager og starter klokken 18.00. Alle møter er åpne og gratis, der ikke annet er 
presisert. 

Lørdag 25. august ble det arrangert høstekskursjon til Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet og Uranienborg (roald Amundsens hjem på Svartskog). 

18. januar 
Debattmøte: Hvor mange internasjonale forskere tåler Norge? Er det for mange interna-
sjonale forskere på norske universiteter slik at kompetansen om det norske samfunnet 
forvitrer? Innledere: Arnfinn Haagensen Midtbøen, Ellen rees, Øyvind Østerud, Malcolm 
Langford og Karl Ove Moene. 
 
15. februar 
Professor Cathrine Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo: 
Ekspertenes rolle i demokratiet. «Utfordringer for en kunnskapsbasert politikk» 
 
15. mars 
Foredrag ved professor Bjarne Bogen ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i 
Oslo: Målstyrte DNA-vaksiner mot infeksjonssykdommer og kreft 
 
19. april 
Professor Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i 
Oslo: Samfunnsborgerskapet i endring: Samhold og tillit i det flerkulturelle Norge 
 
3. mai (onsdag): Årsmøte på Grand Hotel Oslo 
Forskningspolitisk innledning ved preses, diplomer til nye medlemmer, Fridtjof Nansens 
belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. 
Foredrag ved professor Karl Ove Moene, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo: 
Kan sosial trygghet og kapitalistisk dynamikk kombineres? 
 
7. juni (Møtet ble holdt på Nasjonalbiblioteket) 
Professor Einar Lie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo: 
Norsk oljehistorie og institusjonsoppbygging for sikring av grunnrenten av oljeformuen 
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13. september 
Professor Dagfinn Skre, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo:  
Avaldsnes ved Norðvegr, en sjøkonge-base fra det første årtusen e. Kr. 
 
18. oktober 
Professor Kjetil Storesletten, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo: Kinas vekst 
 
1. november. Møte i Bergen på Hotel Terminus  
Professor Jan Haavik og professor Per Eystein Lønning holder foredrag over en felles 
tittel: Forskeren ved pasientens side: Erfaringer fra forskning i molekylærbiologi og 
basalfag i kombinasjon med kliniske studier 
 
22. november 
Temamøte: Nukleære utfordringer for Norge. 
Innledere: Per Strand, direktør ved avdelingen for sikkerhet, beredskap og miljø – 
Statens strålevern, Karl G. Johannesen, prosjektleder i Nærings- og fiskeri -
departementet, Brit Salbu, professor og leder av CErAD SFF, Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet. 
 
6. desember 
Temamøte: Fusjoner og rolleforvirring blant norske universiteter, høyskoler og institutter 
I regi av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningspolitiske utvalg. 
Innledning ved lederen av Stjernøutvalget, Steinar Stjernø. Panelsamtale med Gunnar 
Bovim (rektor NTNU), Nina Sandberg (stortingsrepresentant, medlem av Utdannings- 
og forskningskomiteen), Kenneth ruud (prorektor for forskning og utvikling, UiT), Bjørn 
Stensaker (professor, Institutt for pedagogikk, UiO) Petter Aasen (rektor, Universitetet i 
Sørøst-Norge) i tillegg til Steinar Stjernø (professor emeritus). 
 

MINNETALEr 

 

Minnetale over Kjell raaheim ved Tore Helstrup   
Minnetale over Kolbjørn Skaare ved Håkon roland      
Minnetale over ragnar rommetveit ved Jan Smedslund       
Minnetale over Svein Valla ved Trygve Brautaset 
Minnetale over Sven Oluf Sørensen ved Hallstein Høgåsen (holdt av Øyvind Grøn) 
Minnetale over Christian rømming ved Arvid Mostad  
Minnetale over Kjell Venås ved Ernst Håkon Jahr   
Minnetale over Helge Nordahl ved Christine M. Salvesen     
Minnetale over Tore Sivert Thonstad ved Steinar Strøm   
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Minnetale over Knut Aastveit ved Åsmund Bjørnstad 
Minne over Arne Martin Klausen ved Thomas Hylland Eriksen 
 

FASTE FOrELESNINGEr 

 

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag 13. mars 
Seeing All At Once in Early Modern Science – Forelesning ved professor Lorraine Daston, 
Max Planck Institute for the History of Science, Berlin 

 

Birkelandforelesningen 20. september 
From Birkeland’s Gun to Cosmic Accelerators: Electromagnetic and Electrostatic Wave 
Acceleration of Matter. Forelesning ved professor rickard Lundin fra Swedish Institute 
of Space Physics. 

 

Fellesseminar mellom Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi 12. april 
Skal sentralbanker styres? Foredrag ved visesentralbanksjef Jon Nicolaysen. 
 
Nansen minneforelesning 10. oktober 
Direktør ved Frammuseet, Geir Olav Kløver: 
Første Fram-ferd (1893 – 1896): Mannskapets personlige historier 
 

FOrMIDDAGSMØTEr 

Professor Stein A. Evensen er ansvarlig for disse møtene 

 
23. januar 
Sigrid Bratlie: Aldring og livsforlengende behandling 
 
20. februar 
Geir Hestmark: Jens Esmark og hans veier til istiden 
 
6. mars 
Jørn Øyrehagen Sunde: Meir makt til domstolane! 
 
17. april 
Jan Ivar Botnan: Kald fusjon, fleip eller fakta? 
 
29. mai 
Hans Arne Nakrem: Planteliv og klima på Svalbard for 50 millioner år siden 
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25. september 
Einar Duenger Bøhn: Kunstig intelligens: Allerede for sent å regulere bruken? 
 
16. oktober 
Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet 
 
2. november 
Vasily Petrenko: Science and music 
 
4. desember 
Geir Uthaug: På vei mot William Shakespeares identitet 

 

ANDrE MØTEr, SYMPOSIEr OG KONFErANSEr 

 

15. – 17. januar 
Konferanse: Molecules in Extreme Environments – Midterm Meeting 
Arrangert av Senter for grunnforskning (CAS), professor Trygve Helgakers gruppe 
Molecules in Extreme Environments 
 
22. januar 
A conversation with Björn Merker about consciousness and the brain 
Arrangert av: Forum for bevissthetsforskning i samarbeid med gruppen for medisinske 
fag ved Det Norske Videnskaps-Akademi. 
 
29. – 30. januar 
Konferanse: Reducing overall uncertainties in environmental impact and risk assess-
ments – Future research priorities 
Arrangert av CErAD (Centre of Excellence for Environmental radioactivity)(Brit Salbu) 
 
31. januar 
International Polar Day. An earth system perspective on Norwegian polar research. 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi. 
 
1. februar 
Fylkesakerforelesningen 
Professorene Annelin Eriksen og Knut Mikjel rio, begge ved Universitetet i Bergen, ble i 
2017 tildelt Fylkesakerprisen for sin forskning innen sosialantropologien. Tittel på deres 
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foredrag var: Kristendom og hekseri i Stillehavet: En analyse av moderne demoner og 
kristen nasjonsbygging i Vanuatu. 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi. 
 
13. februar 
Klimamøte: Blue Growth: What is it? 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for klima, miljø og ressursbruk. 
 
12. mars 
Når er forskningen uredelig? Uredelighet – et besværlig begrep 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningsetiske utvalg. 
 
20. mars 
Annonseringen av Abelprisen for 2018. 
 
9. april 
Klimamøte: Fremtidens byer i et klimaperspektiv 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for klima, miljø og ressursbruk. 
 
10. april 
Grønn konkurransekraft og omstilling – fra et Akademiperspektiv 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og 
Norges forskningsråd. H.M. Kong Harald V var til stede. 
 
23. – 24. april 
Konferanse: Conflicts in Medieval Scandinavia 
Arrangert av Senter for grunnforskning (CAS), professorene Hans Jacob Orning og Jon 
Vidar Sigurdssons gruppe The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages in a 
Comparative Perspective 
 
3. mai 
Nansen’s Doctorate and the Neuron Doctrine – 130th Anniversary Symposium 
Arrangert av Federation of European Neuroscience Societies (FENS) History of Neuros-
cience Committee og organisert av Linda H. Bergersen og Jon Storm-Mathisen i sam-
arbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi. 
 
9. mai 
Water Ethics: Ocean, Freshwater and Coastal Areas. UNESCO World Commission for 
Ethics in Science and Technology (COMEST) Seminar on Water Ethics 
Arrangert av UNESCO, NMBU og Kunnskapsdepartementet. 
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31. mai 
Kunngjøringen av Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap for 2018 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi. 
 
4. – 6. juni 
Konferanse: Atoms, Molecules, and Materials in Extreme Environments 
Arrangert av Senter for grunnforskning (CAS), professor Trygve Helgakers gruppe 
Molecules in Extreme Environments 
 
22. august 
Veivalg mot en bærekraftig og multifunksjonell skogforvaltning 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi i samarbeid med Norges Tekniske Vit-
skapsakademi og FME Bio4fuels. 
 
25. august 
Akademiets høstekskursjon gikk til Ås, hvor første post på programmet var omvisning 
på NMBU og i VitenParken. Deretter gikk turen til Svartskog med omvisning i roald 
Amundsens hjem “Uranienborg”. 
 
Fra 1. september til og med 6. september hadde Det Norske Videnskaps-Akademi flere 
arrangementer i forbindelse med utdelingen av Kavliprisen. 6. september var det 
symposium i astrofysikk i Oslo og symposium i nanovitenskap og nevrovitenskap i 
Trondheim. 
 
14. september 
Seminar i regi av avdeling for mikrobiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i 
Oslo 
 
19. – 21. september 
Virginia-Nordic Precision Neuroscience II på rikshospitalet 
Konferansen var et samarbeid mellom USA og Norge, Det Norske Videnskaps-Akademi 
var en av bidragsyterne til arrangementet. 
 
27. september 
Klimamøte: The environmental footprint of population growth 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for klima, miljø og ressursbruk. 
 
28. september 
Seminar: Roy Helge Gabrielsen 70 år 
Arrangert av Institutt for geofag, Universitetet i Oslo 
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1. oktober 
Aktørseminar om viktige temaer i moderne medisinsk historie 
Arrangert av Folkehelseinstituttet 
 
10. oktober: Nansen neuroscience lecture 2018 
Professor Coleen T. Murphy, Princeton, New Jersey, USA: Regulation of Cognition and 
Longevity: What worms can teach us  
Arrangert av The Nansen Neuroscience Lecture og Det Norske Videnskaps-Akademi.       
 
11. oktober 
Seminar: Chicken Antibodies 
Arrangert av NABAS og GETICA 
 
21. – 22. oktober  
Soft and Complex Matter: Themes: Microfluidics, clays and active matter. 
Arrangert av NTNU, Forskningsrådet og L V M H recherche. 
 
25. september 
Seminar: Markering av Knut Bjørlykke 
Arrangert av Institutt for geofag, Universitetet i Oslo 
 
29. oktober 
Young researchers Meeting 
Arrangert av NOrMENT Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Universitetet i 
Oslo 
 
30. oktober 
Lavt innhold av jod og selen i norsk kosthold og fôrvekster — et helseproblem for 
mennesker og produksjonsdyr? 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis komite for geomedisin – mat, miljø og 
helse 
 
5. november 
Helsedata og etiske utfordringer 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningsetiske utvalg. 
 
7. november 
International VISTA seminar: Closing the Carbon Window – The Role of CCS in Meeting 
the Paris Agreement 
Arrangert av VISTA, VISTA er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og 
Equinor. 
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8. november 
Tømtesymposiet 
Arrangert av Tømtestiftelsen ved Det Norske Videnskaps-Akademi 
 
14. november 
Klimamøte: Nye klimakrav i skipsfarten – hvilke teknologier blir rådende? 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for klima, miljø og ressursbruk. 
 
21. november 
Markering av Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KFO) 25 år 
 
24. november 
Møte i Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum 
 
26. november 
Seminar: Det Globale Arktis 
Arrangert av Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP)  
 
7. desember 
Seminar til ære for Else-ragnhild Neumann 
Arrangert av CEED (Senter for jordens utvikling og dynamikk) Institutt for geofag, Uni-
versitetet i Oslo 
 
17. desember 
Klimamøte: Klimatoppmøtet – Dagen derpå (diskusjon av resultater fra klimatoppmøte 
i Katowice i Polen) 
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for klima, miljø og ressursbruk i 
samarbeid med CICErO og Bjerknessenteret for klimaforskning
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Akademiets utvalg, komiteer og styrer 
 

VISTA 

 

Akademiets har siden 1985 samarbeidet med Statoil (nå Equinor) om VISTA-pro-
grammet. VISTA støtter grunnforskningsprosjekter på områder som er sentrale i 
sammenheng med petroleumsvirksomhet. 

VISTA spenner over følgende fire programområder: 

• Leting etter petroleumsressurser 
• Økt olje- og gassutvinning 
• Miljøaspekter relatert til olje- og gassutvinning 
• Fremtidens utbygging og operasjoner 

 

VISTA organiseres formelt som en underavdeling av Det Norske Videnskaps-Akademi, 
og VISTA-styret utpekes av Akademiet. Vervet som styreleder går på skift mellom DNVA 
og Statoil. Akademiet koordinerer VISTA-programmet og har arbeidsgiveransvaret for 
VISTA-ansatte, fører regnskap, regnskapskontroll, samt personalrelatert oppfølging av 
VISTA-ansatte. VISTA hadde 20 ph.d- og postdoktorstillinger og ett professorat ved ut-
løpet av 2018.  

Gaven fra Equinor til Akademiet var i 2018 på 20 millioner kroner, og i tillegg mottok 
Akademiet gaveforsterkning på fem millioner kroner fra Norges forskningsråd. VISTA 
leverer egen årsberetning. 

Styret for VISTA bestod ved utgangen av 2018 av: 

Professor Ole M. Sejersted, Preses DNVA, leder 
Professor Tor Grande, NTNU 
Professor Anders Elverhøi, UiO 
Professor Elisabeth Alve, UiO 
Prosjektleder roger Sollie, Statoil 
Professor Lise Øvreås, UiB 
Vice President Tor Ulleberg, Statoil 
Professor Alex Hansen, NTNU 
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AKADEMIETS FOrSKNINGSPOLITISKE UTVALG 

 

Utvalget bestod i 2018 av: 

Preses (ex officio) (leder) 
Generalsekretær (ex officio) 
Øyvind Østerud, UiO 
Ingvild Sælid Gilhus, UiB 
ragni Piene, UiO 

 

Mandat: Å følge den forskningspolitiske debatten og identifisere saker der Akademiet 
naturlig kan komme på banen, særlig slikt som gjelder grunnforskning og forskningens 
frihet. 

 

AKADEMIETS FOrSKNINGSETISKE UTVALG 

 

Utvalget bestod i 2018 av: 

Kirsti Strøm Bull, UiO (leder) 
Ole Didrik Lærum, UiB 
Narve Fulsås, UiT 
Deborah Oughton, NMBU 

 

Mandat: Det Norske Videnskaps-Akademi er med sin tverrfaglige kompetanse en viktig 
premissleverandør for god vitenskapelig praksis og forskningsetisk bevissthet. 

Forskningsetikkutvalget skal være Akademiets rådgivende organ i forskningsetiske 
spørsmål og kan blant annet uttale seg i høringer som omfatter slike spørsmål. 

Utvalget skal fremme oppmerksomhet om forskningsetiske spørsmål gjennom utadrettet 
virksomhet, deltakelse i samfunnsdebatten og ved å avholde møter. 

Utvalget skal være i beredskap i tilfelle akademimedlemmer blir berørt av saker om uet-
isk adferd. Hvis et akademimedlem blir anklaget for vitenskapelig uetisk atferd, skal 
dette behandles på vanlig måte av eksisterende organer utenfor Akademiet. Utvalget 
skal imidlertid bidra med forslag til oppfølgingstiltak fra Akademiets side.  
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AKADEMIETS INTErNASJONALE UTVALG 

 

Utvalget bestod i 2018 av: 

Generalsekretæren (ex officio) (leder) 
Klasseleder MN (ex officio) 
Ole Petter Ottersen, Karolinska Institutet 
John Grue, UiO 
Leiv Sydnes, UiB 
Astri Andresen, UiB 
Hans Petter Graver, UiO 

 

Mandat: Å se til at Akademiet har et aktivt internasjonalt engasjement med klare 
prioriteringer; vurdere medlemskap og representasjon i internasjonale organisasjoner; 
bidra til at informasjon og materiale fra for eksempel EASAC, ALLEA, UAI og ICSU 
kommer ut til medlemmene og til samfunnet.  

 

AKADEMIETS UTVALG FOr KLIMA, MILJØ OG rESSUrSBrUK 

 

Utvalget bestod i 2018 av: 

Nils Chr. Stenseth, UiO (leder) 
Odd Aalen, UiO 
Alf Bjørseth, Scatec 
Cecilie Mauritzen, Meteorologisk Institutt 
Christina Vogt, NTNU 
Øystein Hov, DNVA 

 

Mandat: Utvalget skal organisere møter (i eller utenfor Akademiets hus) for å diskutere 
dagens klima-, miljø- og ressursutfordringer, med et globalt perspektiv med en lokal 
forankring. Utvalget skal videre bistå Akademiet med uttalelser om klima- og miljø. 
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KOMITÉ FOr AKADEMIETS LærErPrIS  

 

Utvalget bestod i 2018 av: 

Svein Sjøberg (leder) 
Cecilie Mauritzen, Meteorologisk Institutt 
Hilde Sandvik, UiO 
Staffen Handal, leder av Utdanningsforbundet 

 

AKADEMIETS MENNESKErETTSKOMITE 

 

Akademiets menneskerettskomite, som også er medlem av International Human Rights 
Network of Academies and Scholarly Societies, bestod i 2018 av: 

Professor Jakob Lothe, UiO (leder av komiteen) 
Professor Tove Bull, UiT – Norges arktiske universitet 
Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, UiO 
Professor Svein Eng, UiO 

 

KOMITÉ FOr GEOMEDISIN – MAT, MILJØ OG HELSE 

 

Komitéen (tidligere: Komitéen for geomedisinsk forskning og informasjon) ble opprettet 
i 1984 på initiativ av professor Jul Låg. Komitéen er tverrfaglig og har representanter 
fra fagområder som human- og veterinærmedisin, kjemi, biologi, geofysikk, og epi-
demiologi. Komitéen utgjør også styret i Det Norske Videnskaps-Akademis fond for 
geomedisin. Den leverer egen årsberetning. 

Hovedmedlemmer av komitéen og fondsstyret: 

Seniorforsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet (leder av komitéen) 
Professor Espen Bjertness, UiO 
Professor Trond Peder Flaten, NTNU 
Professor Bal ram Singh, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Tidl. direktør Frøydis Langmark, Kreftregisteret 
Professor Jan Alexander, Folkehelseinstituttet 

 

Varamedlemmer:  

Overlege Jan O. Aaseth, Sykehuset innlandet HF 
Seniorforsker Geir Aamodt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Overlege Serena Tonstad, Oslo Universitetssykehus 
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Professor Brit Salbu, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Senioringeniør Espen Govasmark, Oslo kommune 
Professor Ane Nødtvedt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 

BIrKELANDKOMITEEN 

 

Birkelandkomiteen har siden 1987 hatt ansvaret for den årlige Birkelandforelesningen i 
Akademiet som nå er et samarbeid mellom komiteen, Universitetet i Oslo, Det Norske 
Videnskaps-Akademi, Yara og Norsk romsenter. 

Birkelandkomiteen har også ansvaret for tildelingen av Yaras Birkelandpris i fysikk og 
kjemi som deles ut i forbindelse med Birkelandforelesningen. Arbeidet rundt Yaras Birke-
landpris skjer i samarbeid med Norsk fysisk selskap og Norsk kjemisk selskap. Komiteen 
bestod i 2018 av: 

Professor Jan A. Holtet, UiO (leder av komiteen) 
Professor Alv Egeland, UiO 
Seniorrådgiver Pål Brekke, Norsk romsenter 
Seniorrådgiver i Yara, Svein Flatebø 
Direktør Øyvind Sørensen, DNVA 



Akademiets randsone 
 

NANSENFONDET OG DE DErMED FOrBUNDNE FOND 

 

Fondene består av Fridtjof Nansens fond til Videnskabens Fremme (§1. Fridtjof Nansensn 
Fond til Videnskabens Fremme, som er grunnlagt ved frivillige bidrag i andledning av 
Framekspedisjonens lykkelige hjemkomst i august 1896, skal være en egen alminnelig 
stiftelse, knyttet til Det Norske Videnskaps-Akademi.) A/S Norsk Varekrigsforsikrings 
Fond (etablert 1921), Norsk Hydros Fond (stiftet 1930), Michael Width Endresen fond til 
Sunnmørsk Næringsliv (opprettet 1943), Statoils forskningsfond (stiftet 1983) og Ose-
bergfondet (Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner). Fondene har et felles 
styre, oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Fondene gir støtte til vitenskapelig forskning etter søknad. Den tekniske delen av 
søknadsprosessen, samt ansvar for regnskapsførsel og forvaltning har siden 2010 ligget 
hos UNIFOr – Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo. Det ble 
delt ut i underkant av 2,0 millioner kr i støtte til forskningsprosjekter i 2017, inkludert 
prisene som er på 400 000 kr. 

Styret i Nansenfondet og de dermed forbundne består av for perioden 2017–2019: 

Professor Øyvind Østerud, UiO (styreleder) 
Professor Åse Krøkje, NTNU 
Professor rolf Kåre reed, UiB 
Professor Inger Sandlie, UiO 
Professor rolf Anker Ims, UiT – Norges Arktiske universitet. 
Professor Even Lange, UiO 
 

Seniorrådgiver Line Therese Nævestad har vært styresekretær for fondene siden 1997. 

 

SENTEr FOr GrUNNFOrSKNING VED 
DET NOrSKE VIDENSKAPS-AKADEMI 

 

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi er en egen stiftelse opp-
rettet etter vedtak i Akademiet i 1989. Senteret leier lokaler i Akademiets hus. Hvert år 
er senteret vertskap for tre internasjonale forskergrupper innenfor henholdsvis 
humaniora, samfunnsfag og matematikk/naturvitenskap. Gruppene velges ut av styret 
i CAS etter en omfattende internasjonal vurdering. CAS leverer egen årsberetning. 
Senteret ledes av et styre på 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets 
leder og minst et annet av styrets medlemmer og deres varamedlemmer skal være 
medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi. Styret i Det Norske Videnskaps-Aka-
demi og Universitets- og høgskolerådet (UHr) utpeker hver to medlemmer med 
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varamedlemmer til senterets styre. Akademiet utpeker i forståelse med UHr ytterligere 
ett medlem som skal være styrets leder, samt dette medlems varamedlem. Staten opp-
nevner styrets sjette medlem. Akademiet utpeker i forståelse med UHr ett av de øvrige 
medlemmer til nestleder i styret. Oppnevningstiden er fire år. Akademiets 
generalsekretær møter som observatør.  

Styret hadde ved utgangen av 2018 følgende medlemmer (personlige varamedlemmer 

i parentes): 

Professor rolf reed, UiB, leder (professor Aud V. Tønnessen, UiO) 
Professor Dag rune Olsen, UiB, nestleder (professor Anne Husebekk, UiT) 
Professor Unni Langås, UiA (professor Knut Helland, UiB) 
Professor Kristin Bliksrud Aavitsland, MF (professor Knut Heidar, UiO) 
Professor Toril Aalberg, UiO (professor Anna Nylund, UiT)  
Professor Hans Petter Graver, UiO (professor Kenneth ruud, UiT) 
Generalsekretær Øystein Hov (observatør for DNVA) 

 

INSTITUTT FOr SAMMENLIGNENDE KULTUrFOrSKNING (ISKF) 

 

Instituttet for sammenlignende kulturforskning er en frittstående forskningsinstitusjon 
som støtter forskning innen fagfeltene sammenlignende språkforskning, sammenlig-
nende folkeminneforskning, sammenlignende religionsforskning, etnologi, sammenlig-
nende arkeologi og sammenlignende (etnografisk) samfunnsforskning. Instituttet ledes 
av et styre der tre medlemmer er oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi og de 
øvrige fire av ulike universiteter. Styret utpeker selv sin leder. ISFK leverer egen års-
beretning som trykkes i Akademiets årbok. 

Styret for Instituttet for sammenlignende kulturforskning, har i perioden 2016-2018 be-
stått av (oppnevnende institusjon i parentes): 

Professor Arne Bugge Amundsen, UiO (leder) (UiO) 
Professor Bernt Brendemoen, UiO (DNVA) 
Professor Ingvild Sælid Gilhus, UiB (DNVA) 
Professor Dag Michaelsen, UiO (DNVA) 
Professor Olaf Smedal, UiB (UiB) 
Professor Inger Storli, UiT (UiT) 
Professor Asbjørn Dyrendal, NTNU (NTNU) 

 

Varamedlemmer: 

Professor Ingunn Lunde, UiB (DNVA) 
Professor Knut Axel Jacobsen, UiB (DNVA) 
Professor Signe Howell, UiO (DNVA) 
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Professor Anne Krogstad, UiO (UiO) 
Professor Tone Hellesund, UiB (UiB) 
Førsteamanuensis Ivar Bjørklund, UiT (UiT) 
Førsteamanuensis Trond Berge, NTNU (NTNU) 

 



Akademiets priser 
 

FrIDTJOF NANSENS BELØNNING FOr FrEMrAGENDE FOrSKING 
OG FrIDTJOF NANSENS BELØNNING FOr YNGrE FOrSKErE 

 

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds styreleder deler ut Fridtjof Nansens be-
lønning for fremragende forskning innen realfag og medisin og innen humaniora og 
samfunnsfag på Akademiets årsmøte. Dette er en av Norges eldste forskningspriser og 
ble første gang delt ut i 1903, da mottok Hjalmar S. Falk og Alf Torp belønningen for 
sine videnskabelige arbeider.  

Fra 2015 deles belønningen ut annen hvert år i hver sin klasse. I 2018 ble den delt ut 
innen humaniora og samfunnsfag. Belønningen består av et diplom, en medalje og 
300 000 kroner. I 2018 ble professor emeritus Egil Kraggerud ved Universitetet i Oslo 
tildelt belønningen for fremragende forskning innen klassisk filologi. 

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er tverrfaglig. I 2018 gikk belønningen til 
professor Terje Lohndal. Han fikk belønningen for fremragende forskning innen teoretisk 
språkvitenskap. Belønningen består av et diplom og 100 000 kroner. 

 

DET NOrSKE VIDENSKAPS-AKADEMIS LærErPrIS 

 

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris (til minne om Bertha og Daniel Føllesdal) 
deles ut annethvert år, neste gang i 2019. 

 

FYLKESAKErPrISEN 

 

Fylkesakerprisen deles ut annethvert år, neste gang i 2019. 

 

ArILD STUBHAUG HAr FÅTT BrØGGErMEDALJEN 

 

Styret i Akademiet besluttet høsten 2018 å tildele Arild Stubhaug, Dr.h.c. fra Uni-
versitetet i Oslo, Brøggermedaljen. Den ble overrakt av preses ved starten av Aka-
demimøtet 6.12.2018. 

Arild Stubhaug har gjort en stor innsats for norsk vitenskapshistorie, og dens forståelse 
internasjonalt, og, ikke minst, han var en vesentlig aktør i etableringen av Abelprisen. 
Stubhaugs bidrag har stor betydning for vitenskapshistorie som disiplin i Norge, og i en 
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tid da mange vitenskapelige disipliner mister sin tverrfaglige bakgrunn, er det viktig for 
Akademiet å støtte slik tverrfaglig virksomhet som knytter naturvitenskaplige, og his-
toriske, humanistiske samt samfunnsvitenskapelige disipliner til deres opprinnelse og 
utvikling. 

Stubhaugs vitenskapshistoriske og historiske hovedverker er følgende monografier: 

Et foranskutt lyn. Niels Henrik Abel og hans tid. Oslo 1996. Engelsk ved richard r. 
Daly, Nils Henrik Abel and his Times. Springer 2000. 

Det var mine tankers djervhet. Matematikeren Sophus Lie. Oslo 2000. Engelsk, The 
mathematician Sophus Lie: It was the audacity of my thinking. Springer 2002. 
Disse to verkene er også oversatt til tysk, fransk, japansk og kinesisk. 

Med viten og vilje. Mittag-Leffler. Gösta Mittag-Leffler (1846–1927). Oslo 2007. Att 
våga sitt tärningskast: Gösta Mittag-Leffler 1846–1927. Stockholm 2007. Gösta 
Mittag-Leffler – a man of conviction. Springer 2010. 

Den lange linjen. Historien om videnskabsselskabet i Trondheim. Trondheim 2010. 

Jacob Aall i sin tid. Oslo 2014. 

Helt skal jeg ikke dø (om forfatteren Conrad Nicolai Schwach). Oslo 2002. 

Stubhaug arbeider for tiden med en biografi om statsviteren Stein rokkan, som skal 
lanseres i mars 2019. 

Alle verkene har fått svært god mottagelse i Skandinavia, de matematikkhistoriske 
verkene også internasjonalt. Stubhaugs hovedinnsats er naturlig nok de matematikk-
historiske verkene, men som det fremgår av litteraturlisten arbeider han også med andre 
vitenskapshistoriske temaer. 

I statuttene for Brøggermedaljen heter det at «medaljen utdeles til personer som ved 
organisasjonsvirksomhet, økonomitiltak eller på annen måte har gjort en særlig verdifull 
innsats for bedring av norsk vitenskaps kår». 

Den avgjørende grunnen til å tildele Stubhaug Brøggermedaljen, er hans store bidrag 
til å få opprettet Abelprisen. På grunnlag av hans verk om Abel og hans videre arbeid 
med Sophus Lie som matematiker, fikk Stubhaug også autoritet til å argumentere for 
“den manglende Nobelprisen”, og selv om idéen i begynnelsen ble karakterisert som 
“ekstremt urealistisk”, lyktes Stubhaugs argumentasjon, og gjennom sitt gode og 
mangeårige samarbeid med Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo, der Stubhaug 
også hadde sin kontorplass, vant idéen frem, som beskrevet i detalj i Historisk tidsskrift 
02/2013 av Kim Gunnar Helsvig: Ti år med Abelprisen – den manglende Nobelprisen i 
matematikk?. Abelprisen har vist seg å bli en globalt anerkjent pris, og prisen har stor 
betydning for norsk og internasjonal forskning i matematikk.  
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OM BrØGGErMEDALJEN 

 

Brøggermedaljen ble innstiftet av Akademiet i 1978 til minne om Waldemar Christofer 
Brøgger. Medaljen utdeles til personer som ved organisasjonsvirksomhet, økonomitiltak 
eller på annen måte har gjort en særlig verdifull innsats for bedring av norsk vitenskaps 
kår. 

Brøggermedaljen ble utdelt til ekspedisjonssjef Dr. Olaf M. Devik, som mottok medaljen 
på årsmøtet 3. mai 1979. 

Selve medaljen er laget av medaljør Emma Matthiasen for Nansenfondet. Medaljen ble 
gitt til Brøgger til hans 80-årsdag i 1931. Medalen befinner seg i dag i Myntkabinettet, 
og er brukt som utgangspunkt for Akademiets medalje. 

Akademiets styre vedtok på sitt styremøte i desember 2004 å tildele Brøggermedaljen 
til to personer som har hatt stor betydning for Akademiets virksomhet: Arve Johnsen 
for hans innsats som generaldirektør i Statoil i forbindelse med etableringen av VISTA-
samarbeidet mellom Vitenskapsakademiet og Statoil, og for hans interesse og støtte av 
dette samarbeidet også i perioden etter at han sluttet i Statoil. VISTA har etter Aka-
demiets vurdering vært en særdeles vellykket støtteordning for grunnforskning i fag 
som i vid forstand er av interesse for norsk oljevirksomhet. 

 

74

Arild Stubhaug med Brøggermedaljen. 

Foto: Eirik Furu Baardsen 



Tormod Hermansen for hans pådriverrolle i forbindelse med etableringen av Abelprisen. 
Uten Hermansens initiativ og aktive bruk av sitt omfattende politiske nettverk, ville Abel-
prisen trolig ikke latt seg etablere.  

I 2015 fikk Trond Mohn Brøggermedaljen. 

 

ABEL- OG KAVLIPrISEN 2018 

 

Se under Beretningen om virksomheten 2018. 

 

OM KAVLIPrISENE 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi, Kunnskapsdepartementet og Kavli Foundation inngikk 
i 2005 en avtale om å dele ut Kavliprisen, tre internasjonale priser for å hedre bane-
brytende forskning i astrofysikk, i nanovitenskap og i nevrovitenskap. Prisene er hver 
på $1 million. Kavli Foundation bevilger prisbeløpene og midler til medalje og diplom, 
mens Kunnskapsdepartementet bevilger midlene som Akademiet må ha for arbeidet 
med priskomiteene, og arrangementene i forbindelse med prisene i tillegg til arbeidet 
med å gjøre prisene kjent internasjonalt og nasjonalt. 

Det Norske Videnskaps-Akademi har oppnevnt tre Kavlipriskomiteer, en innen hvert 
fagfelt. Hver komité gir sin innstilling til styret i Det Norske Videnskaps-Akademi, som 
tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal bli tildelt prisene. 

 

Kavlipriskomiteene 

Hver komité består av 5 personer. Lederen av hver komité utpekes av Akademiet direkte, 
mens de resterende blir valgt av Akademiet blant personer foreslått av det kinesiske 
vitenskapsakademi, det franske vitenskapsakademi, Max Planck Gesellschaft (Tyskland), 
National Academy of Sciences (USA) og royal Society (Storbritannia). 

For 2018 bestod komiteene av følgende personer: 

Kavlipriskomité i astrofysikk: 

Professor Mats Carlsson (leder), University of Oslo, Norge 
Professor Paola Caselli, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Tyskland 
Professor Fiona Harrison, California Institute of Technology, USA 
Professor robert C. Kennicutt, Jr, University of Cambridge, UK 
Professor Irwin I. Shapiro, Harvard University, USA 
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Kavlipriskomité i nanovitenskap: 

Professor Arne Brataas (leder), Norwegian University of Science and Technology, 
Norge 
Professor Susan Coppersmith, University of Wisconsin, USA 
Professor Laura H. Greene, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA 
Professor Jochen Mannhart, Max Planck Institute for Solid State research, Tyskland 
Professor Shuit-Tong Lee, Soochow University, Kina 
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Kavlikomiteen i astrofysikk. Foto: Thomas Eckhoff

Kavlikomiteen i nanovitenskap. Foto: Thomas Eckhoff



Kavlipriskomite i nevrovitenskap 

Professor Ole Petter Ottersen (leder), University of Oslo, Norge 
Professor Alexander Borst, Max Planck Institute of Neurobiology, Tyskland 
Professor Catherine Dulac, Harvard University, USA 
Professor Susan McConnell, Stanford University, USA 
Professor Antoine Triller, Institut de Biologie de l’École Normale Supérieure, Frankrike 
 

 

INTErNASJONALE KONTINGENTEr OG NASJONALE KOMITEEr 

 

I årsoversiktens avsnitt om internasjonal virksomhet fremgår det blant annet hvilke or-
ganisasjoner Akademiet er mer eller mindre aktivt medlem av (ALLEA, EASAC, UAI, 
ISC). Nedenfor følger en oversikt over nasjonale komiteer knyttet til ISC, og noen andre 
faglige sammenslutninger. ISC-komiteene er for det meste helt eller delvis oppnevnt av 
Akademiet etter forslag fra fagmiljøene. Aktivitetsnivået er svært forskjellig, dels 
avhengig av aktiviteten i moderorganisasjonen og syklusen av generalforsamlinger og 
møter, dels av det nasjonale og lokale initiativ. Noen av komiteene består av styret i den 
relevante norske fagunionen, supplert med et medlem oppnevnt av Akademiet. Det skjer 
en viss utskiftning i de fleste komiteene år om annet. Akademiets internasjonale kon-
tingentbetalinger på vegne av norske fagmiljøer har i 2018 beløpt seg til ca. kr 970 000. 

Akademiet betaler kontingent og/eller oppnevner medlemmer av den norske komiteen 
for følgende internasjonale fagunioner innenfor ISC: 

IAU (International Astronomical Union) 
IGU (International Geographical Union) 
IMU (International Mathematical Union) 
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INQUA (International Union for Quarternary research) 
IUBMB (International Union of Biochemistry and MolecularBiology) 
IUNS (International Union of Nutritional Sciences) 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) 
IUBS (International Union of Biological Sciences) 
IUCr (International Union of Crystallography) 
IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) 
IUHPS (International Union of History and Philosophy of Science) 
IUIS (International Union of Immunological Societies) 
IUPAB (International Union for Pure and Applied Biophysics) 
IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics) 
IUPHAr (International Union of Pharmacology) 
IUPS (International Union of Physiological Sciences) 
IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics) 
UrSI (International Union of radio Science) 
COSPAr (Committee on Space research) 
SCOSTEP (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) 
SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment) 

 

Andre organisasjoner innenfor Den matematisk-naturvitenskapelige klassens område: 

IFS (International Foundation for Science) 
IAGC (International Association of Geochemistry and Cosmochemistry) 
ICIPE (International Centre of Insect Physiology and Ecology) 
IMA (International Mineralogical Association) 
EOS (European Optical Society) 
ICO (International Commission for Optics) 

 

Organisasjoner og prosjekter innenfor Klassen for humaniora og samfunns-
vitenskap: 

UAI (Union Academique Internationale) 
Tre av prosjektene innenfor UAI har et norsk underprosjekt med norsk komite 
(Corpus Vasorum Antiquorum, Dictionnaire du Latin Medieval; Sylloge Nummorum 
Graecorum; 

TLL (Thesaurus Linguae Latinae) 
Leksikonet over den antikke latiniteten er et samarbeidsprosjekt mellom mer enn 
tredve akademier. Prosjektet ligger ved Bayerische Akademie der Wissenschaften 
i München.  

 

78



Akademiet betaler kontingenten til følgende internasjonale organisasjoner: 

CIHA (Comite International d’Histoire de l’Art) 
CIPL (Comite International Permanent des Linguistes) 
IAHr (International Association for the History of religions) 



Fond og legater 
 

Akademiet har de siste årene arbeidet med å konsolidere de 13 fond/legater/stiftelser 
med særformål som Akademiet har administrert. I desember 2018 godkjente Lotteri- 
og stiftelsestilsynet Akademiets forslag til sammenslåinger. Underfølger en oversikt over 
fondene/stiftelser og de tildelinger som er gjort i 2018.  

 

Det Norske Videnskaps-Akademis Aktivitetsfond (Aktivitetsfondet), Org.nr: 
977 140 196. 

Følgende stiftelser ble i 2018 innlemmet i Aktivitetsfondet: 

• Prof. Dr. Med. Einar Langfeldt og hustru Ebba Langfelts fond, Org.nr: 977 124 190 
• Grosserer N. A. Stangs legat til fremme av Norsk Vitenskap, Org.nr: 977 126 355 
• K. Schreiners fond til Fremme av Anatomisk Forsking, Org.nr: 977 131 448 
• Ingrid Låg og Marit Holtans fond for ernæringsforskning, Org.nr: 940 402 247 
• Prof. Jul Lågs Fond for videnskapshistorisk forskning, Org.nr: 977 140 226 
• Kristiania kommunes fond til Norsk Videnskaps fremme. Org.nr: 877 130 002 
• Birgitte Christine Paus Johnsen og Arne Odd Johnsens legat, Org.nr: 977 142 725 
• Hans Benneches fond til Vitenskabernes fremme, Org.nr: 977 121 337 
 

Styret for Det Norske Videnskaps-Akademis Aktivitetsfond er Akademiets eget styre og 
i tillegg professor Astrid Nøklebye Heiberg, som er representant godkjent av Kunnskaps-
departementet. 

Aktivitetsfondet delte ut følgende i 2018: 

Støtte til Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag, 2018, kr 100 000. 
Støtte til Nansen Neuroscience Lecture 2018, kr 25 000. 
Støtte til Nansen’s Doctorate and the Neuron Doctrine – 130th Anniversary 
Symposium, kr 30 000. 
Støtte til fond for Geo-medisin sitt symposium Lavt innhold av jod og selen i norsk 
kosthold og fôrvekster – Et helseproblem for mennesker og produksjonsdyr?, kr 25 
000. 

 

Stefi og Lars Fylkesakers Stiftelse, Org.nr: 977 137 616 

Styret i Fylkesakers stiftelse er Akademiets eget styre.  

Fylkesakers stiftelse delte ut følgende i 2018: 

Støtte til faglige aktiviteter i Akademiets Klima-, miljø- og ressursbruksutvalg og 
Forskningsetisk utvalg, kr 100 000. 
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Støtte til Akademiets faglige aktivitet i gruppene, kr 150 000. 
Støtte til Akademiets årsmøte, kr 250 000. 
Støtte til Akademimøtene i 2018, kr 500 000. 
Støtte til Akademiets seniortreff 2018, kr 100 000. 
Støtte til fagsymposiet International Polar Ocean Day, 31. januar 2018, kr 150 000. 

 

Det Norske Videnskaps-Akademis fond for geomedisin, Org.nr: 977 127 750 

Fondsstyret for Akademiets fond for geomedisin er det samme som Akademiets komité 
for geomedisin. Midler fra fondet ble i 2018 benyttet til å arrangere symposiet Lavt inn-
hold av jod og selen i norsk kosthold og fôrvekster – Et helseproblem for mennesker og 
produksjonsdyr? 

Direktøren i Det Norske Videnskaps-Akademi, Øyvind Sørensen, var forretningsfører for 
fondene. Fondene hadde ved årsskiftet 2018/2019 en samlet verdi på rundt 69 mill. kr. 



Sørnesset 2018 
 

SALGET AV SØrNESSET 

 

Presidiet og styret har vurdert det slik at Sørnesset har vært av liten faglig betydning 
for realiseringen av Vitenskapsakademiets formål i de senere år. Det opprinnelige be-
hovet for fasiliteter i forbindelse med lokale biologiske og meteorologiske observasjoner, 
er stort sett borte. Moderne teknologi, endringer i faglige utfordringer og utviklingen av 
annen lokal infrastruktur, gjorde det vanskelig å argumentere for at drift av Sørnesset 
er en prioritert oppgave for Akademiet. 

Vi har derfor solgt Sørnesset, arven fra Cato Maximillian Guldberg. Sørnesset har vært 
i Akademiets eie siden tidlig på 1930-tallet, og mange av Akademiets medlemmer har 
opp gjennom tidene utført faglig arbeid der, og mange har tilbragt glade feriedager der 
sommer som vinter. Alle som har tenkt store tanker i Norge, har vært på Sørnesset, 
men de er ikke alle tenkt der, sier Dag O. Hessen.  

Kjøperen, Bjørn Brænd, opprinnelig fra Sollia, har ambisjoner om å gjøre det Akademiet 
ikke så seg i stand til – å stanse forfallet, bruke noen år på det samtidig som han vil 
dokumentere Sørnessets historie som han allerede kjenner svært godt. Hans oldefar var 
jaktkamerat med Cato Maximillian Guldberg. Vi er takknemlige for at det kom en seriøs 
tradisjonsbærer som ny eier av Sørnesset. 

 

Utsikt fra Sørnesset med Midtnesset i forgrunnen og Rondane i bakgrunnen. 
Foto: Øystein Hov 
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Hovedhuset på Sørnesset. Foto: Øystein Hov 



Økonomi 
 

INNTEKTEr 

I 2018 fikk Det Norske Videnskaps-Akademi inntekter / bidrag på totalt kr 76 953 960 
til sine samlede aktiviteter. Dette inkluderer Akademiets ordinære drift, AYF, Abelprisen 
inkl. samarbeidet med PGS, Kavliprisen samt VISTA samarbeidet med Equinor. Pris-
pengene for Abelprisen er inkludert, og utgjorde kr 6 146 400. renteinntekter kommer 
i tillegg. Se tabell 1. 
  
 

UTGIFTEr 

For 2018 var Akademiets samlede utgifter på kr 78 278 547. Dette resulterte i at endelig 
årsresultat ble ett overforbruk på kr 1 218 136. For år 2017 var årsresultatet et under-
forbruk på kr 3 649 173. Hovedårsaken til differansen i årsresultat, er at Kavliprisen har 
vesentlig høyere kostnadsnivå det året kavliprisen deles ut. Kavliprisen ble delt ut i 2018. 
Jmf. tabell 1. 
 
Tabell 1. 

 
 
 
 
 
 

 
VISTA-aktivitetene for år 2018 ble redusert, og vi venter en kostnadsøkning pr. prosjekt 
de kommende år. Dette skyldes endring i dekningsbidragene (innføring av TDI-sats) til 
universitetene.  

 
Driftsinntektene for Akademiets ordinære drift var kr 30 253 721 for år 2018. De 
viktigste inntektskildene var tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, Abelprisen med 
tilhørende samarbeidsavtale med PGS, Kavliprisene og VISTA-samarbeidet med Equinor. 
 
Tildelingen fra Kunnskapsdepartementet var på totalt kr 19 683 000, hvor kr 10 923 
000 var øremerket arbeidet med Kavliprisen. De resterende kr 8 760 000 gikk til Aka-
demiets ordinære drift. 
 
Sørnesset fjellgård ble solgt i 2018, og gav Akademiet en inntekt på kr 3 816 554. Det 
ble også gitt en støtte fra Kavli Foundation på kr 2 500 000 til oppussing av Akademiets 
forelesningssal. Byantikvaren gav et tilskudd på kr 90 000 for restaurering av vinduene 
på sidebygningen (Stallen). Totalt sett utgjør dette kr 6 406 554. 
 
Oslo kemnerkontor gav Akademiet delvis fritak for eiendomsskatt. Dette utgjorde en 
besparelse på kr 180 109 for 2018. 
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Figur 1 viser inntektene / bidragene Akademiets samlede virksomhet har registrert for 
2018 fordelt på de enkelte aktiviteter. 
 

 
Driftsutgifter Akademiets ordinære drift 

For 2018 var de samlede utgifter for Akademiets ordinære drift kr 30 337 923. Dette in-
kluderer ekstraordinære vedlikeholdsutgifter knyttet til oppussing av forelesningssal og 
restaurering av vinduer på Stallen og hovedbygningen. Figur 2 viser kostnadsfordelingen 
for Akademiets ordinære drift i prosent. I figur 2 er avskrivninger på eiendom kr 146 590 
holdt utenfor. 
 
Justert for finansielle poster ender Akademiets ordinære drift med et overforbruk for 
2018 på kr 174 691.  
 
Hovedårsaken til overforbruket, er vedlikeholdskostnader knyttet til oppussing av fore -
lesningssalen og restaurering av vinduer i Stallen og hovedbygningen. 
 
Ellers var de største utgiftspostene for Akademiets ordinære drift 2018: faglig/viten-
skapelig virksomhet (herunder fagsymposier), internasjonale kontingenter, ordinær drift 
av eiendommen samt personal og administrasjonsutgifter.  
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Figur 1: Inntekter / Bidrag for Akademiets aktiviteter

+ Annet 40 000 + Annet 65 774 + Annet 39 299 + Annet 82 785



FOrTSATT DrIFT 

 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og årsberetning ett rettvisende 
bilde av utviklingen av virksomheten i regnskapsåret og tilstanden per 31. desember 
2018. Styret mener at forutsetning for fortsatt drift er til stede. 

 
Diagrammene viser hvordan driftsutgiftene for år 2018 fordeler seg på DNVAs 
ordinære drift, Vista, Abel, og Kavli. Se neste side. 
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Figur 2: DNVAs ordinære utgifter

Totalbeløp 30 337 923

Figur 3: VISTA driftsutgifter

Totalbeløp 22 135 847

Drift av eiendommen: 8 %

Faglig (møter og symposier): 14 %

Administrasjon: 9 %

Lønn Akademiet inkl. lønnskostn. adm. (Abel, Kavli, VISTA og AYF): 45 %

Ekstraordinære vedlikeholdsutgifter: 24 %

Drift av eiendommen Faglig (møter og symposier) Administrasjon
Lønn Akademiet inkl. lønnskostn. adm. (Abel, Kavli, VISTA og AYF)
Ekstraordinære vedlikeholdsutgifter

Drifts- og administrasjonskostnader: 13 %

Prosjektenes lønnskostnader: 71 %

Drift og vitenskapelig utstyr: 13 %

Reise: 3 %

Drifts- og administrasjonskostnader Prosjektenes lønnskostnader
Drift og vitenskapelig utstyr Reise



     

Figur 4: Kavliprisen driftsutgifter

Totalbeløp 15 208 968

Prisutdeling og tilhørende utgifter: 43 %

Symposier: 5 %

Internasjonalt: 3 %Pro昀lering: 6 %

Annonsering av vinnere: 12 %

Lønn og administrasjon: 31 %

Prisutdeling og tilhørende utgifter Symposier Internasjonalt Pro昀lering
Annonsering av vinnere Lønn og administrasjon

Figur 5: Abelprisen driftsutgifter

Totalbeløp 9 554 509

Prisutdeling og tilhørende utgifter: 28 %

Faglige tiltak: 8 %

Barne- og ungdomstiltak: 19 %Internasjonalt: 4 %

Pro昀lering: 7 %

Lønn og administrasjon: 34 %

Prisutdeling og tilhørende utgifter Faglige tiltak Barne- og ungdomstiltak
Internasjonalt Pro昀lering Lønn og administrasjon
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Fra 2018 er flere fond sammenslått og lagt inn under Akademiets aktivitetsfond.
Fondene som er sammenslått er markert med gul bakgrunn i tabellen for år 2017.
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OPPGrADErING AV FOrELESNINGSSAL 
OG NYTT VENTILASJONSANLEGG 

 
SONDrE BJØrNEBYE SOLHEIM ArKITEKT MNAL, AKADEMIETS 

PrOSJEKTLEDEr  

 
OPPSUMMERING OG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET, 

PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 

 
Bakgrunn 

Prosjektet har bestått av flere deler og tok utgangspunkt i skisser med forslag til ny 
møblering av salen. Skissene var utarbeidet av interiørarkitekt Beate Hølmebakk AS. I 
dialog med byggekomiteen (presidiet og direktøren) til Akademiet, ble flere ulike behov 
og ønsker klarlagt. Særlig ble det lagt vekt på følgende forhold: 

Forelesningssalen manglet et ventilasjonsanlegg. Luften i salen ble ikke skiftet ut, med 
mange i salen ble luftkvalitet forringet og temperaturen høy. Salen manglet en god løs-
ning for lyd og bilde. De akustiske forholdene var lite tilfredsstillende. De gamle stolene 
var ikke godt egnet for en god utnyttelse av salen, og de var ikke særlig komfortable, 
var slitte og knirket. 

 

Undersøkelser 

Den innledende prosjekteringen tok utgangspunkt i å etablere et aggregat i etasjen 
under salen. Dette ville ha krevd flytting av to kontorarbeidsplasser og tap av arealer. I 
tillegg ville løsningen ha krevd bygningsmessige arbeider som å ta hull i eksisterende 
yttervegg (gavlvegg mot den franske ambassaden) samt tilførsler gjennom nye åpninger 
i bjelkelaget mellom salen og 1. etasje. 
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Foredragssalen fram til 2018.



 

 

 

Med denne løsningen var det i tillegg vanskelig å få til en god løsning for tilført frisk luft 
og avtrekk uten at de nye føringene skulle bli for dominerende. Det ble foreslått å etab-
lere kanaler for avtrekk i hjørnene til salen samt å benytte et planlagt nytt amfi som et 
kammer for tilførsel av frisk luft. Frisk luft kunne ved en slik løsning strømme ut fra 
ventiler i opptrinnene til et nytt amfi. En slik løsning er velkjent og benyttet i andre pro-
sjekter, som for eksempel ved nytt auditorium til Oslo Katedralskole. Denne muligheten 
ble vurdert som gjennomførbar, men med tap av arealer i 1. etasje. 
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Tegninger viser alternative plasseringer av nye stolrader. 

Gammel himling med perforerte plater lagt inn mellom kassetter. De perforerte platene har trolig 
erstattet opprinnelige glassflater.



Forelesningssalen har en detaljert oppbygging av kassetter i himling. Opprinnelig har 
det sannsynligvis eksistert et overlys, der vinduer i yttertak til salen har sluppet lys ned 
gjennom himlingen. Kassett-taket, som utgjør himlingen, har trolig vært dekket av 
glasspartier som sammen med malerier på den buede gesimsen har dannet et helhetlig 
bilde. 

Glasset i den opprinnelige himlingen har på et tidspunkt blitt skiftet ut med perforerte 
plater samtidig som vinduer i yttertaket ble fjernet, sannsynligvis som følge av lekkasjer 
i yttertaket. Det ble funnet rester av malte glassruter i loftsrommet under arbeidene 
der. 
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!

Snitt. Byggetegning fra 1896. Tegningen viser opprinnelig tak–konstruksjon over fore-
lesningssalen. Dette snittet ble utslagsgivende for å undersøke alternative plassering til nye ag-
gregater samt å finne andre løsninger for inntak og avkast til ventilasjonsanlegget.

!



Prosjektering 

Tilkomst til loftsrommet over salen var mulig via en luke i veggen fra loftet. Denne 
veggen er en brannvegg og skiller ut den delen av loftet som allerede er utbygget (CAS). 

Arealet her ga muligheter for å innlede prosjektering av alternativ plassering av ag-
gregater til et ventilasjonsanlegg. Loftsrommet var i tillegg ikke brannsikret. Dette var 
et forhold som det ble anbefalt å utbedre. Det var lagt gammel isolasjon over plater i 
himlingen, men brannskillet mellom loftsrom (CAS) og rommet over salen var ikke tilst-
rekkelig sikret. Det fantes heller ikke brannvarslingsanlegg i dette arealet, og alle over-
flater var brennbare. 

Bilder under viser tilstanden før utbygging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble bestemt at det var en god løsning å plassere aggregater i loftet over salen. I til-
legg kunne en få brannsikret arealet. Gode innspill i prosjektgruppen gjorde det mulig 
å utforme løsninger for inntak, avkast og rørføringer til to ventilasjonsaggregater. Ut-
førende entreprenør, Gamlebyen Blikk AS, bidro med svært verdifulle innspill. Ingenia 
AS har prosjektert ventilasjonsanlegget. 

Flere av løsningene er tilpasset på stedet av hensyn til trange føringsveier. På grunn av 
vekten til to nye aggregater, var det nødvendig å prosjektere en forsterkning til eks-
isterende bjelkelag. Dette ble løst ved hjelp av en uavhengig stålkonstruksjon som 
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spenner mellom yttervegg (gavlvegg mot den franske ambassaden) og skillevegg til 
salen (vegg mellom salen og Gobelinsalen / korridor ved ny heis). 
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Inntak og avkast er uløst 

Tegningen over og bildet på neste side viser aggregater og kanalføringer. 



Det nye anlegget tar i bruk eksisterende konstruksjoner på flere måter. Kassettene i 
himling til salen er benyttet både til avtrekk og tilluft. Her er det etablert ventiler i nye 
translucente plater. 

Flere varianter og kombinasjoner ble prøvet ut. Den største utfordringen var å få dimen-
sjonert ventilene til å samstemme med eksisterende himlingskassetter. Luftmengder og 
kanalføringer la føringer som medførte tilpasninger. De translucente platene ble tilpasset 
og justert, og det ble på byggeplassen laget rammer som platene hviler på. Disse 
rammene er aluminiumsprofiler som skal illudere rammer eller sprosser. 

Ulike løsninger og kombinasjoner av ventiler og translucente plater ble utforsket. Det 
ble konferert med byantikvaren, som kom med innspill om dimensjoner på belysning, 
oppdeling av platene og farge på ventiler. riktig belysning mht. valg av armaturer ble 
også prøvd ut. 
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De translucente platene blir belyst av nye LED-striper som er montert på eksisterende 
bjelkelag over himlingen. I tillegg suppleres belysningen av nye LED-lamper som er 
montert mellom eksisterende bjelkelag og den nye stålkonstruksjonen som bærer ag-
gregatene. 

Undersiden av det nye bjelkelaget er kledd med en brannsikker duk. Dette er gjort for 
å skjule alle nye føringer til ventilasjonssystemet. Duken reflekterer samtidig lyset og 
bidrar til å forsterke illusjonen av et overlys som antydes av de translucente platene. 

Alle gamle tilførsler til lysekroner, sokler og pærer er skiftet ut. Gamle lyspærer er er-
stattet av LED-lamper. Ny belysning i loftsrommet, lysekroner og ny belysning på 
gesimsen i salen kan styres via et panel på den nye talerstolen og fra et panel på veggen 
ved inngangen til salen. 

 

Samarbeid 

For å dekke effektbehovet var det nødvendig å legge opp tilførsler for et nytt fordeler-
skap i det eksisterende «stille-rommet» i 1. etasje. Dette medførte ny tilførsel fra hoved-
tavle, trekking av nye føringer  til alle elektriske installasjoner i salen med tilhørende 
sikringer. I tillegg er det trukket nye føringer til et helt nytt audiovisuelt anlegg. 

Morten Stamnes har bidratt med restaurering av de to lysekronene. Begge lysekronene 
er trukket høyere opp fra gulvet enn opprinnelig. Opphenget hadde  to stag, og et av 
disse er fjernet uten at den originale konstruksjonen / løsningen er endret eller skadet. 

Ingen kabler eller andre føringer er synlige i salen. Som en del av tiltaket for å utbedre 
de akustiske forholdene i salen, er det montert akustiske plater, 30 mm, på langveggen 
(som vender mot den franske ambassaden) og på begge kortvegger. Alle føringer til det 
audiovisuelle anlegget, og nye tilførsler for strøm, er skjult bak denne kledningen. Akus-
tiske plater er levert og montert av Byggimpuls AS. Ole Lea har bistått med øvrige maler-
arbeider. 

Prosjektgruppen har foruten tekniske konsulenter hatt med to interiørarkitekter. Disse 
er KatrineK Interiørarkitekt AS v/Katrine Kristiansen og Andersen og interiørarkitekter 
MNIL AS v/Kari Cecilie Andersen. Begge har bidratt med verdifulle innspill til farger, be-
handling av overflater, belysning og nye møbler. I tillegg har de bistått med forslag til 
plassering av malerier på den nye galleriveggen. 

Temperaturen i salen reguleres nå av ventilasjonsaggregater som justerer temperatur 
på luft som blåses inn i salen. Temperaturen i salen registreres av en måler i salen, og 
temperaturen på luften som blåses inn i salen reguleres automatisk. I tillegg suppleres 
varmetilførselen fra eksisterende ovner samt en ny ovn under amfiet. 

Stolradene ble prosjektert med innfestingsmetode og med anbefalt avstand mellom 
radene. Det er levert 48 stoler i amfiet og 36 stoler på gulvet. I tillegg er det levert 16 
løse stoler som kan suppleres ved behov. 

I tillegg til amfiet er det levert talerstol og benkeskap. Her var møbelsnekker firmaet 
Buskerud Spesialinnredning AS en god bidragsyter. De bygget amfiet etter tegning og 
monterte det sammen på plassen. Det samme ble gjort med benkeskapet der det opp-
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bevares løse stoler, samtidig som nye høytalere (basselementer) og tekniske kom-
ponenter til nytt audiovisuelt utstyr er plassert der. Det audiovisuelle anlegget er levert 
av ABC Teknikk AS. 

Med det nye audiovisuelle anlegget kan vi overføre på direkten og ta opp lyd og bilde 
for eksterne tilhørere (streaming). Opplevelsen for tilhørere i salen er blitt veldig god. 

Oppgraderingen av forelesningssalen var underlagt søknadsplikt til Plan- og Bygnings-
etaten (PBE). De påfølgende sidene inneholder beskrivelsen av tiltaket slik det ble fo-
relagt PBE.  
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Nye stoler var en viktig del av prosjektet. Flere mulige løsninger ble vurdert. Skeie  Wave stolen 
(over til venstre) var et alternativ til det som ble den foretrukne løsningen, Arena AUC40 levert 
av den finske produsenten Piiroinen. Samme stol er å finne i Universitetets aula (se bildet over 
til høyre og nedenfor).



Oversikt over utførende og prosjekterende firmaer er også vedlagt. 

 

Utdrag fra søknad PBE 

Beskrivelse av tiltak 

Det Norske Videnskaps–Akademi er eier av bygningen og eiendommen med adresse 
Drammensveien 78. Bygningen benyttes som en kontorbygning der deler av arealet også 
tjener som spisesal / bevertning og en forelesningssal. Forelesningssalen skal oppgraderes 
der overflater males, akustikken forbedres, eldre eksisterende stolrader erstattes av nye og 
stolretning snus. Bakre stolrader etableres på et amfi, 4 trinn. 

Et nytt audiovisuelt anlegg installeres samt at luftkvaliteten i salen søkes forbedret ved å in-
stallere et ventilasjonsanlegg i loftsrommet over salen. Det nye ventilasjonsanlegget skal kun 
betjene en og samme branncelle, men det må etableres en forbedret tilkomst til arealet over 
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salen for å kunne drifte ventilasjonsanlegget. Her utvides eksisterende luke i brannskillevegg 
fra 600 x 600mm til 770 x 900mm for betjening av aggregat 1 samt at det etableres en ny 
luke i samme brannskillevegg, med samme dimensjoner, for betjening av aggregat 2. Over-
flater i loftsrom over salen skal også kles med ett gipslag, iht. brannkonsept. 

Ventilasjonsanlegget med tilluftsventiler, avtrekksventiler, avkast og inntak er planlagt i 
samråd med Byantikvaren. Se vedlagte uttalelser fra Byantikvaren. 

Tiltaket krever ikke endring av eksisterende konstruksjoner eller fasade. Tiltaket endrer ikke 
eksisterende utnyttet areal. Det benyttes en allerede eksisterende takhatt for inntak og avkast 
til nytt ventilasjonsanlegg. Det etableres en forsterkning, stålkonstruksjon, i eksisterende 
bjelkelag til loft. Ventilasjonsaggregater plasseres på denne forsterkningen. 

 

Stolretning 

 

Gjenbruk av takhatt (inntak og avkast ventilasjonsanlegg) 
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Eksisterende stolretning. Bilde av forelesningssal. Retning på nye stoler snus slik at stolene vender mot 
kortveggen synlig lengst bak i bildet.

Drammensveien 78 / Det Norske Videnskaps-Akademi. Fasade mot nord / Drammensveien. 



Det planlegges inngrep som tar i bruk eksisterende takhatt for oppdriftsanlegg. Dette anlegget 
er ikke lenger i bruk og kanaler som tidligere ble benyttet, er borte. Sannsynligvis er kanal-
føringer for anlegget łjernet i forbindelse med oppgradering av loftsarealer på 1990-tallet. Ved 
å benytte seg av denne eksisterende konstrukskjonen som kombihatt for inntak og avkast, 
unngår man inngrep i eksisterende fasade (tak). Tiltaket krever en ombygging av eksisterende 
takhatt der takhatten fjernes og reetableres tilpasset en kombinasjonsløsning for avkast og 
inntak. 

 

Det er to eksisterende takhatter. Takhatt markert med rød firkant er benyttet i forbindelse 
med ventilasjonsanlegget som dekker loftsarealer. Dette ble etablert på 1990-tallet. Aktuell 
takhatt er markert med rød sirkel, og denne er ikke lenger i bruk. 
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Drammensveien 78/Det Norske Videnskaps-Akademi. Skråfoto som viser fasade mot nord / Dram-
mensveien.

.



 

Takhatten har innvendig diameter 1 meter. Den nye takhatten blir lik den gamle (kombinasjon-
sløsning av inntak/avkast). 

 

—————————————————- 
Sondre Bjørnebye Solheim 
Arkitekt MNAL 
 
Sondre Bjørnebye Solheim Arkitekt MNAL Maridalsveien 3, 0178 Oslo 
+47 93649036 
sondre@bjoernebyesolheim.no
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Drammensveien 78/Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto av takhatt (sees bak pipeløp) 
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Det Norske Videnskaps-Akademi 
(The Norwegian Academy of Science and Letters) 
The Academy, founded on 3 May 1857 as ‘Videnskabs-Selskabet i 
Christiania’,  assumed its present name on 1 January 1925. Its 
main purpose is to support the  advancement of science and schol-
arship in Norway. 
 
 
The Academy has a limited number of members, Norwegian and 
foreign. The  Academy has two classes, one for mathematics, nat-
ural sience and medicine, and one for the humanities and social 
sciences. Each class is divided into eight subject-based groups. 
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