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Det Norske Videnskaps-Akademi ble etablert i
1857. Akademiets viktigste formål var den gang
som i dag å bidra til vitenskapens fremme. For å
oppfylle dette formål må virkemidlene naturlig nok
tilpasses tidens krav, noe som også har skjedd
gjennom Akademiets historie. I 2015 ble det
gjennomført viktige tiltak som vil styrke Akademi-
ets rolle fremover; det gjelder endringene i Akade-
miets styringsstruktur og etableringen av Akade-
miet for yngre forskere.

Siden 1857 har statuttene bestemt at preses og vi-
sepreses årlig skal veksle mellom Akademiets to
klasser, Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
og Den historisk-filosofiske klasse. Statuttene for
styrets sammensetning har også i alle år vært ufor-
andret. Akademiets økte virksomhet og oppgaver
har synliggjort behovet for større kontinuitet i le-
delsen. På medlemsmøtet 5. oktober 2015 ble en-
dringer i Akademiets styringsstruktur vedtatt med
det nødvendige 2/3-flertall. I følge de nye statut-
tene skal preses velges for tre år. Det blir to vise-
presides, som samtidig er klasseledere, også de
valgt for tre år. Også reglene for valg av de øvrige
styremedlemmer er endret.

Det var viktig at spørsmålet om endringer i Akade-
miets styringsstruktur ikke alene ble avgjort av de
medlemmer som hadde mulighet til å møte frem i
Oslo. Medlemsmøtet 5. oktober ble derfor satt sam-
tidig i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø via
skype. Styret har vedtatt at valget av presidium og
styre fra 2017, et valg som skal skje etter de nye
statuttene, gjennomføres på tilsvarende måte. Det
er ønskelig at også andre møter kan overføres via
skype. Slike overføringer vil styrke Det Norske Vi-
denskaps-Akademi som et nasjonalt akademi. Vi
håper den planlagte oppussing av møtesalen kan
gjøre det lettere med overføring av møter i Akade-
miet. 

Svært mange akademier i Europa har siden 2000
etablert såkalte unge akademier. Dette er gjort for
å løfte frem de unge forskernes stemme i det forsk-
ningspolitiske arbeidet. Det er også bakgrunnen for
at Det Norske Videnskaps-Akademi har etablert
Akademiet for yngre forskere (AYF). Startskuddet
gikk 29. oktober. AYF skal være en tverrfaglig mø-

teplass og forskningspolitisk plattform for yngre
forskere. AYF har også som formål å fremme ny-
skapende forskningsformidling.

Allerede få uker etter etableringen var AYF en vik-
tig bidragsyter på Vitenskapsakademiets seminar
«Veien etter doktorgrad - karrierepolitikk for mid-
lertidig vitenskapelig ansatte» i november. 

Både dette seminaret og seminaret om forsknings-
etikk i juni viser at Det norske Videnskaps-Aka-
demi kan være en arena for debatt om viktige forsk-
ningspolitiske spørsmål. Begge seminarene skjedde
i et samarbeid med Kunnskapsdepartementet, et
samarbeid som har vokst ut av den gode kontakt vi
har med dette departementet rundt de store inter-
nasjonale prisene, Abelprisen og Kavliprisen. 

Abelprisen og Kavliprisen har for hvert år fått økt
oppmerksomhet og renommé. I 2015 var det bare
Abelprisen som ble delt ut. Den gikk til John For-
bes Nash jr. og Louis Nirenberg. Etter minnerike
dager med Abelprisseremoni i Oslo og Abelpris-
forelesninger i Oslo og Bergen, var det dypt tragisk
at John Forbes Nash jr. og hans kone Alicia Nash
omkom på vei hjem. Vi minnes dem i ærbødighet.

Jeg vil takke for fire stimulerende og interessante år
i presidiet. Det har vært et privilegium å få arbeide
for Akademiet i disse årene, og jeg vil takke Aka-
demiets dyktige stab, styret og presidiet for et godt
samarbeid.
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Et Akademi inn i sin tid

Kirsti Strøm Bull
Preses



Etter minnerike dager med Abelprisseremoni i
Oslo og Abelprisforelesninger i Oslo og Bergen,
var det dypt tragisk at John Forbes Nash jr. og
hans kone Alicia Nash omkom på vei hjem. Vi
minnes dem i ærbødighet.

”
Fra venstre John Forbes Nash jr., Kirsti Strøm Bull og Alicia Nash.



Medlemsoversikt
H.M. Kong Harald er Akademiets ærespreses.
H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon, H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er æresmedlem-
mer.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opp til 140 norske medlemmer og 100 utenlandske
under 70 år. Den historisk filosofiske klasse kan ha opp til 120 norske medlemmer og 60 utenlandske
under 70 år. 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 2015 fikk Akademiet 31 nye medlemmer; 18 norske og 13 utenlandske, inkludert årets to Abelprisvin-
nere. (Vinnere av Abel- og Kaliprisen velges ikke inn, men tilbys medlemskap.) 

27 medlemmer avgikk ved døden i løpet av året.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske
1. Rolf Birger Pedersen, Universitetet i Bergen
2. Unni Olsbye, Universitetet i Oslo
3. Sigurd Skogestad, Norges teknisk-naturvitenska-

pelige universitet
4. Stig W. Omholt, Norges teknisk-naturvitenskape-

lige universitet
5. Pål Aukrust, Oslo universitetssykehus, Universite-

tet i Oslo
6. Helga Birgitte Salvesen, Universitetet i Bergen
7. Deborah H. Oughton, Norges miljø- og bioviten-

skapelige universitet 
8. Svein Valla, Norges teknisk-naturvitenskapelige

universitet

Utenlandske
1. John F. Nash, Jr., Princeton University og Massa-

chusetts Institute of Technology, USA
2. Louis Nirenberg, Courant Institute of Mathematical

Sciences ved New York University, USA
3. Bernhard Steinberger, Helmoltz-Zentrum Potsdam,

Deutsches GeoForschungsZentrum, Tyskland
4. Hans Ellegren, Uppsala universitet, Sverige
5. Yvon Le Maho, Université de Strasbourg, Frank-

rike
6. John Scott, University of Washington, USA
7. Fitz-Roy E. Curry, University of California, USA

Den historisk-filosofiske klasse

Norske
1. John Peter Collett, Universitetet i Oslo
2. Lars Ivar Hansen, Universitetet i Tromsø – Norges

arktiske universitet
3. Kristin B. Aavitsland, Universitetet i Oslo
4. Bjørnar Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges

arktiske universitet
5. Terje Lohndal, Norges teknisk-naturvitenskapelige

universitet
6. Trude Haugli, Universitetet i Tromsø – Norges ark-

tiske universitet
7. Raino Malnes, Universitetet i Oslo
8. Bertil Tungodden, Norges Handelshøyskole i Ber-

gen
9. Knut Axel Jacobsen, Universitetet i Bergen

Utenlandske
1. Patricia Clavin, University of Oxford, Storbritan-

nia
2. Paul Gordon Lauren, University of Montana, USA
3. Patrick Dinslage, Universität der Künste Berlin,

Tyskland
4. Julia Annas, University of Arizona, USA
5. Terence Cave, University of Oxford, Storbritannia
6. Lutz Edzard, Universität Erlangen-Nürnberg, Tysk-

land

NYE MEDLEMMER 2015



Ved utgangen av 2015 hadde Akademiet 882 medlemmer; 479 norske og 403 utenlandske. Medlemmene
fordeler seg slik:
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Tilstedeværende nye medlemmer i HF-klassen (til venstre) og MN-klassen (til høyre). 

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Norske medlemmer 256, derav 136 tellende
Utenlandske medlemmer 244, derav 81 tellende

Den historisk-filosofiske klasse
Norske medlemmer 223, derav 102 tellende
Utenlandske medlemmer 159, derav 59 tellende

Av Akademiets 882 medlemmer var 146 kvinner (16%); av Akademiets 479 norske medlemmer var 83
kvinner (17%); blant tellende norske medlemmer (under 70 år) er kvinneandelen 22%.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Gr. 1 Matematiske fag: Professor Dag Normann
Gr. 2 Astronomi, fysikk og geofysikk: Professor

Arne T. Skjeltorp
Gr. 3 Geofag: Professor Jan Inge Faleide
Gr. 4 Kjemi: Professor Einar Uggerud
Gr. 5 Biologi: Professor Dag O. Hessen
Gr. 6 Cellebiologi og molekylærbiologi: Professor

Inger Sandlie
Gr. 7 Medisinske fag: Professor Anne Spurkland
Gr. 8 Teknologiske fag: Professor Brit Salbu (fun-

gerende)

Den historisk-filosofiske klasse
Gr. 1 Historie: Professor Even Lange
Gr. 2 Kulturfag og estetiske fag: Professor Lena

Liepe
Gr. 3 Filosofi og psykologi: Professor Bjørn Ris-

hovd Rund
Gr. 4 Litteraturvitenskap: Professor Jakob Lothe
Gr. 5 Filologi og språkvitenskap: Professor Else

Mundal
Gr. 6 Rettsvitenskap: Professor Gudrun Holger-

sen
Gr. 7 Samfunnsfag (sosiologi, statsvitenskap og

økonomi): Professor Øyvind Østerud
Gr. 8 Religionsvitenskap og teologi: Professor

Svein Aage Christoffersen

Grupper og gruppeledere
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Mats Tilset Anders Elverhøi Erik Boye

Jan Eivind Myhre Andreas Føllesdal Ingvild Sælid
Gilhus

Presidiet: Ole M. Sejersted, Kirsti Strøm Bull og Øivind Andersen

Styremedlemmer:

Den matematisk-naturvitenskapelig klasse
Leder: Professor Mats Tilset
Nestleder: Professor Anders Elverhøi
Sekretær: Professor Erik Boye

Den historisk-filosofiske klasse
Leder: Professor Jan Eivind Myhre
Nestleder: Professor Andreas Føllesdal
Sekretær: Professor Ingvild Sælid Gilhus

Presidium 
Preses: Professor Kirsti Strøm Bull
Generalsekretær: Professor Øivind Andersen
Visepreses: Professor Ole M. Sejersted

Direktør Øyvind Sørensen er sekretær for styret.

Styret



Organisasjonsform
Det Norske Videnskaps-Akademi ble etablert i
1857 og er en frittstående, landsomfattende organi-
sasjon 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 finner sted en gang i året. Bare
medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til
innvalg. De vurderes ut fra rent vitenskapelige kri-
terier. Medlemmene er fordelt på to klasser. Hver
klasse er inndelt i 8 grupper.

I løpet av 2015 er det ikke gjennomført organisato-
riske endringer i Akademiet.

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

Personale og administrasjon
Ved utgangen av 2015 hadde Akademiet arbeidsgi-
veransvar for totalt 38 personer. Dette fordeler seg
på 12 personer i sekretariatet samt generalsekretær,
og 25 personer i VISTA. 

Ved utløpet av 2015 bestod Akademiets sekreta-
riat av følgende personer i tillegg til generalsek -
retæren:

Direktør Øyvind Sørensen
Økonomi- og driftssjef Richard Hugo Kvile 
Seniorrådgiver Line Therese Nævestad
Seniorrådgiver Anne-Marie Astad 
Seniorrådgiver Trine Kolderup Gerlyng 
Seniorrådgiver Eirik Lislerud
Seniorrådgiver Herdis Hølleland 
Rådgiver Eirik Furu Baardsen
Rådgiver Elisabeth Dahl
Rådgiver Anette Burdal Finsrud (vikar) 
Førstekonsulent Håkon Sandbakken 
Førstekonsulent Gro Havelin

Arbeidsmiljø og likestilling
Det er et godt arbeidsmiljø i Det Norske Viden s-
kaps-Akademi. Sykefraværet er lavt. Arbeidet som
utføres i Akademiet er av den art at fysiske skader
ikke lett oppstår. Det har aldri forekommet ar-
beidsulykker av noen art. Andelen kvinner ansatt i
administrasjonen var 58 % og i styret var kvinnean-
delen 22 % i 2015.

Miljørapportering
Akademiets virksomhet forurenser ikke det ytre
miljø.
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Alminnelige opplysninger

Akademiets administrasjon. Venstre mot høyre ovenfra og ned: Øyvind Sørensen, Richard
Hugo Kvile, Line Therese Nævestad, Anne-Marie Astad, Trine Kolderup Gerlyng, Eirik Lis-
lerud, Herdis Hølleland, Eirik Furu Baardsen, Elisabeth Dahl, Cecilie Evjen, Anette Bur-
dal Finsrud, Gro Havelin og Håkon Sandbakken.



Beretning om virksomheten

Som denne årsrapporten vil vise, var også 2015 et aktivt år for Det Norske Videnskaps-Akademi, innad
og utad, nasjonalt og internasjonalt. Noen viktige saker i 2015 har vært opprettelsen av Akademiet for
yngre forskere og vedtak om ny styringsordning for Akademiet. Akademiet delte for første gang ut den
nye prisen for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (Fylkesakerprisen) og etter
mange års opphold igjen Brøggermedaljen. Det ble for første gang streamet foredrag fra Akademiet, og
Akademiet hadde for første gang et videobasert felles medlemsmøte for hele landet (Oslo, Bergen, Trond-
heim, Tromsø). Akademiets første elektroniske innvalg ble forberedt. Ved siden av Heidelberg Laureate
Forum ble Akademiet i 2015 også ”academic partner” og nominerer yngre forskere til det årlige Nobel-
prisvinnermøtet i Lindau. For første gang var Akademiet med på Forskningstorget i Oslo under Forsk-
ningsdagene i september. Akademiet opprettholdt sin høye aktivitet rundt både Abel- og Kavliprisen
internasjonalt, og var aktivt i flere internasjonale organisasjoner.
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akaDEMiEts MØtER OG aNDRE aRRaNGEMENtER

Kveldsmøter og formiddagsmøter
Det ble i 2015 holdt ni ordinære torsdagsmøter med
minnetaler og foredrag. Torsdagsmøtet i februar
hadde oppføringen av Wagners Lohengrin som
tema; det ble fulgt opp med et dagsseminar om Lo-
hengrin-stoffet i samarbeid med Norges Musikk-
høgskole og Den Norske Opera og Ballett; Akade-
miets medlemmer fikk også adgang til
general prøven på Lohengrin. Torsdagsmøtet i april

var til ære for nobelprisvinnerne May-Britt og Ed-
vard Moser; tema for deres foredrag var Neural
Maps of Space. Professor Ole Kiehn ved Karolin-
ska institutet, medlem av nobelkomiteen for fysio-
logi/medisin, holdt tale under festmiddagen. Et av
vårens møter var i regi av Den matematisk-natur-
vitenskapelige klasse og handlet om fosfor; et av
møtene på høsten var i regi av Den historisk-filo-
sofiske klasse og dreide seg om norsk og engelsk



som vitenskapsspråk. Et av høstens torsdagsmøter
ble som vanlig holdt i Bergen. Det samlede frem-
møtet i 2015 viste igjen en oppgang i forhold til
året før. 

Torsdagsmøtene er åpne for alle, men først og
fremst er møtene og den etterfølgende middagen et
forum for Akademiets medlemmer.

Årets høstekskursjon gikk til Drammen og
hadde byutvikling som tema. Det var byvandring
og besøk i Drammen teater og Aass bryggeri. 

I 2015 ble det holdt åtte formiddagsmøter, ve-
sentlig beregnet på Akademiets seniorer. Stein A.
Evensen har siden 2013 hatt ansvaret for disse mø-
tene. Usman Ranas foredrag om islam ble streamet
av Morgenbladet.

Det vises for øvrig til oversikten over møter og
minnetaler lenger bak i årsrapporten.

Alle årets minnetaler og de fleste av torsdags-
møtenes foredrag trykkes i Akademiets årbok for
2015.

sPEsiELLE aRRaNGEMENtER (se for en
del av dem også egne oppslag)

Faste arrangementer
Årsmøtet – som er en årsfest og ikke et forret-
ningsmøte – ble avholdt på Grand Hotel i Oslo
mandag 4. mai. Ca. 180 personer var til stede. Nye

medlemmer fikk overrakt diplom. I tillegg til Nan-
senbelønningen og Akademiets lærerpris ble Stefi
og Lars Fylkesakers pris for fremragende huma-
nistisk og samfunnsvitenskapelig forskning utdelt
for første gang; prisvinner var Eyjólfur Emilsson.
Møtet ble etterfulgt av en festmiddag, der bl.a.
Gunnar Öqvist, mangeårig sekretær for Kgl. Veten -
skapsakademien, holdt festtalen. Den gjengis i år-
boken for 2015.

Fellessymposiet mellom Akademiet, Norges
Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forsk-
ningsråd ble avholdt for femte gang tirsdag 28.
april, med Kong Harald til stede. Tema var Natur-
katastrofer og samfunnssikkerhet. Statssekretær i
Justis- og beredskapsdepartementet Hans J. Rø-
sjorde, innledet. (Bokpublikasjonen forelå i be-
gynnelsen av 2016.)

Akademiforelesningen i humaniora og sam-
funnsvitenskap ble holdt tirsdag 10. mars av Ra-
quel Fernández, professor i økonomi ved New York
University: Women and Culture. 

Etter et års opphold inviterte Akademiet og
Norges Bank i 2015 igjen til et felles seminar for
spesielt inviterte. Visesentralbanksjef Jon Nicolai-
sen holdt foredrag med tema: Bør banker berges?

Birkelandforelesningen ble holdt torsdag 24.
september av Dr. Terry Onsager, National Oceanic
and Atmospheric Administration, Boulder, Col-
orado, om Our connection to Space. 

9

Fra fellessymposiet mellom DNVA, NTVA og NFR 28. april. Til venstre: H.M. Kong Haralds ankomst.
Til høyre: statssekretær Røsjorde på talerstolen.



Sammen med Yara og andre forbereder
Akademiet en større markering i 2017, da det er
150 år siden Kristian Birkeland ble født og 100 år
siden han døde. 

Nansen minneforelesning gikk av stabelen man-
dag 12. oktober innenfor rammen av det som de
siste årene er blitt til en hel Nansendag i huset. På
formiddagen arrangerte Akademiet sammen med
Universitetet i Oslo og Nansen Neuroscience Net-
work “Nansen neuroscience lecture 2015”, ved pro-
fessor Bernardo Luis Sabatini (Harvard): Strange
synapses – implications for biology, disease, and
therapy. Nansen Minneforelesning ble holdt av
Yngve Kristoffersen, Universitetet i Bergen, om Ut-
forskning av Polhavet på drivisens premisser. Vi-
tenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer
i et hundreårsperspektiv. Kong Harald var til stede
under forelesningen og den etterfølgende middagen. 

Akademisymposiet i humaniora og samfunns-
fag, som Den historisk-filosofiske klasse har an-
svaret for, arrangeres annet hvert år. I 2015 var te-
maet Literature and the Public Sphere. Symposiets
bolker var Res Publica, The Literary Field, Litera-
ture and the Law (Censorship) og Literature and
Power. Blant de utenlandske foredragsholderne var
professorene Joe Loewenstein (St.Louis) og Peter
McDonald (Oxford).

VISTA-dagen 30. november markerte også 30-
årsjubileet for VISTA-samarbeidet (se egen sek-
sjon). Dagens tema var formulert som et spørsmål:
Verdensledende forskning i Norge? Statssekretær
Bjørn Haugstad holdt innledningsforedraget. 

Andre arrangementer
I tillegg til det årlige torsdagsmøtet i Bergen i no-
vember, arrangerte Akademiet et møte på Littera-
turhuset i Bergen den 26. oktober om Prioritering
i helsetjenesten – veien videre. Utgangspunktet var
rapporten fra det såkalte Prioriteringsutvalget, som
reiser spørsmål om hvilke prinsipper, kriterier og
virkemidler vi bør ha for å prioritere helsetjenester.
Andreas Føllesdal var initiativtager; i Bergen med-
virket særlig Rolf Reed og Lars Akslen. Visepreses
Ole Sejersted ledet det godt besøkte møtet, der bl.a.
Prioriteringsutvalgets leder, professor Ole Frithjof
Norheim og Bertil Tungodden hold foredrag.

Det samarbeidet Akademiet siden 2013 har hatt
med Forum for bevissthetsforskning under ledelse
av Johan F. Storm, fortsatte også i 2015. Den 10.
januar holdt professor Terrence Deacon (Berkeley)
foredraget On Consciousness; 29. april Steven
Laureys (Liège) : Eyes Wide Open, Brain Wide
Shut? (un)consciousness in the vegetative state; 4.
november Kenneth Hugdahl: Auditory Hallucina-
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Til venstre: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen under fellesmøtet med Norges Bank 14. april. 
Til høyre: Bernardo Luis Sabatini holdt Nansen Neuroscience Lecture 12. oktober. 



tions: To hear voices that do not exist. Det første
møtet ble holdt i Litteraturhuset i Oslo, de to andre
i Akademiets hus.

Sammen med Senter for grunnforskning og
med utgangspunkt i en av forskningsgruppene
2014/15 arrangerte Akademiet 2. juni et åpent sem-
inar med tittelen Iconoclashes: Image Wars in Past
and Present, med fokus på Midtøsten i tidligere
tider og i dag.

I anledning av at Norsk Klassisk Forbund fylte
30 år ble det avholdt et felles jubileumsseminar 17.
oktober: Ubi sumus? Antikken 2015. Hovedfore-
draget var ved professor Edith Hall (London).

Selv om Tømte gård er solgt og felt- og labora-
toriearbeidet der er en saga blott, lever Tømtestif-
telsen videre med det formål å avholde symposier i
testator Fredrik Oscar Guldbergs ånd. Stiftelsen ar-
rangerte 1. oktober sitt første internasjonale sympo-
sium, om Species shift in relation to climate change.
Keynote var ved Professor Chris Thomas (York).

Akademiet utgir det velrenommerte tidsskriftet
Zoologica Scripta. Det gir et overskudd som kan
pløyes tilbake i faglig virksomhet. Tidsskriftet ar-
rangerte 2. november et internajsonalt symposium

i Akademiets hus om Systematics and Biodiversity
Research in the Era of Genomics.

Akademiet var medarrangør av et seminar til
ære for John Birks i Bergen 19.-20. mars, med tema
At the frontiers of palaeoecology.

Møter med utspring i Akademiets grupper
De arrangementene som har gått av stabelen i 2015
på gruppe- eller individuelt medlemsinitiativ er:

Det internasjonale dagsseminaret Re-imagining
New Testament studies, arrangert av HF-klassens
gruppe 8, Religionsvitenskap og teologi (30. ja-
nuar). Blant de utenlandske foredragsholderne var
Dr. Ward Blanton (Kent) og Dr. Jonathan Birch
(Glasgow).

Den 4. mars arrangerte HF-klassens gruppe 3,
Filosofi og psykologi, et møte for spesielt inviterte
innenfor og utenfor Akademiet. Wenche Arntzen
delte sine erfaringer og refleksjoner som hoved-
dommer i 22. juli-saken.

MN-klassens gruppe 2 var sterkt involvert i en
internasjonal workshop som ble holdt i huset 15. –
16. oktober om Soft and Complex Matter. 
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Terrence Deacon på podiet i Litteraturhuset i Oslo 10. januar.



I anledning av 100-årsdagen for Arnt Eliassens
fødsel arrangerte Akademiet 18. september på ini-
tiativ av Øystein Hov dagsseminaret Fundamental
science changes society: the emergence of modern
meteorology. Blant foredragsholderne var Antje
Weisheimer (University of Oxford) og Sir Brian
Hoskins (University of Reading / Imperial College,
London). 

I anledning av 50-årsdagen for Egil Hylleraas’ død
arrangerte Akademiet 23. november på initiativ av
Trygve Helgaker og MN-klassens gruppe 4, Kjemi,
et internasjonalt seminar om Hylleraas som A pio-
neer of computational quantum mechanics. Syv
internasjonale forskere holdt vitenskapelige fore-
drag.

På foranledning av at FN hadde proklamert
2015 som lysets år, og på initiativ av Einar Ugge-
rud, leder av Akademiets kjemigruppe, arrangerte
Akademiet 11. november et heldags flerfaglig pu-
blikumsseminar om lys. Seminaret spente fra uni-
versets skapelse via Maxwells teori og Hertz’ ek-
speriment over lysmikroskopi og lysdioder og
fotosyntese til lys og helse og lyset i kunsten og
lyset som metafor i filosofien til kampen mot mør-
ket i Bibelen.

MN-klassens gruppe 1, Matematiske fag, er
hvert år engasjert i aktivitetene rundt Abelprisen og
oppnevningen av nye komitémedlemmer i Abelko-
miteen. Gruppe 7, Medisinske fag, overtok i løpet
av året rollen som medarrangør for fellesarrange-
mentene med Forum for bevissthetsforskning. 

aRbEiD i kOMitEER OG utvaLG

Klimautvalget. Etter en tids stillstand oppnevnte
Akademiets styre på slutten av 2014 et nytt utvalg
til å ta opp klima- og miljøspørsmål. Utvalget ledes
av Nils Chr. Stenseth. Utvalget hadde i 2015 ingen
utadrettet virksomhet.

Menneskerettskomiteen. Menneskerettskomiteen i
Det Norske Videnskaps-Akademi fortsatte i 2015
sitt arbeid for å fremme og forsvare menneskeret-
tene til forskere og andre (eksempelvis helsearbei-
dere og ingeniører) verden over. En vesentlig del
av komiteens arbeid består i å protestere mot vel-
dokumenterte menneskerettsovergrep gjennom
brev til personer med makt og påvirkningskraft i
de aktuelle landene. 
I tillegg arrangerte komiteen 7.–8. desember en
konferanse i Akademiets hus med fokus på men-
neskeretter som en integrert del av forskning og
undervisning i ulike fag. På konferansen behandlet
15 forskere fra forskjellige fag og disipliner men-
neskerettsspørsmål ut fra sitt bestemte fagperspek-
tiv; deretter fulgte diskusjon. Konferansen ble
åpnet av preses Kirsti Strøm Bull og avsluttet ved
direktøren i Fritt Ord, Knut Olav Åmås. Konferan-
sen var godt besøkt, og foredragene vil bli utgitt
som bok.

Komité for geomedisin – mat, miljø, helse. Komi-
téen fokuserer på kjemiske og fysiske faktorer som
påvirker menneskers og dyrs helse, primært natur-
gitte faktorer som sporelementer og stråling, – men
ofte er det vanskelig å skille naturlige forhold fra de
menneskeskapte. Arbeidet i komitéen bygger ho-
vedsakelig på kjemi, biologi, geofysikk, human- og
veterinærmedisin og epidemiologi. En hovedsak
for komitéen er å fremme tverrfaglige diskusjoner
ved å arrangere symposier.

Årets symposium ble avholdt i Akademiet 23.
oktober med ca. 50 deltakere. Tema var Jordres-
surser og befolkningsvekst. Programmet bestod av
13 foredrag etterfulgt av diskusjon. Spørsmål som
ble tatt opp var: Hvordan menneskeskapte en-
dringer i naturmiljøet rammer matproduksjon; den
fortsatte befolkningsveksten og globale ulikheter i
matforsyning og kosthold; hva som må gjøres for
redusere degradering og omdisponering av jord-
ressursene; trusler og muligheter for plante- og hus-
dyrproduksjonen; bioteknologiens rolle i matpro-
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duksjonen; forvaltningen av plantegenetiske res-
surser; problemene med kjemisk bekjempning;
hvordan få til bærekraftig landbruk – økologisk in-
tensivering eller fortsatt utvikling av intensivt land-
bruk med aksept av betydelige miljøkonsekvenser?
Sammendrag fra foredragene og presentasjonene
er lagt ut på komitéens websider og delvis offent-
liggjort som kronikker. Sammendrag av foredra-
gene trykkes også i Akademiets årbok for 2015. 

Akademiets torsdagsmøter og tirsdagsmøter og
de mange andre arrangementene Akademiet og
Akademiets grupper og komiteer og enkeltperso-
ner står bak, er en godt synlig og også en viktig del
av virksomheten. Knapt et eneste arrangement er
forbeholdt medlemmer. Virksomheten er til nytte
og glede for mange flere, og Akademiet trekker
veksler på mange ikke-medlemmer. En lang rekke
møter og symposier som holdes i huset, fast eller
sporadisk, er forankret utenfor Akademiet: Huset
brukes av Norges tekniske vitenskapsakademi,
Norges akademi for polarforskning, av mange sen-
tre for fremragende forskning, av universitetsinsti-
tutter og -miljøer og av organisasjoner. Noen av ak-
tivitetene får støtte av akademiet både økonomisk
og på det administrative plan. Travelheten i huset er
stor.

abELPRisEN

Abelprisen i matematikk for 2015 gikk til John F.
Nash, Jr., Princeton University, og Louis Niren-
berg, Courant Institute, New York University «for
slående og fruktbare bidrag til teorien for ikke-li-
neære partielle differensialligninger og deres an-
vendelser i geometrisk analyse.» Preses kunngjorde
vinnerne i Akademiet 25. mars. Abelkomiteens
leder, John Rognes, leste komiteens begrunnelse,
og vitenskapsjournalisten Alex Bellos presenterte
vinnerne og deres arbeid.

Etter kunngjøringen fortsatte markeringen med
Abelkveld på Litteraturhuset i Oslo med ”110%
matematikk spesial” der Torkild Jemterud fra NRK
P2 Ekko diskuterte årets Abelprisvinnere og fun-
damentale mattespørsmål med et ekspertpanel og
med Alex Bellos og Cédric Villani på Skype. Dette
kveldsarrangementet var en innovasjon i Abelpri-
sens aktiviteter og skaffet prisen et større lokalt og
nasjonalt publikum.

Abeluken omfattet utdeling av Holmboeprisen
og bekransning av Abelmonumentet (18. mai) med
etterfølgende matematikermiddag, Abelprisutde-
lingen med mottagelse og intervju etterfulgt av re-
gjeringsbankett på Akershus Slott (19. mai), samt
Abelforelesningene på Blindern og Abelfesten i
Akademiet (20. mai). Torsdag 21. mai møtte John
F. Nash jr. barn på mattesirkus på Festplassen i Ber-
gen. Etter lunsj holdt Nash og Nirenberg foreles-
ninger på VilVite – Bergen Vitensenter, der et ungt
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publikum fylte salen til trengsel. Det skulle bli et
historisk møte da forelesningen ble den siste Nash
holdt. 

John F. Nash jr. og Alicia Nash omkom i en tra-
gisk bilulykke i New Jersey på vei hjem fra Abel -
uken i Oslo. Budskapet om deres død, som ble en
verdensnyhet, gjorde sterkt inntrykk på alle i Aka-
demiet. Preses Kirsti Strøm Bull og generalsekre-
tæren hadde vært sammen med de to nesten dag-
lig, fulgt dem på Munchmuseet og tatt farvel med
dem på Gardermoen.

Ved en minnehøytidelighet for John F. Nash jr.
ved Princeton 24. oktober talte preses Kirsti Strøm
Bull på vegne av Akademiet og Abelprisen. Også
lederen av Abelkomiteen, John Rognes, deltok.

Preses taler ved minnearrangementet for John F.
Nash jr. i Princeton.

I forbindelse med Abelkomitéens møte i Paris, ble
det 28. januar holdt et ”Abel in Paris”- symposium
ved Mikhail L. Gromov på Institut Henri Poincaré.
Før symposiet ble det arrangert en pressekonfe-
ranse der årets vinner av journalist-reisestipend til
Abeluken ble annonsert. Symposiet ble etterfulgt
av en mottagelse hos den norske ambassadøren i
Paris. Preses og generalsekretær representerte Aka-
demiet.

På det tredje Heidelberg Laureate Forum (HLF)
i august, fikk igjen noen hundre utvalgte unge ma-
tematikere møte vinnere av de store prisene innen-
for matematikk og computer science (særlig Abel-
prisen, Fields Medal, Turing Award). Flere tidligere
Abelprisvinnere (og også norske matematikere)

deltok, og hele Akademiets presidium var med ved
åpningen, der preses holdt innlegg, sammen med
bl.a. Tysklands utenriksminister. Tidligere leder av
Abelkomiteen Ragni Piene og tidligere Abelstyre-
leder Helge Holden ble valgt inn i styret for HLF,
Holden som leder fram til 2020. Abelprisen er vik-
tig for HLF, og HLF er viktig for Abelprisen og ma-
tematikken. 

Generalsekretæren deltok ved 20-årsjubileet for
Klaus-Tschira-Stiftung i Heidelberg 23. januar.
Klaus Tschira, mannen bak stiftelsen og Heidelberg
Laureate Forum, avgikk brått ved døden noen uker
senere. Preses talte ved minnehøytideligheten for
Klaus Tschira i Heidelberg 20. april.

Preses og lederen for Klaus-Tschira-Stiftung, Beate
Spiegel under åpningen av Heidelberg Laureate
Forum. 

University of Minnesotas Institute for Mathemat-
ics and its Applications arrangerte 2. – 4. november
sin femte Abelkonferanse: Celebrating the Mathe-
matical Impact of John F. Nash Jr. and Louis Niren-
berg. Ragnar Winther representerte Akademiet i
programkomiteen og deltok på konferansen. 

På vegne av Akademiet står Abelstyret, ledet av
professor Kristian Ranestad, for en rekke aktiviteter
knyttet til Abelprisen og Holmboeprisen. Mange
tiltak ble støttet økonomisk også i 2015: Matem-
atikkdagen, sommerkurs arangert av LAMIS (Land-
slaget for matematikk i skolen), intensivkurs i
matematikk for elever med lærevansker i regi av
Nettskolen Vestfold, Vektorprogrammet, og pros-
jekter ved VilVite og Viten  senteret Sørlandet.
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Abelkonkurransen og UngeAbel fikk som vanlig
støtte. 

Ved finalearrangementet i Abelkonkurransen
for videregående skole i Trondheim 17. mars, der
kunnskapsministeren var til stede og delte ut pre-
mier til de unge vinnerne, representerte preses
Akademiet. Abelkonkurransen støttes av Abelstyret
med midler fra PGS (Petroleum GeoServices). 

Semifinale og finale i ungdomsskolekonkur-
ransen UngeAbel ble avviklet 22.–24. april på Gar-
dermoen. Alle fylker var representert i semifinalen
og til finalen kom: Stokkan ungdomsskole - Nord-
Trøndelag (1. plass og pris for beste fordypings-
oppgave), Bjørnegård skole – Akershus (2. plass)
og Gloppen ungdomsskole – Sogn og Fjordane (3.
plass). Preses Kirsti Strøm Bull delte ut prisene. 

Fra finalearrangment i UngeAbel.

Med sponsormidler fra PGS bidrar Abelprisen også
til forskning og undervisning i de nye, sponsede lo-
kalene til National Institute for Mathematical Scien-
ces (NIMS) ved Kwame Nkrumah University of Sci-
ence and Technology i Kumasi, Ghana. Det har tatt
sin tid å komme i gang. Styringsgruppen består av
Bård Stenberg (PGS), matematikeren Antonella
Zanna (UiB), Wandera Ogana (IMU Commission for
Developing Countries) og Isaac K. Dontwi (NIMS,
KNUST Ghana). I programmet ”Scientific Compu-
ting and Industrial Modelling” er det 11 PhD. og MSc.
studenter som nå er over halvveis i løpet. NIMS har
etablert et eget administrativt senter, og styringsgrup-
pen hadde sitt første besøk i de nye lokalene og møter
med studentene i Kumasi og NIMS i oktober 2015. 

Den 17. – 20. januar var generalsekretæren in-
vitert til en konferanse om ”academic excellence”
som det europeiske Observatory on Academic Ran-
king and Excellence og Shanghai Jiao Tong Uni-
versity arrangerte i Maribor, Slovenia. Et hoved-
tema var hvilken vekt de vitenskapelige prisene
skal tillegges når universiteter rangeres. Nobelpri-
sene har vært nokså alene om å telle. Det var blitt
lagt merke til at Abelprisen på kort tid hadde eta-
blert seg som den viktigste matematikkprisen (og
også Kavliprisene har fått høy status). Generalse-
kretæren ble senere invitert som medlem av Shang-
hai-universitetets International Advisory Board for
the Academic Ranking of World Universities.

kavLiPRisEN

Det var ingen Kavliprisutdeling i 2015. Alle de tre
priskomiteene – i astrofysikk, nano- og nevrovi-
tenskap – møttes i Oslo høsten 2015 for å begynne
arbeidet med å kåre prisvinnere i 2016.

Det ble holdt tre Kavli Prize Laureate Lectures
i 2015. Den 30. september holdt nanoprisvinneren
(og senere nobelprisvinneren) 2014, Stefan Hell,
forelesning i det nordiske ambassadekomplekset i
Berlin. Arrangementet var et samarbeidsprosjekt
mellom Akademiet, den norske ambassaden i Ber-
lin og Max-Planck-Gesellschaft. Preses og gene-
ralsekretæren representerte Akademiet. Den 31. ok-
tober var det et større arrangement i Tokyo, et
samarbeid mellom Akademiet, ambassaden der,
Kavli Foundation og Universitetet i Tokyo. To pris-
vinnere fra 2014, Thomas Ebbesen (nano) og Alan
Guth (astro), holdt foredrag for en stor forsamling.
Preses og generalsekretær representerte Akademiet.
Den årlige Kavli Prize Laureate Lecture ved Car-
negie Institution, Washington DC, fant sted 8. de-
sember og var ved en av nevroprisvinnerne fra
2014, Marcus E. Raichle. Visepreses Ole M. Sejer-
sted representerte Akademiet. Ved alle tre anled-
ninger vartet den norske ambassadøren opp med
middag eller mottakelse som et bidrag til å fremme
Kavliprisen.

Gjennom den Kavlipris-sponsede serien ”The
Big, the Small, and the Complex” var prisen synlig
på World Science Festival i New York i mai, om enn
mer beskjedent enn de årene det er prisutdeling og
annonseringen i Oslo overføres direkte til WSF. 
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Akademiets presidium, direktør og Kavlipriskoor-
dinator sammen med tre representanter for Kunn-
skapsdepartementet hadde møte med Kavli Foun-
dation i California 17. – 18. mars for å evaluere
Kavliprisen 2014 og drøfte hvordan prisen best kan
videreutvikles. 

Akademiets fornyet og reviderte i 2015 sin av-
tale med International Astronomical Union om
Kavliprisens støtte til International Schools for
Young Astronomers (ISYA) og IAUs rolle som råd-
giver når det gjelder priskomiteen i astrofysikk.

LiNDau NObEL LauREatE MEEtiNG

Siden 1951 har nobelprisvinnere hver sommer
kommet sammen i Lindau ved Bodensjøen til et
ukelangt møte med flere hundre unge, lovende for-
skere fra hele verden, utvalgt etter sterk konkur-
ranse nasjonalt og internasjonalt. Yngre norske for-
skere har deltatt sporadisk, ofte via svenske
kanaler. Fra og med 2015 er Akademiet offisiell
akademisk partner med rett til å nominere unge
norske forskere. 

Lindau-møtet i juni 2015 var flerfaglig og
gjaldt alle nobelprisens områder. Akademiets rele-
vante gruppeledere ble oppfordret til å fremme for-
slag på norske kandidater. Av seks forslag som ble

formidlet videre via Akademiet, nådde tre opp. Om
lag 50 nobelprisvinnere deltok i Lindau 2015, der-
iblant Ivar Giæver. 

Akademiet begynte høsten 2015 prosessen med
å finne kandidater til Lindau-møtet 2016, om fy-
sikk. Fem forslag ble formidlet innen fristen (Vi vet
nå at to norske er kommet med).

Under møtet i 2015 ble et offisielt ”Memoran-
dum of Understanding” undertegnet av represen-
tanter for Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertag-
ungen og DNVA. 

FORskNiNGsPOLitikk OG FORsk-
NiNGsEtikk

Den 23. februar var preses og visepreses blant de
inviterte til et ”toppmøte om forskning” i statsmi-
nisterboligen. Den 24. februar var preses og gene-
ralsekretæren med på et høringsmøte om forsk-
ningsetikk i Kunnskapsdepartementet, i forbindelse
med arbeidet med en ny lov. 

Den 9. februar avgav Akademiet en uttalelse om
rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og
samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter
og høyskoler. Akademiet mener rapporten innehol-
der flere gode forslag, og understreker: Basiskom-
ponenten bør beholdes med de tilpasninger utvalget
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foreslår. Den bør beholdes på dagens nivå av hensyn
til institusjonenes handlingsrom og mulighet til å
utvikle egen profil og strategi. DNVA er positiv til
utvikling av generelle UPK-avtaler (utvikling, pro-
filering og kvalitet) knyttet til 5% av budsjettet.
Koblingen mellom forskning og utdanning må in-
kludere doktorgradsprogrammene, og postdoktor-
rollen må styrkes i sammenheng med en helhetlig
og strategisk tilnærming til rekruttering og karriere.
Sterkere insentiver knyttet til internasjonalisering
av både forskning og utdanning og til innhenting av
EU-midler er viktig. Uttalelsen i sin helhet kan leses
på Akademiets hjemmesider.

I samarbeid med KD og De nasjonale forsk-
ningsetiske komiteene inviterte Akademiet til en
dagskonferanse om forskningsetikk 8. juni: Å gjøre
det riktige: Forskningsinstitusjonenes ansvar for
forskningsetikk. Konferansen ble innledet av stats-
sekretær Bjørn Haugstad og hadde to hovedbolker,
en internasjonal om Integrity and Ethics in Rese-
arch: an International Perspective, med innled-
ninger av Ernst-Ludwig Winnacker, Richard Smith
og Krista Varantola, og en som spesielt tok opp in-
stitusjonenes ansvar. Akademiet kommer til å fort-
sette å ha oppmerksomheten rettet mot forskningse-
tiske spørsmål.

Universitets- og høgskolerådets utredning
Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale
i UH-sektoren var utgangspunkt for dagsseminaret
Akademiet inviterte til 10. november, der statsse-
kretær Bjørn Haugstad igjen innledet. Departe-
mentet, institusjonene, representanter fra Akade-
miet for yngre forskere og Forskerforbundet kom i
god dialog i løpet av dagen. 

Flere forskningspolitiske innspill og initiativer
var høsten 2015 under forberedelse.

vista

I 1985 innledet Akademiet og Statoil sitt samarbeid
om petroleumsrelatert grunnforskning, i dag kjent
som VISTA-samarbeidet eller VISTA-programmet,
eller rett og slett: VISTA. 30-årsjubileet ble feiret
på den årlige VISTA-dagen i Akademiet 30. no-
vember. Et VISTA-seminar for yngre forskere ble
avholdt 9.–10. juni.

VISTA har som overordnet visjon å stimulere
til økt grunnleggende matematisk-naturvitenska-
pelig forskning knyttet til utnyttelse og forvaltning
av nasjonens petroleumsressurser. 

I arbeidet satses det på å få fram unge fremra-
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gende kandidater med nye og grensesprengende
ideer. I sine 30 år har VISTA finansiert rundt 250
prosjekter hvorav omlag 175 er doktorgradsstipend
og 75 postdoktorprosjekter. I tillegg har VISTA
støttet 7 professorater. Blant områdene VISTA har
satset på er havbunnslogging, flerfasestrømning,
olje- og gassforedling, bioteknologi, leting, økt ut-
vinning, miljø og fremtidens utbygging og opera-
sjoner. Satsingen har resultert i rundt 1000 publi-
kasjoner, mange av dem har relevans langt utover
petroleumsforvaltningen. 

I dag har VISTA et årlig budsjett på 25 millio-
ner (inklusive gaveforsterkningen fra Staten) og
ved utgangen av 2015 var det 24 aktive prosjekter,
10 PhD og 14 postdoc-prosjekter. Et VISTA-pro-
fessorat i matematikk ved Universitetet i Bergen
ble avviklet mot slutten av 2015. 

Fra VISTA-seminaret for yngre forskere 28. – 29. juni. 

akaDEMiEt FOR YNGRE FORskERE
(aYF)

I statsbudsjettet for 2014 fikk DNVA bevilget sær-
skilte midler til bl.a. å opprette en treårig prosjekt-
stilling for å arbeide med etableringen et akademi
for yngre forskere, «Ungt Akademi». Senhøsten
2014 startet Herdis Hølleland som prosjektleder.
Prosjektleder besøkte unge akademier i Danmark
(De Unges Akademi, etablert 2011), Skottland
(RSE Young Academy of Scotland, etablert 2011),
Sverige (Sveriges Unga Akademi, etablert 2011) og
Tyskland (Die Junge Akademie, etablert i 2000) for

å bli bedre kjent med «den unge akademibeve-
gelsen» og få etableringsråd. 

Tidlig i 2015 utformet så en arbeidsgruppe av
yngre forskere fra universitetene i Bergen, Oslo,
Tromsø og Trondheim formålsparagraf og vedtek-
ter for det som i Norge har fått navnet Akademiet
for yngre forskere (AYF). Formålet med Akade-
miet for yngre forskere er å være en tverrfaglig mø-
teplass og forskningspolitisk plattform for yngre
forskere, samt å være en pådriver for nyskapende
forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig
debattarena. Vedtektene ble senere tatt til oriente-
ring av DNVAs styre. De ble lagt til grunn for den
utlysningsteksten som ble brukt i søknadsproses-
sen. I AYF er det slik at en søker om medlemskap
på egne vegne, en foreslås ikke av andre. Medlem-
mer må ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret.
Medlemskapet gjelder for fire år.

Søknadsprosessen for Akademiet for yngre for-
skere åpnet i mai 2015. Ved søknadsfristens utløp
15. juni hadde nærmere 160 yngre forskere søkt om
medlemskap. Det var jevn kjønnsfordeling blant
søkerne og god faglig og geografisk spredning. En
fagkomité bestående av medlemmer fra DNVA og
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
gjennomgikk søknadene og innkalte et utvalg kan-
didater til intervju. En intervjukomité – bestående
av leder for fagkomiteen Terje Lohndal (medlem
av DNVA fra 2014), CICERO-direktør Kristin
Halvorsen (som var statsråd da bevilgningen kom,
og som hadde beholdt sin interesse for saken) og
forskningsjournalist Yngve Vogt – gjennomførte
gruppeintervjuer i august. Tyve søkere ble tilbudt
medlemskap, antallet skal økes til et maksimum på
40 i løpet av de nærmeste årene.

Den 29. oktober ble Akademiet for yngre for-
skere offisielt stiftet i Akademiets hus av Monica
Aas, Jan Magnus Aronsen, Einar D. Bøhn, Katrien
De Moor, Michael F. Duch, Kyrre E. Emblem, Katja
Enberg, Ingeborg P. Helland, Aslak Hjeltnes, Ale-
xander R. Jensenius, Carl Henrik Knutsen, Simen
Kvaal, Guro E. Lind, Arnfinn Midtbøen, Laura Sæt-
veit Miles, Kathrine R. Redalen, Marie E. Rognes,
Anders Schomacker, Katerini T. Storeng og Gudrun
Østby. Akademiets visepreses var til stede. Den 29. –
30. oktober ble den første akademisamling arrangert.
Her bidro blant annet Kunnskapsdepartementet og
forskning.no med innlegg om forskningspolitikk og
forskningsformidling og Christopher Lintott intro-
duserte medlemmene til Open Science.
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Allerede i november 2015 deltok AYF på det
årlige europeiske nettverksmøtet i for unge akade-
mier i Brüssel og senere på det andre verdensom-
spennende møtet for unge akademier i Stockholm. 

AYF har ellers markert seg i forskningspolitisk
debatt på seminaret «Veien etter doktorgrad» og i
Forskerforum og med forskningsformidling på
akademibloggen på forskning.no. AYF har også ut-
viklet iøynefallende trykt informasjonsmateriell på
papir og egne hjemmesider: akademietforyngre-
forskere.no

Året ble avsluttet med å utvikle et allsidig ar-
beidsprogram for 2016. 

Akademiet for yngre forskere ledes i 2015-
2016 av Guro Lind (leder), Anders Schomacker
(nestleder) og Herdis Hølleland (prosjektleder).

I denne sammenheng kan det passe å nevne at
Akademiet for første gang var representert på
Forskningstorget på Universitetsplassen i Oslo 18.-
19. september på initiativ av Herdis Hølleland og
Cecilie Evjen. I Akademiets telt kunne barn lære
om hva folk spiste før, og hva vi må lære oss å like
i fremtiden. De stekte insektene vakte stort enga-
sjement. 

Akademiet for yngre forskere samlet på Viten-
skapsakademiet. 

FYLkEsakERPRisEN

For å øke oppmerksomheten rundt humanistisk og
samfunnsvitenskapelig forskning og belønne frem-
ragende forskning innenfor disse områdene vedtok
Akademiets styre i 2014, i sin egenskap av styre
for Lars og Stefi Fylkesakers stiftelse, å bruke noe
av fondets avkastning på en vitenskapelig pris: Stefi
og Lars Fylkesakers stiftelses pris for fremragende
forskning. Prisen er på kr. 250 000. Den skal deles
ut annet hvert år på Akademiets årsmøte. Styret
oppnevnte i november 2014 en NORDISK prisko-
mite med fem medlemmer. Priskomiteen skal fore-
slå prisvinner for Akademiets styre, som gjør det
endelige vedtaket om tildeling. 

Prisen ble utdelt første gang på Akademiets års-
møte 2015 og gikk til professor Eyjólfur Kjalar
Emilsson for hans fremragende bidrag til antikk fi-
losofi, særlig Platon og Plotin. Prisforedraget som
prisvinner er forpliktet til å holde, ble lagt til et eget
arrangement på et senere tidspunkt (4. februar
2016). 

Plotin og professor Eyjólfur Emilsson.

bRØGGERMEDaLjEN

Brøggermedaljen ble innstiftet av Det Norske Vi-
denskaps-Akademi i 1978 og kan i henhold til sta-
tuttene tildeles en som har gjort «ved organisa-
sjonsvirksomhet, økonomiske tiltak eller på annen
måte en særlig verdifull innsats for bedring av
norsk vitenskaps kår». Inntil Akademiet i 2015 be-
stemte å aktivere denne utmerkelsen igjen, var
Brøggermedaljen bare blitt utdelt to ganger: i 1979
(til Olaf Devik, bl.a. som ekspedisjonssjef en nøk-
kelperson i det norske forskningssystemet) og 2005
(til Tormod Hermansen, for hans rolle ved oppret-
telsen av Abelprisen). Styret i Akademiet vedtok i
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2015 å tildele Brøggermedaljen til finansmannen
og mesenen Trond Mohn i Bergen.

Preses gratulerer Trond Mohn under overrekkelsen
av Brøggermedaljen i Bergen 4. desember.

Overrekkelsen fant sted i Bergen i forbindelse med
utdelingen av Bergens Forskningsstiftelses rekrut-
teringsstipend 4. desember. Preses og visepreses re-
presenterte Akademiet. I sin tale ved overrekkelsen
sa preses Kirsti Strøm Bull bl.a.: 

Brøggermedaljen bærer Waldemar Christoffer Brøg-
gers navn. Brøgger var en internasjonalt kjent geo-
log, men medaljens navn er knyttet til hans betyde-
lige innsats i oppbyggingen av norsk forskning på
slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.
Han var rektor ved Det kgl. Frederiks Universitet og
i flere år preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Han var en avgjørende kraft i etableringen av
Universitetsbiblioteket på Solli plass i Oslo, nå Na-
sjonalbiblioteket, og byggingen av de naturhistoriske
museer på Tøyen i Oslo og også byggingen av Uni-
versitetets Aula i Oslo til universitetets 100-årsjubi-
leum i 1911.

Flere av disse prosjekter ble realisert takket være
Brøggers iherdige innsamling av private midler. Hans
første store initiativ var innsamlingen til et forsk-
ningsfond, Fridtjof Nansens fond til videnskapens
fremme. Fondets navn er knyttet til Nansens hjem-

komst fra Framferden i 1896. Brøgger ville bruke lan-
dets glede over den vellykkete Framferden til en stor-
stilt innsamling til et fond for norsk forskning. 

Innsamlingen til fondet pågikk i mange år, men
nådde ikke de dimensjoner Brøgger hadde håpet på.
Innsamlingen startet bra. Tre personer ga betydelige
beløp, to av dem var svenske, hvorav den ene Alfred
Nobel. Men deretter gikk innsamlingen nokså trått.
25 år senere skriver han: ”Mens to svenske mæce-
ner skjænket fondet 25 000 kr. hver, var det en række
av de største norske rikmænd (især utenfor Kristia-
nia) som gav sin interesse for videnskapen og Nan-
sens strålende bedrift uttryk ved å tegne sig for beløp
på 100 kroner, 50 kroner, ja ned til 25 kroner. En
række av landets aller største rikmænd, til hvem en
speciel anmodning var sendt om bidrag, tegnet
intet.” 

I dag går Brøggermedaljen til en mann – til en
rikmann for å bruke Brøggers egne ord – etter Brøg-
gers hjerte. 

Trond Mohn etablerte for elleve år siden Bergens
forskningsstiftelse, som nå har en kapital på 2,5
milliarder kroner. Tromsø forskningsstiftelse ble
etablert i 2007 og har en kapital på 400 mill. kroner.
Mohn har også gitt betydelige beløp til forsknings-
relevant medisinsk-teknisk infrastruktur ved syke-
hus i Tromsø, Trondheim og Bergen.

*

”The International Kristian Birkeland medal for
Space Weather and Space Climate” som under
medvirkning av Akademiet ble opprettet og utdelt
første gang i 2013, ble delt ut for tredje gang i
Ostend, Belgia i november, og gikk til Dr. Werner
Schmutz. Norsk deltakelse ble avlyst på grunn av
terrortrusler. 

iNtERNasjONaLt

Europa
Akademiet er medlem av sammenslutningen av All
European Academies (ALLEA), som omfatter vel
50 akademier innenfor hele Europarådets område,
men de siste par årene er blitt særlig aktiv overfor
Brüssel. DNVA innehar for tiden en av styreplas-
sene, og representeres av generalsekretæren.
ALLEA arbeider generelt med ”policy for science”.
ALLEA har nedlagt mye arbeid i å skaffe større
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rom for humanistisk og samfunnsvitenskapelig
forskning i Europa, særlig innenfor Horizon 2020.
Akademiet har oppnevnt medlemmer til tre av AL-
LEAs arbeidsgrupper: Intellectual Property (advo-
kat Are Stenvik); E-Humanities (professor Dag
Haug); Science and Ethics (Kirsti Strøm Bull).

ALLEAs generalforsamling 2015 ble holdt i
Lisboa. Foruten generalsekretæren deltok Andreas
Føllesdal fra Norge. I tillegg til årsmøtesaker var
det forskningspolitiske foredrag. ALLEAs Madame
de Staël Prize for Cultural Values ble utdelt (for
annen gang) og overrakt Dame Helen Wallace av
EU-kommisjonær Carlos Moedas. 

ALLEA publiserte i 2015 rapporten Going Dig-
ital: Creating Change in the Humanities, og i
samarbeid med den tyske akademiunionen og det
tyske kunnskapsdepartementet en Survey and
Analysis of Basic Social Science and Humanities
Research at the Science Academies and Related Re-
search Organisations of Europe. DNVAs gener-
alsekretær var med i referansegruppen. Arbeidet vil
fortsette, bl.a. med sikte på opprettelse av en felles
akademiportal på nettet.

DNVA er også medlem av European Acade-
mies Science Advisory Council (EASAC), en sam-
menslutning av (natur)vitenskapelige akademier
i EU-land pluss Sveits og Norge. EASACs opp-
gave er å bidra med ”science for policy”. Organ-
isasjonen samarbeider med flere EU-organer. 
Ole Didrik Lærum er Akademiets representant i
EASACs råd. Lars Walløe er leder for EASACs En-
vironment steering panel; Rolf Reed er medlem av
Biosciences steering panel. I løpet av 2015 fremla
EASAC rapporter og uttalelser om Ecosystem serv-
ices, agriculture and neonicotinoids, om Gain of
function: experimental applications relating to po-
tentially pedemic pathogens, og Facing critical de-
cisions on climate change in 2015. Dag Aksnes del-
tok i arbeidsgruppen bak Marine Sustainability in
an age of changing oceans and seas (utarbeidet i
2015, lansert i Brüssel i januar 2016). Flere rap-
porter er under arbeid. Akademiet er i ferd med å få
bedre rutiner for å spre EASACs rapporter til rele-
vante departementer, direktorater og organisasjoner
i Norge. 

Gjennom både ALLEA og EASAC har Akade-
miet vært involvert i en prosess som etter et visst
press fra Brüssel har ledet til et nærmere samarbeid
mellom de to nevnte organisasjonene, og dertil
Academia Europaea sammenslutningene av de tek-

niske og medisinske akademiene i Europa (Euro-
CASE, FEAM). Dette såkalte konsortiet bestående
av ”networks of academies and learned societies”
ble formelt opprettet i 2015 og skal inngå i den Sci-
ence Advisory Mechanism (SAM) som er kommet
på plass i Brüssel etter at Jean-Claude Juncker av-
skaffet ordningen med en spesiell Science Advisor.
Konsortiet skal bistå den High Level Group (HLG)
på syv ledende vitenskapskvinner og -menn som
nå utgjør EU-kommisjonens ”vises råd” – og for at
akademiene skal bli i stand til å levere sine bidrag,
”a grant of €6 million for European networks of
academies and learned societies is included in the
2016 work programme for Horizon 2020. The grant
will support academies to collaborate across Eu-
rope in providing science advice for policy.” Det
overordnede målet med SAM er, ifølge EU-kom-
misjonær for forskning, Carlos Moedas, ”to ensure
that the Commission has access to the best possible
scientific advice, independent of institutional or po-
litical interests”. Det ligger mye politisk arbeid bak
etableringen av denne ordningen, som gir akade-
miene store muligheter, men også store utfor-
dringer. 

Globalt
Akademiet har i mange år vært medlem av Inter-
national Council of Science (ICSU) uten å være
særlig aktivt engasjert på sentralt hold. Et av unn-
takene er at Leiv Sydnes i flere år har nedlagt et
stort arbeid som leder av ICSUs Committee on Fre-
edom and Responsibility in the conduct of Science.
ICSU er en paraplyorganisasjon for ulike vitenska-
pelige unioner innenfor det matematisk-naturvi-
tenskapelige området. Med to av dem, Internatio-
nal Astronomical Union (IAU) og International
Mathematical Union (IMU) har Akademiet nær
kontakt på grunn av henholdsvis Kavli- og Abel-
prisen. Også andre unioner er aktive og har i flere
tilfeller aktive norske medlemmer i arbeidsgrupper
eller i ledelsen; Nils Chr. Stenseth avsluttet i 2015
sin treårsperiode som president i International
Union of Biological Sciences. Men med enkelte av
de omkring 20 unionene er det liten kontakt, selv
om det i prinsippet skal eksistere en norsk komite
innenfor hvert område som Akademiet oppnevner
leder for og/eller medlemmer i. Akademiet betaler
også medlemskapet i ICSUs unioner for ”Norge”,
enten unionene er aktive og betyr noe for norske
miljøer eller ei. En sanering av Akademiets enga-
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sjement innenfor ICSU-sektoren, nasjonalt og
internasjonalt, har lenge stått på dagsorden for Aka-
demiet. I løpet av 2015 tok lederen for Den mate-
matisk-naturvitenskapelige klasse Mats Tilset kon-
takt med alle klassens grupper for å kartlegge status
og behov som grunnlag for Akademiets priorite-
ringer innenfor ICSU-feltet. Den 25. november
holdt presidiet møte med de akademimedlemmene
som representerer Akademiet i internasjonale or-
ganisasjoner, blant annet om dette spørsmålet, som
blir fulgt opp i 2016. 

Akademiet har også lenge vært medlem av
nettverket Inter Academy Panel (IAP), nå en del av
Inter Academy Partnership (IAP), som

brings together established networks of academies
of science, medicine and engineering, namely IAP,
the global network of science academies, the Inter-
Academy Medical Panel (IAMP) and the InterAcad-
emy Council (IAC).

Under the new InterAcademy Partnership, more
than 130 national and regional member/ academies
will work together to support the special role of sci-
ence and its efforts to seek solutions to address the
world’s most challenging problems. in particular, the
new IAP will harness the expertise of the world’s sci-
entific, medical and engineering leaders to advance
sound policies, promote excellence in science edu-
cation, improve public health, and achieve other crit-
ical development goals.

Møtet 25. november besluttet at Akademiets pre-
ses skulle delta på IAPs generalforsamling i Sør-
Afrika i mars 2016. 

I 2009 ble Akademiet medlem av International
Social Science Council (ISSC), en pendant til ICSU
innenfor samfunnsvitenskapene. Akademiet har
aldri deltatt aktivt, og på slutten av 2015 meldte
Akademiet seg ut. Norges Forskningsråd er
medlem og ivaretar kontakten på vegne av norske
miljøer.

Et motstykke til ICSU og ISSC innenfor hu-
maniora er Conseil International de la Philosophie
et des Sciences Humaines (CIPSH) eller the Inter-
national Council for Philosophy and Human Sci-
ences. Organisasjonen har lenge ført en beskjeden
eksistens under UNESCOs vinger i Paris, men er
nå blitt revitalisert. Akademiet har aldri vært di-
rekte medlem. Men Akademiet har siden starten
rett etter første verdenskrig vært medlem i Union
Académique Internationale (UAI), som til en viss

grad fyller rollen som et nettverk på humaniora-
siden, og som rett etter annen verdenskrig var vi-
kigste ”founding member” da CIPSH ble dannet.

Union Académique Internationale (UAI) ble
grunnlagt i 1919 og omfatter ca.75 akademier i mer
enn 60 land – bredt vitenskapelige akademier, som
DNVA, eller humanistiske, som det svenske Vit-
terhetsakademien, British Academy og det franske
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. UAI
står bak en rekke store og langvarige grunnfors-
kningsprosjekter innenfor humaniora: kildesam-
linger, tekstutgaver, ensyklopediske verker, leksika
etc. Jens Braarvig og Øivind Andersen er Akade-
miets delegater til UAI. Sistnevnte er UAIs presi-
dent i fireårs-perioden 2013–2017. 

Akademiet er fra langt tilbake direkte involvert
som ansvarlig for det norske materialet i tre av
UAIs mest omfattende prosjekter: Dokumentasjo-
nen av greske vaser og vasefragmenter (Corpus Va-
sorum Antiquorum), publiseringen av greske myn-
ter (Sylloge Nummorum Graecorum), og et
leksikon over (norsk) middelalderlatin (Diction-
naire du latin médiéval). Alle de tre prosjektene har
hatt langsom progresjon; det tredje og siste bindet
med gresk keramikk i norske samlinger ventes dog
å utkomme i overskuelig framtid. 

Akademiet påtok seg ansvaret for det norske
middelalderlatinske tekstmaterialet i 1920. Ord-
boksprosjektet har versert siden rundt 1950, da
Eirik Vandvik tok energisk fatt. Også etter hans alt-
for tidlige bortgang er det blitt arbeidet med stoffet,
av Vegard Skånland, Lars Boje Mortensen, Aiden
Conti og andre; (disse, og de fleste øvrige invol-
verte, har vært tilknyttet Universitetet i Bergen). I
2014 hentet Akademiet prosjektet hjem til Oslo og
opprettet en ny komité for arbeidet, bestående av
latinist og forskningsbibliotekar, fil. dr. Espen Karl-
sen ved Nasjonalbiblioteket (prosjektleder), latinist
og seniorredaktør Øystein Eek i Kunnskapsforla-
get, og professor i gresk og latinsk språkvitenskap
Dag Haug, Universitetet i Oslo (fra 2016 medlem
av Akademiet). Prosjektet Digital corpus and dic-
tionary of Norwegian Medieval Latin texts fikk en
ny basis som kan gjøre det til et eksempel på state-
of-the-art ”digital humanities” da Norges forsk-
ningsråd i 2015 bevilget (under posten ”Forsknings -
infrastruktur”, kategorien ”Scientific data bases and
collections”) ca. 7,7 millioner kroner til prosjektet
for årene 2015 – 19. 

En kortversjon av prosjektbeskrivelsen er:
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MIDLAT aims at creating a research infrastructure
for the study of Latin as used in Norway in the
Middle Ages. This is part of a larger, European ini-
tiative to document Latin as the common language of
Europe in this period. To achieve this, we will first
digitize all the Norwegian Medieval texts that con-
tain Latin. This will be done as part of Nasjonalbib-
lioteket’s effort to digitize the Norwegian textual her-
itage. In a later step, automatic methods will be used
to separate Latin parts of the texts from Old Norse
parts. The Latin material will then be lemmatized
and organized in a concordance. The digital corpus,
lemmatization and concordance will in themselves
constitute important resources for the study of Nor-
wegian Medieval Latin, but also serve as stepping
stones toward the ultimate goal of the project, which
is a digital dictionary of Norwegian Latin. 

Akademiet er prosjekteier, men inngår i et konsor-
tium med Nasjonalbiblioteket. Prosjektet får en
ekstern referansegruppe som blant annet består av
Aiden Conti, Eva Odelman, som brakte arbeidet
med det svenske ordboksverket i havn, Peter Ter-
kelsen, som ledet det danske inntil det ble avsluttet
for kort tid siden, og Egil Kraggerud som har vært
en nøkkelperson i arbeidet gjennom mange år. 

Utenfor UAI deltar Akademiet i prosjektet The-
saurus Linguae Latinae, et ordboksverk over hele
den antikke latiniteten, administrert av Det bayer-
ske vitenskapsakademiet i München. Representant
i Thesaurus-kommisjonen er Egil Kraggerud. Aka-
demiets årbok for 2014 inneholdt en artikkel om
prosjektet.

Det har ikke vært noen samarbeidstiltak
mellom de nordiske akademiene i 2015, men Aka-
demiet for yngre forskere har hatt glede av sine
nordiske søsterorganisasjoner. Generalsekretæren
var invitert som foredragsholder på 14th Baltic
Conference on Intellectual Cooperation i Riga 20. –
21. april, der ikke bare ledelsen i de baltiske aka-
demiene møttes, men også representanter for Fin-
land, Sverige og Norge. 

Av Akademiets bilaterale avtaler er det bare av-
talen med Royal Society of Edinburgh som er blitt
stående og som er fylt med innhold. Bindeleddet
på norsk side er John Grue. Etter symposier i Oslo
2008, Edinburgh 2010 og Oslo igjen i 2013, arran-
gerte Grue sammen med professor Peter A. Davies
(University of Dundee og FRSE og medlem av
DNVA) 4th DNVA-RSE Norway-Scotland Waves
Symposium i Edinburgh 12. – 13. oktober. Møtet

kommuniserte resultater i pågående forskningspro-
sjekter i Skottland og Norge med temaer: Bølger
og is i Arktis, beregning og radargjenkjenning av
random havbølger, indre bølger og stratifisert
strømning. Med 32 foredrag samlet møtet etablerte
og unge forskere, 51 i alt: 17 fra Norge, 17 fra
Skottland og 17 fra andre land som England,
Frankrike, Spania, Canada og USA. Symposiet gav
mange resultater og stimulerte til videre samarbeid.
Kortere sammendrag av alle foredragene er publi-
sert på møtets nettsider. Symposiet ble delfinansi-
ert fra mange kilder: RSE, DNVA, The National
Telford Institute, Marine Alliance for Science &
Technology for Scotland (MASTS), University of
Dundee, Norges Forskningsråd, Småforsk, UiO.
Serien av symposier begynte i Oslo i 2008, fort-
satte i Edinburgh i 2010 og i Oslo igjen i 2013.

MEDLEMsMØtER OG iNDRE sakER

I forkant av torsdagsmøtet 12. mars ble det holdt et
medlemsmøte for å godkjenne innvalget 2015. Det
ble også orientert om aktuelle saker, særlig Elver-
høi-utvalgets arbeid. 

Etter formiddagsmøtet tirsdag 12. mai ble det
holdt medlemsmøte for å godkjenne regnskapene
for 2014. Også der ble det orientert om aktuelle
saker, særlig Elverhøi-utvalgets arbeid.

Mandag 5. oktober ble det holdt et landsdek-
kende medlemsmøte. Det var etablert video-for-
bindelse mellom Akademiets hus i Oslo og univer-
sitetslokaler i Bergen, Trondheim og Tromsø.
Medlemmer av styret og/eller administrasjonen var
til stede og bistod i byene utenfor Oslo. Elverhøi-
utvalgets innstilling og forslag var oppe til disku-
sjon og avstemning. Se egen ramme.
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Elverhøi-utvalget. Etter innspill fra Blix-komiteen (se forrige årsrapport) og på grunnlag av den
etterfølgende diskusjonen, ble det i juni 2014 bestemt å nedsette et utvalg som skulle

fremme forslag til statuttendringer vedrørende valgordningen, herunder valg av valgkomité og valg av
embetsmenn og deres funksjonstid. Innstillingen fra utvalget og forslaget fra styret bør sendes med-
lemmene i god tid før et medlemsmøte før jul 2014 med sikte på endelig avgjørelse i dette medlems-
møtet.

Utvalget ble oppnevnt av styret 19. september 2014 og bestod av Anders Elverhøi (leder), Tove
Bull, Tore Grønlie, Aanund Hylland, Anne-Brit Kolstø, Hanna Mustaparta og Frederik Zimmer.
Utvalget fikk et bredt mandat: en drøfting og avveining av fordeler og ulemper med gjeldende ord-
ninger i forhold til de som var skissert av Blix-komiteen, både når det gjaldt sammensetningen av
styre og presidium, funksjonstid og oppgaver for styremedlemmer og annet. Dessuten ønsket sty-
ret at utvalgets drøftelser skulle munne ut i klare voteringstemaer, gjerne med alternative ved-
taksforslag og i forslag til konkrete (om)formuleringer i statuttene. 

Det ble snart klart at utvalget ikke kunne klare å avslutte arbeidet med det omfattende man-
datet i løpet av 2014. I første halvår 2015 gjennomførte utvalgets leder og sekretær møter med
medlemmer både i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø for å få reaksjoner på sine foreløpige for-
slag.

Før møtet 5. oktober fremla utvalget forslag til ny styringsordning for Akademiet - i to vari-
anter, den ene anbefalt og den andre ikke; i tillegg var det til møtet innsendt forslag på et par kon-
krete endringer i utvalgets forslag, og et mer radikalt, alternativt, forslag om kun en mindre mo-
difisering av dagens ordning. 

Diskusjonen og avstemningene gav i hovedsak følgende resultat: 

• Fra 2017 består styret av preses som leder, de to klasseledere som samtidig er visepresides,
generalsekretæren, klassenes nestledere og tre andre medlemmer.

• Preses, generalsekretær og tre andre styremedlemmer velges av medlemsmøtet. For de tre
styremedlemmene samlet velger medlemsmøtet tre varamedlemmer i rekkefølge. De to
klasselederne/visepresides og klassenes nestledere velges av klassene. Klassens sekretær er
varamedlem i styret for klasseleder og nestleder. 

• Valgperioden er tre år. Det er ikke anledning til gjenvalg i samme verv for den umiddelbart
etterfølgende perioden. [Det vil derimot være mulig for eksempel etter tre år som vanlig sty-
remedlem å bli valgt til preses i tre år.] Unntatt er generalsekretæren, som velges for fire år
og kan gjenvelges for opp til fire år [som nå].

• Visepreses fra den klassen som preses ikke kommer fra, er stedfortreder for preses.
• Presidiet er styrets arbeidsutvalg og består av preses som leder, de to visepresides og ge-

neralsekretæren.

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Styret fikk fullmakt til å fastsette overgangsregler. Styret kan også bestemme at enkelte av re-
glene skal tre i kraft før 1. januar 2017 eller også etter denne dato.

Etter møtet 5. oktober tok utvalget fatt på neste del av mandatet, som var å komme med for-
slag om innfasing av den nye ordningen, forslag om nytt valgreglement, og om statuttendringer
som gir seg av de vedtakene som er gjort. Dette arbeidet kunne ikke avsluttes i 2015. Når forsla-
gene foreligger våren 2016 og medlemmene har tatt stilling til dem, vil valgkomiteen kunne be-
gynne sitt arbeid med sikte på valgene som skal avholdes høsten 2016 for årene 2017ff. 
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Årets siste medlemsmøte ble holdt i forkant av
torsdagsmøtet 3. desember. Valg for overgangsåret
2016 var eneste punkt på dagsordenen. Preses Kir-
sti Strøm Bull stilte ikke til gjenvalg etter fire år i
styret, det samme gjaldt leder av HF-klassen Jan
Eivind Myhre. Ingvild Sælid Gilhus gikk ut etter
seks år i styret. 

Valgene for 2016 gav følgende resultat:

• Ole M. Sejersted rykket opp fra visepreses
til preses

• Hans Petter Graver ble valgt til visepreses
for 2016

• Øivind Andersen fortsetter som generalse-
kretær. 

Generalsekretæren skulle fratrådt ved utgangen av
2015, men som en del av overgangsordningen
hadde styret anbefalt at funksjonstiden forlenges
inntil ny generalsekretær kan bli valgt, dog ikke ut
over 2016. Medlemsmøtet sluttet seg til dette.

I den matematisk-naturvitenskapelige klasse
rykket nestleder Anders Elverhøi opp til leder. Som
ny nestleder ble Nils Lid Hjorth valgt. Erik Boye
ble gjenvalgt som sekretær. I den historisk-filoso-
fiske klasse rykket nestleder Andreas Føllesdal opp
til leder. Som ny nestleder ble Tove Bull valgt. Som
ny sekretær ble Jakob Lothe valgt.

Alle er valgt kun for 2016. Alt nullstilles ved
valgene høsten 2016, da det skal velges presidium
og styre etter ny modell. 

Valgkomiteen i 2015 bestod av Reidun Sirevåg
(leder), Øyvind Østerud, Rolf Anker Ims og Astri
Andresen. For valgene i 2016, som for første gang
skjer i henhold til den nye styringsmodellen, ble det
nedsatt en noe større valgkomité enn vanlig. Den
består av Knut Fægri (leder), Odd Stokke Gabri-
elsen, Ingvild Sælid Gilhus, Olav Gjelsvik, Aanund
Hylland og Nina Langeland.  

PubLikasjONER

Våren 2015 utkom Årsrapport for 2014; Årbok for
2014 kom på høsten. Akademiets årbok inneholder
i tillegg til minnetaler og foredrag og annet artik-
kelstoff også en alfabetisk liste over Akademiets
norske og utenlandske medlemmer ved årsslutt,
ordnet klassevis, og en oversikt over alle medlem-
mene ordnet gruppevis. 

Akademiet har også sørget for et nytt opplag av
Hundre år i eget hus som utkom i 2011.

Foredragene fra Akademiets bidrag til Grunn-
lovsjubileet 2014 utkom i bokform på Dreyers for-
lag: Borgerrolle og borgerrett (210s.). Boken er re-
digert av Kirsti Strøm Bull. 
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I samarbeid med Kungliga Vetenskapsakade-
mien utgir Akademiet tidsskriftet Zoologica
Scripta, som i 2015 kom ut med sin 43. årgang i
seks hefter på til sammen nærmere 700 sider. Tore
Slagsvold og direktør Øyvind Sørensen har sittet i
styret for tidsskriftet i 2015. 

Akademiet har også et samarbeid med de nor-
diske akademiene og relevante faglige organisa-
sjoner i Norden angående tidsskriftet Physica
Scripta.

Videre oppnevner Akademiet redaktøren i
Norsk lingvistisk tidsskrift.

Akademiet begynte i 2014 arbeidet med å
skape en lett tilgjengelig nettbasert oversikt over
alle Akademiets publikasjoner fra opprettelsen til i
dag. Det har i 2015 vært en midlertidig stopp i dette
arbeidet, mest på grunn av omlegginger ved Na-
sjonalbiblioteket.

iNFORMasjON OG kOMMuNikasjON

Årsrapporten har siden 2007 gitt en samlet oversikt
over Akademiets virksomhet, organisasjon og øko-
nomi. Årsrapporten for 2014 forelå til årsmøtet 4.
mai 2015 og ble sendt til alle medlemmene og
mange forbindelser. Årboken for 2014 utkom i no-
vember og ble sendt til medlemmene før jul. Den
inneholder Akademiets matrikkel, årets foredrag og
minnetaler og noe annet stoff. Foredragene og min-
netalene publiseres også på Akademiets nettsted.
Det arbeides kontinuerlig med oppdatering og opp-
gradering av nettsidene: www.dnva.no 

Det er i 2015 sendt ut fem nyhetsbrev til norske
og ett til utenlandske medlemmer.

I tillegg er det gitt informasjon per e-post sær-
lig i forbindelse med møteinnkallinger. 

Den omfattende oppgraderingen av Kavlipri-
sens nettsider som ble gjennomført i 2014, har fort-
satt å gi oss en bedre og bredere presentasjon av
prisene og relaterte aktiviteter som Kavli Prize
Laureate Lectures. 

I 2015 undertegnet Akademiet en ny avtale med
World Federation of Science Journalists (WFSJ)
om å utlyse fem reisestipender til forskningsjour-
nalister for å delta på Kavlipris-arrangementene i
Oslo og Trondheim i september 2016. 

Den internasjonale medieomtalen rundt årets
Abel-pris var omfattende, blant annet med lengre
artikler i Nature, Science, New Scientist, den span-

ske storavisa El Pais og britiske The Guardian. Nytt
av året var at Ekaterina Eremenko på oppdrag fra
Abelstyret og Akademiet lagde to kortfilmer der vi
møter prisvinnerne på deres respektive universite-
ter. Filmene ble vist som en del av prisutdelingen
og ble også lagt ut på Abelprisens nettsted. Mange
nyhetskanaler har også ønsket å vise filmene. Etter
prisutdelingen var det mottakelse på Det Norske
Teatret der den britiske forskningsjournalisten
Vivienne Parry intervjuet prisvinnerne.

På kunngjøringsdagen ble John F. Nash, Jr.
intervjuet av NRKs Washington-korrespondent
Tove Bjørgaas på Princeton for Dagsrevyen. NTB,
VG og Bergens Tidende var blant andre nasjonale
medier som gav årets Abelprisvinnere stor opp-
merksomhet. Nettstedene NRK Viten og forsk-
ning.no omtalte prisvinnernes arbeid i lengre arti-
kler. Nytt i år var at P2-programmet Abels Tårn
med programleder Torkild Jemterud sendte debatt
fra Litteraturhuset om årets Abelprisvinnere. 

Martin Raussen og Christian Skau intervjuet
også årets prisvinnere John F. Nash jr. og Louis Ni-
renberg. Intervjuene ble sendt i Kunnskapskanalen
på NRK2 og trykket i tidsskriftet til den amerikan-
ske matematikkforeningen Notices of the AMS og
i EMS Newsletter som utgis av European Mathe-
matical Society. 

Akademiet for yngre forskere ble stiftet på Det
Norske Videnskaps-Akademi 29.10.2015. Etable-
ringen ble omtalt i en rekke forskningsmedier som
bladet Forskerforum som hadde et stort intervju
med lederen, på nettstedet forskning.no, i Unifo-
rum og andre universitetsaviser og nettsteder. Flere
regionaviser, som Bergens Tidende, skrev også om
de nyinnvalgte medlemmene. 

2015 markerte også starten for et økt fokus og
planlegging rundt sosiale medier. I løpet av de før-
ste månedene i 2016 skal både Akademiet og Abel-
prisen være på Facebook. 

iNNvaLG

Innvalgsprosessen 2015 startet i september 2014.
På forhånd var status for og fremtidig utvikling av
medlemstallet i de to klassene og de 16 gruppene
blitt grundig diskutert på et gruppeledermøte og i
Akademiets styre. Den 23. september fikk gruppe-
ledere e-post om ”å få i gang diskusjonen om ak-
tuelle kandidater og eventuelt koordinere inn-
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valgsforslagene”. Den 26. september fikk med-
lemmene brev om innvalget. 

I MN-klassen stilte styret til disposisjon 10
plasser for norske medlemmer og 6 for utenland-
ske. Ved forslagsfristens 31. oktober var det inn-
kommet forslag på 24 nye norske medlemmer og 5
på utenlandske. Forslagene på norske medlemmer
fordelte seg slik: Oslo/Ås 14, Bergen 4, Trondheim
3, Tromsø 2. Tre av de 24 forslagene var på
kvinner.

I HF-klassen stilte styret til disposisjon 12 plas-
ser for norske medlemmer og 5 for utenlandske.
Ved forslagsfristens utløp var det innkommet 18
forslag på nye norske medlemmer og 6 på uten-
landske. Forslagene fordelte seg slik: Oslo 10, Ber-
gen 3, Trondheim 1, Tromsø 4. Fem av de 18 for-
slagene var på kvinner.

De to innvalgskomiteene leverte før jul 2014
sine respektive innstillinger med et utvalg priori-
terte kandidater. Innvalgsmaterialet gikk ut til med-
lemmene i begynnelsen av januar 2015. Ved fris-
tens utløp 2. februar var det innkommet 148
stemmer i MN-klassen og 150 i HF-klassen. Siden
kun de fire som var prioritert av innvalgskomiteen
oppnådde over 50 % av stemmene i MN-klassen,
ble det avholdt en ny valgomgang der.

Resultatet av innvalget i MN-klassen var at 8
av 10 ledige plasser ble fylt. Alle de tre foreslåtte
kvinnene ble innvalgt. Geografisk fordelte de nye
medlemmene seg slik: Oslo/Ås 3, Trondheim 3,
Bergen 2.

I HF-klassen ble 10 av 12 ledige plasser fylt;
tre av de 10 innvalgte var kvinner. Fordelingen var:
Oslo 4, Tromsø 3, Bergen 2, Trondheim 1.

Alle forslagene på utenlandske medlemmer
fikk over 50 % av stemmene, og alle ble opptatt
som medlemmer (én mer enn forutsatt i HF-klas-
sen, men der var en av de foreslåtte allerede fylt 70
år ved innvalget).

Innvalgsprosessen 2016 begynte i september
2015 med brev til gruppeledere og til samtlige
medlemmer. I løpet av høsten 2015 nedla Akade-
miet mye arbeid i forberedelsen av den første elek-
troniske innvalgsprosessen, som ble gjennomført
fra januar 2016. 

PREsiDiuM, stYRE OG GRuPPELEDERE

Presidiet hadde 17 møter i løpet av 2015. Akade-
miets styre – presidiet pluss klassestyrene – hadde
møter tre ganger i semesteret; dessuten i forbin-
delse med Abelprisen. Styremøtet 15. juni ble kom-
binert med et heldags styreseminar, der Akademi-
ets strategi og prioriteringer ble diskutert. Styret
hadde også møter i egenskap av styre for Akade-
miets forskjellige fond. Klassestyrene holdt også
separate møter. Fra høsten 2015 er et medlem av
administrasjonen observatør på styremøtene. Kom-
munikasjonen mellom presidium og styre er blitt
forbedret ved at hele styret får tilsendt referat fra
presidiemøtene.

Presidiet hadde møte med gruppelederne og
klasselederne mandag 3. februar og mandag 21.
september. På møtene har gruppelederne redegjort
for aktiviteten i gruppene og presidiet om sine pri-
oriteringer og planer. Aktuelle interne og eksterne
saker er blitt diskutert.

aDMiNistRasjONEN

I løpet av 2015 har Akademiet ansatt 2 medarbei-
dere. Cecilie Evjen sluttet i sin stilling som VISTA-
koordinator og er blitt erstattet av Håkon Sandbak-
ken. Anette Burdal Finsrud har blitt ansatt (vikariat)
som prosjektleder for Kavliprisen. I løpet av 2015
har akademiet igjen tatt i bruk Stallen som kontor-
lokaler etter at foreningen Store Norske Leksikon
flyttet ut. Sekretariatet har i 2015 bestått av 12 per-
soner inklusive direktør Øyvind Sørensen.
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Deltagere på administrasjonens ekskursjon til Ber-
lin i september 2015. Administrasjonstur gjennom-
føres annethvert år med besøk til et annet Akademi,
denne gang til det Berlin-brandenburgske akademi. 



Eirik F. Baardsen har i 2015 fungert som verneom-
bud for alle ansatte, og har i den rollen også vært de
ansattes observatør i Akademiets styre. Forskerfor-
bundets lokallag har vært aktive blant annet i utfor-
mingen av lokal lønnspolitikk høsten 2015. Videre
har administrasjonen gjennomgått første hjelps kurs.

Hus OG EiENDOM

For 130 år siden, 3. september 1885, forelå det før-
ste fasadeutkastet fra Herman Major Backer på det
som i dag er Akademiets hus. Huset er et kleno-
dium med en karakter det er viktig å bevare. Det er
både en arbeidsplass og en møteplass. Den vok-
sende administrasjonen og den stadig større akti-
viteten setter høye krav til husets fasiliteter samti-
dig som det utsetter huset for adskillig slitasje.
Akademiet har derfor investert betydelige beløp i
oppgradering av eiendommen gjennom flere år.
Disse investeringene vil måte fortsette og ganske
sikkert øke i årene som kommer. 

I 2015 ble hoveddøren og inngangspartiet i
Akademiets hus pusset opp og oppgradert. Byanti-
kvaren var med på prosessen med både råd og øko-
nomisk støtte. 

For å bedre driftssikkerheten ble alle varmt-
vannstanker skiftet ut, i tillegg til rørsystemet som
kobler dem til hverandre. Det nye anlegget er di-
mensjonert for å kunne håndtere et fremtidig økt
forbruk. 

Videre gikk Akademiet i 2015 over til bred-
båndbasert telefoniløsning, et stort fremskritt både
teknisk og sikkerhetsmessig, da mengdevis med
gamle kabler ble eliminert. I 2016 vil Akademiet
ha en gjennomgang av det elektriske anlegget med
henblikk på brannsikkerhet og kapasitet. 

Foreningen Store Norske Leksikon sa på våren
opp sin leieavtale i sidebygningen Stallen og flyt-
tet ut i juli. Da lokalene ble ledige ble det iverksatt
en grundig oppussing. Det har skapt et teknisk ut-
merket og et lyst og trivelig kontormiljø for de an-
satte som i etterkant flyttet over fra hovedhuset. Ar-
beidet vil fortsette i 2016. 

Huset og eiendommen byr på en del utfor-
dringer. På det tekniske plan blant annet at oljefy-
ren må skrapes før 2020 og erstattes med et annet
varmesystem. Store vindusflater med enkeltglass
gir stort varmetap. Ikke bare oppvarming er et pro-
blem, men også ventilasjon. Generelt er det et pro-
blem å forene husets funksjon som representativt

møtested og som arbeidsplass for ansatte: Det er
grenser for hvor langt kontoriseringen kan gå.
Tilbakeføringen av Stallen har gitt noe pusterom. 

Problemstillingen har opptatt Akademiets styre
og medlemmer lenge, og en har for eksempel dis-
kutert og til dels undersøkt muligheten for et ny-
bygg i hagen, både med arkitekter og med byanti-
kvar. Vinteren 2014/15 ble det tatt et nytt initiativ,
da Eilif Holte (Holteprosjekt) ble engasjert for å gi
en helhetsvurdering. Holtes utgangspunkt (i notat
av 25.03.2015) er at ”DNVAs strategi og utvik-
lingsplaner gir grunnlag for å fastlegge mål for
eiendomsvirksomheten og krav til eiendomsfor-
valtning. Det bør fastlegges et effektmål for et ut-
viklingsprosjekt, bla. hvilken effekt DNVA vil
oppnå for sin organisasjon når prosjektet er
gjennomført.” I påvente av en avklaring om stra-
tegi og effektmål, ble det til at Holte og hans med-
arbeidere konsentrerte seg om foredragssalen, som
uansett vil forbli foredragssal og som til en viss
grad kan behandles for seg. Selv om mye er gjort
de siste årene har salen som kjent problematiske
lys- og lydforhold, knirkende stoler og ingen ven-
tilasjon. Holte har fremlagt forslag om til dels ra-
dikale endringer både av estetisk og teknisk karak-
ter. Styret har hatt forslagene til behandling, og de
vil bli lagt fram for medlemmene til diskusjon i
2016. Styret skal fatte vedtak i saken. 

ØkONOMi

Inntekter
I 2015 var Det Norske Videnskaps-Akademis sam-
lede inntekter/bidrag på kr 63 096 779 (2014: kr 79
718 861). Dette inkluderer Akademiets ordinære
drift, Abelprisen, Kavliprisen og VISTA-samarbei-
det. Bevilgningen over statsbudsjettet var på kr
16 950 000 (2014: kr 16 400 000). Av dette ut-
gjorde bidraget til Akademiets ordinære drift kr
6 827 000, en økning på kr 227 000 sammenliknet
med året før. På samme post i budsjettet fikk Aka-
demiet en bevilgning på kr 10 123 000 for arbeidet
med Kavliprisen. Tildelingen til Abelprisen, som
er en egen post på statsbudsjettet, var kr 14 119 000
(2014: kr 13 668 000), derav kr 6 000 000 i pris-
penger. Statoil bidro i 2015 med kr 20 000 000 til
VISTA-programmet. I tillegg mottok VISTA-pro-
grammet kr 5 000 000 i gaveforsterkningsmidler
fra Norges forskningsråd.
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Driftsinntektene for Akademiets ordinære drift
i 2015 var på kr 18 518 398, mot kr 17 636 871 i
2014. Driftsutgiftene for Akademiets ordinære drift
fordelte seg på følgende hovedposter: Faglig virk-
somhet kr 4 608 110, personalkostnader (inkl. de
som administrativt arbeider for Abelprisen, Kavli-
prisen og VISTA) kr 9 147 071, administrasjon kr
1 925 018, drift og vedlikehold av eiendommen i
Drammensveien 78 kr 2 630 849. For Akademiets
ordinære drift var det et positivt årsresultat på kr
51 342. Akademiets totale aktivitet hadde et posi-
tivt resultat på kr 3 771 256. For 2014 hadde Aka-
demiets totale virksomhet et årsresultat på kr 1 829
787. Hovedårsaken til disse fluktuasjonene er at
Akademiet mottar en fast årlig tildeling fra depar-
tementet i forbindelse med Kavliprisen, men har
vesentlig mer utgifter det året det er prisutdeling.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og års-
regnskapet for 2015 er satt opp under denne forut-
setningen. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte
regnskap og årsberetning et rettvisende bilde over
utviklingen av virksomheten i regnskapsåret og til-
standen per 31. desember 2015.

Hva økonomiske forhold angår, henvises det
for øvrig til regnskapene og de grafiske oppstil-
lingene lenger bak i denne rapporten.

FOND OG LEGatER

Nansenfondet og de dermed forbundne fond leve-
rer sin egen årsberetning som trykkes i årboken.
Akademiet administrerer 13 fond og legater med
særformål. Styret for de fleste av fondene er Aka-
demiets styre. Midlene som fondene disponerer er
investert i fond med moderat risikoprofil og med
et langsiktig tidsperspektiv. DNB Asset Manage-
ment forvalter hovedparten av fondenes verdier.

Totalt var fondenes samlede kapital ved årsslutt
på kr 54,6 mill, og av dette utgjorde disponibel ka-
pital kr 29,7 mill. I løpet av året tildelte N.A. Stangs
legat kr 300 000 til Akademiforelesningen og Aka-
demisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap. 
Nytt for året var at Fylkesakers stiftelse tildelte kr
500 000 til utdeling og administrasjon av Fylkes-
akerprisen. Dette er en prisutdeling som vil skje
annet hvert år. Selve prispengene utgjør 250 000.
Det vises for øvrig til oversikten over fondene.

sLuttORD

Det Norske Videnskaps-Akademi har også i 2015
etter beste evne levd opp til formålsparagrafens
punkter, som er å

• initiere og støtte vitenskapelig forskning
• arrangere møter og konferanser om vitenskape-

lige eller forskningspolitiske temaer
• tildele vitenskapelige priser
• avgi uttalelser i sentrale vitenskapelige spørs-

mål
• ivareta vitenskapens interesser overfor politiske

myndigheter og i offentligheten
• fungere som kontaktorgan i norsk forskning
• representere norsk vitenskap overfor utenland-

ske akademier og internasjonale organisasjoner

Jeg takker Akademiets medlemmer og ansatte og
våre offentlige og private samarbeidspartnere for
deres bidrag til et godt Akademiår i 2015. 
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ÅRSMØTET 2015
MANDAG 4. 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 Rococosalen og Speilsalen. Ved
å arrangere møtet utenfor eget hus kunne alle som ønsket det få være med. Det var rundt 180 medlem-
mer og gjester til stede.

Preses Kirsti Strøm Bull ønsket velkommen og holdt en forskningspolitisk innledning. Deretter fikk de
av Akademiets nye medlemmer som var til stede, overrakt sine medlemsdiplomer av presidiet. General-
sekretæren 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 2015 innen realfag og medisin til Anne-Lise Børresen-Dale for
fremragende molekylær kreftforskning. Prisen består av en medalje, et diplom og 300 000 kroner. Jan
Terje Andersen ble tildelt Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2015 for fremragende forsk-
ning innen immunologi. Prisen består av et diplom og 100 000 kroner.

Hvert annet år blir Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris til minne om Bertha og Daniel Føllesdal
delt ut. Første gang var i 2009. I år ble Jørn Hjulstad ved Kongsberg videregående skole tildelt prisen.
Prisen består av et diplom og 50 000 kroner.

Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse opprettet en pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskape-
lig forskning. Prisen består av 250 000 kroner. Den ble første gang delt ut i 2015 og gikk til Eyjólfur Kja-
lar Emilsson for forskinga hans innanfor antikkens filosofi. Prisen består av et diplom og 250 000 kroner.

Professor og Kavliprisvinner Thomas Ebbesen, Université de Strasbourg, holdt kveldens foredrag: Sci-
ence Policy in a Changing World.

De tre musikalske innslagene under årsmøtet var ved folkemusiker Gjermund Larsen.

Festmiddagen var i Speilen, der var det tale av preses og takketaler av prisvinnerne Anne-Lise Børresen-
Dale og Jørn Hjulstad. Tidligere Ständig Sekreterare for Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, Gunnar
Öqvist, holdt bordtalen under middagen. Akademiets nye medlem, Terence Cave, takket for medlem-
skap på vegne av alle de nye medlemmene samt holdt takk for maten talen.
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Til venstre: Foredragsholderen Thomas Ebbesen.
Til høyre: Nansenfondets leder Øyvind Østerud med Anne-Lise Børresen-Dale.

Til venstre: Musikeren Gjermund Larsen gjør sitt inntog.
Til høyre: Nansenfondets leder med Jan Terje Andersen.

Til venstre: Preses Kirsti Strøm Bull med mottageren av Fylkesakerprisen, Eyjólfur Emilsson.
Til høyre: Preses med Jørn Hjulstad.
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Det Norske Videnskaps-Akademi besluttet å tildele Abelprisen for

2015

til

John F. Nash, Jr. & Louis Nirenberg

Princeton University, USA & Courant Institute, New York University, USA

«for striking and seminal contributions to the theory  
of nonlinear partial differential equations and its  

applications to geometric analysis»



John F. Nash, Jr. og Louis Nirenberg mottar Abelprisen av H.M. Kong Harald.
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Nirenberg og Nash med ektefeller på Audiensen på Slottet.



H.M.Kong Harald signerer gjesteprotokoll på
Akershus Slott i nærvær av Kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen.
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Prisvinneren i livlig samtale med den britiske forsk-
ningsjournalisten Vivienne Perry på det Norske Te-
ater

Kransenedleggelse på Abelhaugen.

Prisvinnerne foreleser på Universitetet i Oslo.
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Arrangement på Litteraturhuset i forbindelse med annonseringen 25. mars.

Matematikkseksjonen ved Hellerud videregående skole mottok Holmboeprisen av Kunnskapsministeren.



Nansen Minneforelesning

Kongens skål og foredragsholder Yngve Kristoffersen. 
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Nansen Minneforelesning ble holdt mandag 12. oktober.

«Utforskning av Polhavet på drivisens betingelser: Vitenskapelige, teknologiske og mentale
utfordringer i et hundreårsperspektiv»

Yngve Kristoffersen, Universitetet i Bergen

Drivisen er en naturlig plattform for forskningsaktivitet i Polhavet, spesielt i den delen som ikke er til-
gjengelig for forskningsisbrytere. I dag vet vi at Polhavet består av to dyphavsbassenger adskilt av en
undersjøisk fjellkjede av dimensjoner som overgår Alpene i Europa. Forskningen bygger videre på Nan-
sen sine observasjoner av isdekket og vannmassene, men har nå et betydelig fokus på klima og endringer
i fysiske miljøforhold på tids-skalaer som spenner fra dekader til ti-talls millioner år. 118 år etter FRAM-
ferden representerer FRAM-2014/15 ekspedisjonen en vellykket introduksjon av ny teknologi for å møte
de logistiske utfordringene fra et isdekke i endring.



Birkelandforelesningen
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Birkelandforelesningen 2015 ble holdt i Akademiet den 24. september.

«Our Connection to Space»

Dr. Terry Onsager, National Oceanic and Atmospheric Administration, USA/Space Weather Pre-
diction Center, USA

Human civilization’s connection to space has evolved profoundly over the past centuries and millennia.
For thousands of years our ancestors viewed the aurora and sunspots and acted upon beliefs of messages
hidden in these heavenly signs. With the development of sophisticated instruments and the discovery of
physical laws, a new era of understanding emerged. People found themselves connected to a vast, natu-
ral laboratory, able to measure directly eruptions on the Sun and energetic particles from throughout the
galaxy.

It was within this era of understanding that Kristian Birkeland accomplished his pioneering work.
Among his many discoveries was the profound and direct connection between Earth and space through
the flow of electrical currents. Most recently, the development of modern technology and the global in-
tegration of our economic and security infrastructures have connected our daily lives to space in ways
previously unimaginable. 

Øverst venstre: Dr. Terry Onsager holder birkelandforelesningen. Øverst til høyre: Dr. Pei Cheng Chua
mottar Yaras Birkelandpris for 2015. Nederst til høyre: Birkelandkomiteen sammen med Birkelandfore-
leseren.



Akademiforelesningen

Akademiforeleser Raquel Fernández.

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag 10. mars
Raquel Fernández, Professor of Economics, New York University:

«Women and Culture»

Women’s participation in the formal labor market has varied greatly over time and across space. What is
the role of culture in generating this variation?  Until recently, economics considered culture to be a
«black box» - hence not a proper topic for scientific inquiry. This changed recently and there is now a
thriving literature in this area. The lecture will focus on the recent research on the role of culture in eco-
nomic outcomes, especially in illuminating differences in women’s labor force participation. 
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Fra andre arrangementer

VISTAs 30.-årsjubileum 30. november

Zoologica Scriptas

39

Øverst til venstre Anne-Lise Børresen-Dale under sitt innlegg om å stimulere til verdensledende forsk-
ning. Nedenfor: Panel, debattlederen Aslak Bonde til venstre, deretter Asgeir J. Sørensen (AMOS), Ei-
vind Hiis Hauge (NTVA), Mari Sundli Tveit (NMBU), Unni Olsbye (UiO), Toger Strand (UiB).

Fra Zoologica Scriptas symposium 5. november.



Møte til ære for Akademiets Nobelprisvinnere

May-Britt og Edvard Moser under Akademimøtet i april. Til høyre: Det ble satt opp skjerm i gobelinsa-
len så flere kunne delta på møtet. 

Forskningstorget

Flere fra Akademiets stab deltok på Akademiets stand på Forskningstorget i Oslo i september.
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"Mellom drøm og virkelighet" Formiddagsmøte om Islam

Sopranen Lise Davidsen under seminaret om
Wagners Lohengrin 23. februar.

Mohammad Usman Rana i Akademiet 2. desem-
ber.
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Møter og symposier
Akademiets møte- og symposievirksomhet ble avviklet som
tidligere. Det har vært ett møte i måneden, med unntak av juli
og august, til sammen 11 [ekstramøte i Bergen 26. oktober]
møter i tillegg til Akademiets årsmøte. Ett av møtene var i Ber-
gen. To av møtene har vært i regi av de to klassene. Det ble
holdt 13 minnetaler. Foredrag og minnetaler blir trykket i Aka-
demiets årbok. Lørdag 29. august ble det arrangert høsteks-
kursjon til Drammen. 

Med noen få unntak har alle møtene vært åpne for publikum.
De blir annonsert i Aftenpostens kveldsutgave dagen før møtet.

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

22. januar
Professor Anne Simonsen, Universitetet i Oslo: Sulten
forlenger livet
Professor Tone Selboe, Universitetet i Oslo: Hva er en
roman?

19. februar
Maria af Klinteberg Herresthal, formidlingssjef, Den Nor-
ske Opera & Ballett:
Wagners Lohengrin: Fra Nationaltheatret 1911 til Ope-
raen 2014
Torsdag 5. mars ble Akademiets medlemmer inviterte til
å overvære generalprøven på Lohengrin i Den Norske
Opera & Ballett

12. mars
Møte i regi av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
i Akademiet
Temamøte: Peak Phosphorus: The earth’s supply of life’s
essential element is soon used up. What then? Hoved-
foredrag ved Professor Koop Lammertsma, Vrije Univer-
siteit, Amsterdam

16. april
Professorene Edvard og May-Britt Moser, Kavli Institute
for Systems Neuroscience, NTNU, holdt et felles fore-
drag om det de ble tildelt Nobelprisen for i 2014. De kalte
foredraget Neural Maps of Space/ Gitterceller, stedsans
og hjernens kartverk

Nobelprisen i fysiologi eller medisin ble i 2014 tildelt
hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser, Kavli Insti-
tute for Systems Neuroscience, NTNU. De delte prisen
med John O’Keefe fra University College London. Pri-
sen ble tildelt for oppdagelser av celler som utgjør et po-
sisjoneringssystem i hjernen.

4. mai Årsmøtet (mandag) Grand Hotel, Oslo
Forskningspolitisk innledning, diplomer til nye medlem-
mer, Akademiets lærerpris, Fylkesakerprisen, Fridtjof
Nansens belønning for fremragende forskning og Fridt-
jof Nansens belønning for yngre forskere, kunstnerisk
innslag
Foredrag ved Thomas Ebbesen, Université de Strasbourg:
Science Policy in a Changing World

11. juni
Professor Dag Michalsen, Universitetet i Oslo: Høyeste-
rett 1815–2015

Fra det første Tømteseminaret ”Veien til doktorgrad”

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO, UiO. Statssekretær Bjørn Haugstad under sitt innled-
ningsforedrag.



10. september
Møte i regi av Den historisk-filosofiske klasse i Akade-
miet
Temamøte: Kampen om vitenskapsspråket: Norsk, eng-
elsk eller mangfold
Innledninger ved professor Kari Bø, Norges idrettshøg-
skole og professor Anders Johansen, Universitetet i Ber-
gen

22. oktober 
Professor Nils Chr. Stenseth, Universitetet i Oslo: 
Var svartedauden og pestutbruddene i middelalderens Eu-
ropa forårsaket av en asiatisk klima-puls?

26. oktober
Ekstramøte i Bergen om Prioritering i helsetjenesten –
veien videre
Med blant annet Ole Fridthjof Norheim, Lars Akslen og
Bertil Tungodden

5. november. Møte i Bergen på Grand Terminus hotel
Professor Marit Melhuus, Universitetet i Oslo: Hva er
lov? Bioteknologi, lovgivningsprosesser og slektskap.
Noen antropologiske perspektiver

19. november
Professor Ola Didrik Saugstad, Universitetet i Oslo: 
Oksygen: Livets nektar og dødens kyss 

Supplerende innlegg av Göran E. Nilsson, Universitetet i
Oslo: 
Dyr som lever uten oksygen 

3. desember
Professor Hilde Henriksen Waage, PRIO: Å forske på
brennbare temaer

MiNNEtaLER

Minnetale over Maren-Sofie Røstvig ved Olav Lausund
Minnetale over Finn Lied ved Nils Holme
Minnetale over Bjørn Johan Landmark ved Bo Andersen
Minnetale over Hildur Krog ved Per M. Jørgensen
Minnetale over Guro Valen ved Gunnar Nicolaysen
Minnetale over Otto Hageberg ved Liv Bliksrud
Minnetale over Jorolf Alstad ved Jan Petter Omtvedt
Minnetale over Eldrid Straume ved Bergljot Solberg
Minnetale over Torstein Hovig ved Per Brandtzæg
Minnetale over Asbjørn Kjønstad ved Eivind Smith
Minnetale over Thorvald Sætersdal ved Karen B. Helle
Minnetale over Johan B. Steen ved Per S. Enger
Minnetale over Nils Christie ved Kristian Andenæs

FastE FORELEsNiNGER

Tirsdag 10. mars Akademiforelesningen i humaniora og sam-
funnsfag:
Raquel Fernández, Professor of Economics, New York
University: Women and Culture

Torsdag 24. september: Birkelandforelesningen 
Dr. Terry Onsager, National Oceanic and Atmospheric
Administration, USA/Space Weather Prediction Center,
USA: Our Connection to Space

Mandag 12. oktober: Nansen minneforelesning
Professor Yngve Kristoffersen, Universitetet i Bergen:
Utforskning av Polhavet på drivisens betingelser: Viten-
skapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hun-
dreårsperspektiv
H.M. Kong Harald var til stede

FORMiDDaGsMØtER

Professor Stein A. Evensen er ansvarlig for disse møtene

Tirsdag 20. januar
Kyrre Harald Glette: Selvlærende roboter

Tirsdag 3. mars
Anine Kierulf: Prøvingsretten: Kjepp eller eike i demo-
kratiets hjul?

Torsdag 19. mars
Ole Frithjof Norheim: Kan vi lykkes med prioritering av
helsetjenester i Norge?

Tirsdag 12. mai
Bo Andersen: Kometen kommer! Reisen til Churnynov-
Gerasimenko

Onsdag 3. juni
Peter Butenschøn: Arkitektens stemme i byutvikling og by-
fornyelse

Torsdag 8. september
Bernt Hagtvet: «Ett menneskes sak er vår alles sak»
(Georges Clemenceau). Justismordet på Alfred Dreyfus
(1894–1906)

Tirsdag 20. oktober
Alv Egeland og Bjørn Pedersen: Samarbeid og konflikter
mellom Birkeland, Eyde og Wallenberg ved etableringen
av Norsk Hydro

Onsdag 2. desember
Mohammad Usman Rana: Hvorfor brenner det i islams
hus?

aNDRE sYMPOsiER, sEMiNaRER
OG kONFERaNsER

8. – 10. januar
An international workshop dedicated to fundamental as-
pects of density-functional theory (DFT). Arrangert av
The Centre for Theoretical and Computational Chemistry
ved professor Trygve Helgaker og forsker Simen Kvaal 
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10. januar i Litteraturhuset i Oslo
Forum for bevissthetsforskning arrangerte sammen med
Det Norske Videnskaps-Akademi et åpent møte med tit-
telen Om bevissthet. Foredragsholder var professor Ter-
rence W. Deacon fra University of California, Berkeley.
Tittel på hans foredrag var: On Consciousness

17. januar
Seminar i regi av Institutt for helse og samfunn ved pro-
fessor Øivind Larsen

30. januar
Re-imaging New Testament studies
Arrangert av Akademiets gruppe 8 Teologi og reli-
gionsvitenskap, professor Halvor Moxnes

9. – 10. februar
Årsmøte for Centre for Environmental Radioactivity
(CERAD)

13. februar
Symposium: Perspectives on Mendel’s legacy
Arrangert av The Centre for Ecological and Evolutionary
Synthesis (CEES) ved professor Nils Chr. Stenseth

23. februar
Mellom drøm og virkelighet. Wagners opera Lohengrin
Symposium arrangert av Det Norske Videnskaps-Aka-
demi i samarbeid med Den Norske Opera og Ballett og
Norges Musikkhøgskole

17. mars
Norsk kulturråd 50 år. Rådets aller første møte (og siden
flere møter) ble avholdt i Vitenskapsakademiet i 1965.
Arrangert av Norsk Kulturråd

10. – 11. april
Work shop arrangert av gruppen Stochastics in Environ-
mental and Financial Economics – SEFE ved Senter for
grunnforskning (CAS)

14. april
Et samarbeidsmøte mellom Det Norske Videnskaps-Aka-
demi og Norges Bank
Foredrag av visesentralbanksjef Jon Nicolaisen: Bør ban-
ker berges?

20. – 24. april
Andre konferanse for gruppen Stochastics in Environ-
mental and Financial Economics – SEFE ved Senter for
grunnforskning (CAS)

27. april
Møte om nordområdene
Nordområdene: Tilfrysing eller nedsmelting?
Arrangert av Norges Vitenskapsakademi for Polarforsk-
ning

28. april
Symposium arrangert av Norges Tekniske Vitenskaps-
akademi, Norges forskningsråd og Det Norske Viden-

skaps-Akademi: Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet
H.M. Kong Harald var til stede

29. april
Forum for bevissthetsforskning arrangerte sammen med
Det Norske Videnskaps-Akademi et åpent møte med tit-
telen Eyes Wide Open, Brain Wide Shut? Foredragshol-
der var professor Steven Laurey som er leder ved The
Coma Science Group ved The Cyclotron Research Centre
ved det belgiske Universitè de Liège

6. mai
Energimarkedet i EØS-området – nye rettslige og poli-
tiske utviklingstrekk
Arrangert av Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjø-
rett, avdeling for petroleums- og energirett, UiO Energi
og Energi Norge

28. mai
Seminar til ære for Monica Dalen
Arrangert av Institutt for spesialpedagogikk ved Steinar
Theie

29. mai
Symposium til ære for Hanne Haavind
Arrangert av Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

2. juni
Iconoclashes (Når symbolene angripes)
Iconoclash er utledet fra begrepet ikonoklasme som defi-
neres som ødeleggelse av religiøse bilder og andre sym-
boler og monumenter på grunn av religiøse eller politiske
motiv. Verd å merke seg er at ikonoklasme har vært og er
tett knyttet til ødeleggelse av religiøse bilder, men det er
vanskelig å finne bruk av religiøs bildeødeleggelse uten at
det ligger en makthensikt til grunn. Ikonoklasme er sy-
nonymt med billedstorm, billedødeleggelse, billedfiendt-
lighet og ikonofobi. I moderne tid finnes mistro til bildet
tydeligst innen vitenskap, religion og kunst.

Åpent møte arrangert av Senter for grunnforskning og Det
Norske Videnskaps-Akademi.

8. juni
Å gjøre det riktige: Forskningsinstitusjonenes ansvar for
forskningsetikk
Kunnskapsdepartementet inviterte til en konferanse i sam-
arbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi og De na-
sjonale forskningsetiske komiteene

19. – 20. juni
Top Gear in Science: Science and carrier development
Arrangert av professor Tone Tønjum og Unit for Genome
Dynamics, Rikshospitalet

17. september
Åpningskonferanse for gruppen Arctic Domestication in
the Era of the Anthropocene,
Senter for grunnforskning
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18. september
Jubileumsseminar i anledning 100 års-dagen for professor
Arnt Eliassens fødsel:
Fundamental science changes society: The emergence of
modern meteorology
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi ved pro-
fessor Øystein Hov

22. september
Letten Memorial Lecture: From molecules to cognition
Arrangert av Letten Foundation

25. september
Einar Haugen forelesning
Den amerikanske språkforskeren Einar Haugen (1906 -
1994) ble født i USA av norske foreldre fra Oppdal og
vokste opp som tospråklig, noe han sa var et privilegium
for en språkforsker. Han var en fremragende kjenner av
norsk og nordisk språk og kultur og av allmenn
språkvitenskap. Han banet vei for forskning på mi-
noritetsspråk og tospråklighet. Einar Haugen Lecture
hyller språkforskeren for hans innsats og betydning.
Arrangert av Senter for flerspråklighet ved Universitetet
i Oslo, MulitiLing.

1. oktober
Tømtesymposiet
Avkastningen fra Tømtefondet som ble opprettet etter sal-
get av Tømte Gård vil bli brukt til å avholde symposier i
testator Fredrik Oscar Guldbergs ånd. Tema for det første
Tømte-symposiet er artsendringer i et klimaperspektiv.
Kristin Halvorsen åpnet symposiet og professor Chris
Thomas fra University of York holdt foredrag med tittel
Range shifts of species associated with climate change

15. – 16. oktober
International workshop: Soft & Complex Matter
Arrangert av Jon Otto Fossum ved NTNU og Institutt for
energiteknikk

17. oktober
Norsk Klassisk Forbunds 30 års jubileum

19. oktober
Boklansering
Ekstraordinære tider. Festskrift til Per Ole Johansen
Arrangert av Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved
Universitetet i Oslo

23. oktober
Symposium i regi av Det Norske Videnskaps-Akademis
Komité for geomedisin – mat, miljø, helse: Jordressurser
og befolkningsvekst

26. – 27. oktober
Akademisymposiet 2015: Literature and the Public
Sphere
Arrangert av Den historisk-filosofiske klasse i Det Norske
Videnskaps-Akademi

26. oktober Litteraturhuset i Bergen
Helseprioriteringer i framtiden. Hvilke prinsipper, krite-
rier og virkemidler bør vi bruke for å prioritere helsetje-
nester i Norge? Det Norske Videnskaps-Akademi in-
viterte til diskusjon om forslagene til kriterier for å fordele
helsetjenesteressurser.

4. november
Forum for bevissthetsforskning arrangerte sammen med
Det Norske Videnskaps-Akademi et åpent møte med tit-
telen Auditory hallucinations: To hear voices that do not
exist Foredragsholder var professor Kenneth Hugdahl.
Han er leder av Bergens fMRI group, Institutt for biolo-
gisk og medisinsk psykolog ved Haukeland Universitets
sykehus.

5. november
Symposium: Systematics and Biodiversity Research in the
Era of Genomics
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi og redak-
tørene av Zoologica Scripta.

10. november
Veien etter doktorgrad - karrierepolitikk for midlertidig
vitenskapelig ansatte.
Symposiet satt fokus på midlertidige forskerstillinger etter
PhD, særlig postdoktorstillingene.
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi

I 2015 presenterte Universitets- og høgskolerådet utred-
ningen Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale
i UH-sektoren. Utredningens visjon var å gjøre norske
universiteter og høgskoler langt mer attraktive for inter-
nasjonale og norske talenter. 

11. november
Flerfaglig publikumsseminar om Lys
Arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis gruppe
4, Kjemi.
Foranledningen for møtet var at FN har proklamert 2015
som lysets år. Året 2015 var ikke tilfeldig valgt. Det er for
eksempel 200 år siden Fresnel foreslo at lys brer seg i
rommet som en bølgebevegelse, og 150 år siden Maxwell
satte sammen sine elegante ligninger som viser at lys kan
beskrives ved hjelp av elektromagnetisk teori. Lyset spil-
ler dessuten en viktig rolle som metafor innen religion og
filosofi, og påvirker våre sanser og sinn.

12. – 13. november
Konferanse: How is Metaphysics Possible?
Arrangert av forskergruppen på Senter for grunnforskn-
ing: Disclosing the Fabric of Reality - The Possibility of
Metaphysics in the Age of Science.

23. november
Hylleraassymposiet
Symposiet er en markering av professor Egil A. Hylleraas
sine prestasjoner innen teoretisk fysikk. Hans arbeid med
helium atomet på 1920-tallet bekreftet gyldigheten av
kvantemekanikk for flerpartikkelsystemet og represen-
terte antagelig den første viktige bruk av databehandling
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i fysikk. Hylleraas ble innvalgt i Det Norske Videnskaps-
Akademi i 1930.

30. november
VISTA-dagen
Tema: Verdensledende forskning i Norge?
I 2015 er det 30 år siden VISTA ble stiftet. Jubileet øn-
sket å belyse satsing på kvalitet i norsk forskning og be-
tydningen av forskernes samfunnsoppdrag.

7. – 8. desember
Tverrfagleg konferanse arrangert av Det Norske Viden-
skaps-Akademis Menneskerettsutvalg: Forsking og men-
neskerettar
Korleis oppfattar forskarar frå forskjellige fag og disipli-
nar menneskerettsspørsmål innanfor si forsking?

Menneskerettskomiteen ønsker å fokusere på menneske-
retter som en integrert del av forsking og undervisning i
ulike fag. 

15. desember
Anne-Brit Kolstø Honorary Symposium & CIME Inter-
national Winter Symposium 
Arrangert av Farmasøytisk institutt ved Universitetet i
Oslo, MicroNET og Centre for Integrative Microbial
Evolution (CIME)

Ntva

Norges Tekniske Vitenskapsakademi avholder flere av sine
møter gjennom året i Det Norske Videnskaps-Akademi sine
lokaler. 

Tirsdag 13. januar
Fellesseminar NTVA og IVA*: Høyhastighetstog Oslo –
Gøteborg – København
* Kungl. Ingenjörs-vetenskapsakademiens regional sek-
tion, IVA Väst

Onsdag 14. januar
Hydros teknologiagenda. Foredrag ved Hans Erik Vatne,
teknologidirektør Norsk Hydro

Onsdag 4. februar
Nye anvendelser av nanoteknologi, muligheter og trusler
ved Ole Martin Løvvik, seniorforsker, SINTEF materia-
ler og kjemi og Harald Throne-Holst, forskningsleder,
Statens Institutt for Forbruksforskning

Onsdag 11. mars
Forskningssamarbeidet med Kina, med teknologieksem-
pler ved Kari Kveseth, UiO, fhv. vitenskapsråd ved am-
bassaden i Beijing

Onsdag 23. september
Forsvarets situasjon og videre utvikling ved Sverre Die-
sen, tidligere forsvarssjef

Onsdag 28. oktober
Moderne kriminaletterforskning ved Tom Luka, Kripos
og Mariam Bouzga, Folkehelseinstituttet

Onsdag 25. november 
Medisinsk bildebehandling ved Erik Fosse, Rikshospita-
let og Kjell Kristoffersen, GE Vingmed Ultrasound

Akademiets utvalg, komiteer
og styrer

vista

Akademiets har siden 1985 samarbeidet med Statoil om
VISTA-programmet. VISTA støtter grunnforskningsprosjek-
ter på områder som er sentrale i sammenheng med petro-
leumsvirksomhet.

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 Nor-
ske Videnskaps-Akademi, og VISTA-styret utpekes av Aka-
demiet. Vervet som styreleder går på skift mellom DNVA og
Statoil. Akademiet koordinerer VISTA-programmet og har ar-
beidsgiveransvaret for VISTA ansatte, forestår med regn-
skapsførsel, regnskapskontroll, samt personalrelatert oppføl-
ging av VISTA ansatte. VISTA hadde 24 ph.d og postdoktor
stillinger ved utløpet av 2015. VISTA-professoratet ble termi-
nert høsten 2015.

Gaven fra Statoil til Akademiet var i 2015 på 20 millioner kro-
ner, og i tillegg mottok Akademiet gaveforsterking på fem mil-
lioner kroner fra Norges Forskningsråd. VISTA leverer egen
årsberetning og en kortversjon trykkes i Akademiets årbok.

Styret for VISTA bestod ved utgangen av 2015 av:

Vice President Exploration, Bård Krokan, Statoil (Leder)
Professor Anders Elverhøi, UiO
Spesialrådgiver Leif Lømo, Statoil
Professor Helge Holden, NTNU
Professor Lise Øvreås, UiB
Professor Ole M. Seiersted, UiO (ex. officio)
Professor Tor Grande, NTNU
Professor Elisabeth Alve, UiO
Professor Jon Kleppe, NTNU

FORskNiNGsPOLitisk utvaLG

Akademiets forskningspolitiske utvalg har i 2015 bestått av
presidiet samt Ingvild Sælid Gilhus og Øyvind Østerud.
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kLiMautvaLGEt

I 2015 opprettet Akademiet et klimautvalg bestående av:

Professor Nils Chr. Stenseth.
Professor Odd O. Aalen.
Dr. Alf Bjørseth.

Klimautvalget hadde ingen møter i 2015

akaDEMiEts MENNEskEREttskOMitE

Akademiets menneskerettskomite, som også er medlem av
International Human Rights Network of Academies and Scho-
larly Societies, har i 2015 bestått av:

Professor Jakob Lothe, UiO (Leder)
Professor Tove Bull, UiT
Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, UiO
Professor Svein Eng, UiO

kOMitE FOR GEOMEDisiN: Mat, MiLjØ OG
HELsE

Komiteen (tidligere: Komitéen for geomedisinsk forskning og
informasjon) ble opprettet i 1984 på initiativ av professor J.
Låg. Komiteen er tverrfaglig og har representanter fra fagom-
råder som human- og veterinærmedisin, kjemi, geologi og
jordbunnslære. Komiteen utgjør også styret i Det Norske Vi-
denskaps-Akademis Fond for Geomedisin. Den leverer egen
årsberetning.

Medlemmer av komiteen og fondsstyret var i 2015:

Forsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet (Leder)
Overlege Jan O. Aaseth, Sykehuset innlandet HF
Seniorforsker Geir Aamodt, NMBU
Professor Espen Bjertness, UiO
Forsker Helene Wisløff, Veterinærinstituttet
Førsteamanuensis Trond Peder Flaten, NTNU

Varamedlemmer:

Overlege Serena Tonstad, Oslo Universitetssykhus
Direktør Frøydis Langmark, Kreftregisteret
Professor Jan Alexander, Folkehelseinstituttet
Professor Brit Salbu, NMBU
Professor Bal Ram Singh, NMBU
Forsker Espen Govasmark, Bioforsk

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 Viden-
skaps-Akademi, Yara og Norsk Romsenter. Birkelandkomi-
teen har også ansvaret for tildelingen av Yaras Birkelandpris i
fysikk og kjemi som deles ut i forbindelse med Birkeland-
forelesningen.

Arbeidet rundt Yaras Birkelandpris skjer i samarbeid med
Norsk fysisk selskap og Norsk kjemisk selskap.

Komiteen har i 2015 bestått av:

Professor Jan A. Holtet, UiO (Leder)
Professor Alv Egeland, UiO
Seniorrådgiver Pål Brekke, Norsk romsenter
Styremedlem i Yara, Svein Flatebø
Direktør Øyvind Sørensen

Akademiets randsone

stORE NORskE LEksikON 

Høsten 2010 ble det inngått et samarbeid mellom Fritt ord,
Sparebankstiftelsen, Nasjonalbiblioteket, Norsk faglitterær
forfatter- og oversetterforening (NFF), Universitetene og Det
Norske Videnskaps-Akademi med det formål å etablere et nett-
basert kvalitetssikret norsk leksikon, på grunnlag av den aller-
ede digitaliserte kunnskapsbasen i Store norske leksikon,
Norsk biografisk leksikon og Norsk medisinsk leksikon. 

Norsk Nettleksikon var ut 2013 formelt organisert som et
prosjekt under Akademiet. Akademiet huset prosjektet i Stal-
len, administrerte økonomien og hadde arbeidsgiveransvar for
de ansatte. 2014 ble organisasjonsstrukturen endret flere
ganger. 1. januar 2014 ble Store Norske Leksikon AS etablert
med Fritt ord, Sparebankstiftelsen og Det Norske Videnskaps-
Akademi som aksjonærer. 1. desember 2014 ble AS’et lagt ned
og Foreningen Store Norske Leksikon ble etablert. 

Foreningen Store Norske Leksikon har leid lokaler i Stal-
len første halvår 2015, men har i løpet av året flyttet til nye lo-
kaler ved Myrens verksted på Torshov i Oslo. Det Norske Vi-
denskaps-Akademi har fortsatt som medlem av foreningen
Store Norske Leksikon.

NaNsENFONDEt

Fridtjof Nansens fond til videnskabens fremme ble opprettet i
1897. I tidens løp er flere selvstendige fond blitt forbundet med
Nansenfondet under et felles styre. Statuttene foreskriver at
fondets avkastning skal benyttes blant annet til fremme av vi-
tenskapelige undersøkelser, utgivelse av vitenskapelige skrif-
ter, belønning av særlig fremragende vitenskapelige oppda-
gelser med mer. Om Nansenbelønningen, se under Akademiets
priser.

Nansenfondet gir støtte til vitenskapelig grunnforskning
etter søknad. Den tekniske delen av søknadsprosessen og an-
svaret for regnskapsførsel og forvaltning ligger siden 2010 hos
UNIFOR – Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Uni-
versitetet i Oslo.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond har i 2015 delt
ut ca. 2 millioner kroner i støtte til større og mindre forsk-
ningsprosjekter.

Nansenfondets styre består av seks medlemmer oppnevnt
av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av
Akademiet på fritt grunnlag, mens 2 oppnevnes etter forslag
fra landets universiteter og vitenskapelige høgskoler. Med-
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lemmene oppnevnes for tre år og styret velger selv sin leder.
For perioden 2014–2016 består Nansenfondets styre av:

Professor Øyvind Østerud, UiO (Leder)
Professor Inger Sandlie, UiO
Professor Helge J. J. Dyvik, UiB
Professor Even Lange, UiO
Professor Toril A. Nagelhus, NTNU
Professor Elise Seip Tønnessen, Universitet i Agder

sENtER FOR GRuNNFORskNiNG vED DEt
NORskE viDENskaPs-akaDEMi

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Aka-
demi er en egen stiftelse opprettet etter vedtak i Akademiet i
1989. Senteret leier lokaler i Akademiets hus. Hvert år er sen-
teret vertskap for tre internasjonale forskergrupper innenfor
henholdsvis humaniora, samfunnsfag og matematikk/naturvi-
tenskap. Gruppene velges ut av styret i CAS etter en omfat-
tende internasjonal vurdering. CAS leverer egen årsberetning.
Senteret ledes av et styre på 6 medlemmer med personlige va-
ramedlemmer. Styrets leder og minst et annet av styrets med-
lemmer og deres varamedlemmer skal være medlemmer av
Det Norske Videnskaps-Akademi. Styret i Det Norske Viden-
skaps-Akademi og Universitets- og høgskolerådet (UHR) ut-
peker hver to medlemmer med varamedlemmer til senterets
styre. Akademiet utpeker i forståelse med UHR ytterligere ett
medlem som skal være styrets leder, samt dette medlems va-
ramedlem. Staten oppnevner styrets sjette medlem. Akademiet
utpeker i forståelse med UHR ett av de øvrige medlemmer til
nestleder i styret. Oppnevningstiden er fire år. Akademiets ge-
neralsekretær møter som observatør. 

Styret hadde ved utgangen av 2015 følgende medlemmer
(personlige varamedlemmer i parentes):

Professor Geir Ellingsrud, UiO, leder, (professor Tone Tøn-
jum, UiO)(DNVA)

Professor Mari Sundli Tveit, NMBU, nestleder, (Professor Dag
Rund Olsen, UiB)

Professor Nina Gunnerud Berg, NTNU, (Professor Bjørn Hjer-
tager, UiS) (UHR)

Professor Lena Liepe, UiO (Professor Øystein Elgarøy, UiO)
(DNVA)

Professor Marit Halvorsen, UiO (Professor Håkon With An-
dersen, NTNU) (Staten)

Professor Ottar Hellevik, UiO (Professor Kenneth Ruud, UiT)
(DNVA)

Generalsekretær Øivind Andersen (observatør for DNVA)

iNstitutt FOR saMMENLiGNENDE
kuLtuRFORskNiNG (iskF)

Instituttet for sammenlignende kulturforskning er en frittstå-
ende forskningsinstitusjon som støtter forskning innen fagfel-
tene sammenlignende språkforskning, sammenlignende folke-
minneforskning, sammenlignende religionsforskning, etno  lo gi,
sammenlignende arkeologi og sammenlignende (etnografisk)
samfunnsforskning. Instituttet ledes av et styre der tre med-
lemmer er oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi og

de øvrige fire av ulike universiteter. Styret utpeker selv sin
leder. ISFK leverer egen årsberetning som trykkes i Akademi-
ets årbok.

Styret for Instituttet for sammenlignende kulturforskning,
består i perioden 2013–2015 av (oppnevnende institusjon i pa-
rentes):

Professor Arne Bugge Amundsen, UiO (Leder) (UiO)
Professor Bernt Brendemoen, UiO (DNVA)
Professor Halvor Moxnes, UiO (DNVA)
Professor Gro Steinsland, UiO (DNVA)
Professor Olaf Smedal, UiB (UiB)
Professor Inger Storli, UiT (UiT)
Professor Asbjørn Dyrendal, NTNU (NTNU)

Varamedlemmer:

Professor Ingvild Sælid Gilhus, UiB (DNVA)
Professor Jan Terje Faarlund, UiO (DNVA)
Professor Signe Howell, UiO (DNVA)
Professor Anne Krogstad, UiO (UiO)
Professor Tove Ingebjørg Fjell, UiB (UiB)
Førsteamanuensis Ivar Bjørklund, UiT (UiT)
Førsteamanuensis Trond Berge, NTNU (NTNU)

Akademiets priser 

FRiDtjOF NaNsENs bELØNNiNG FOR
FREMRaGENDE FORskNiNG

Nansenfondets styreleder deler ut Fridtjof Nansens belønning
for fremragende forskning innen realfag og medisin, og innen
humaniora og samfunnsfag, på Akademiets årsfest. Dette er en
tradisjon som går tilbake til 1903. 

I tillegg deles Fridtjof Nansens belønning for yngre for-
skere ut.

Belønningen ble i 2015 økt og bestod av et pengebeløp
NOK 300.000, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende
forskning. Fra 2015 ble det også bestemt at belønningen deles
ut hvert år, men alternerer mellom humaniora og samfunnsfag
og innen realfag og medisin. I 2015 ble derfor Nansen beløn-
ningen bare delt ut innen realfag og medisin.

Prisen innen realfag og medisin gikk i 2015 til Professor
Anne-Lise Børresen-Dale «for fremragende molekylær kreft-
forskning».

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2015
til Jan Terje Andersen «for fremragende forskning innen im-
munologi». 

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk i 2015
til dr. Yasser Roudi ”for hans arbeider innen teoretisk nevro-
vitenskap”.
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stEFi OG LaRs FYLkEsakERs stiFtELsEs PRis
FOR FREMRaGENDE FORskNiNG (FYLkEsakER-
PRisEN)

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi vedtok på sitt styre-
møte 12. mars 2015 å tildele Fylkesakerprisen til Eyjólfur Kja-
lar Emilsson ved Universitetet i Oslo. Han mottok prisen «for
forskinga hans innanfor antikkens filosofi.»

I 2014 opprettet Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse en pris
for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelig forsk-
ning. Det Norske Videnskaps-Akademi forvalter-ansvaret for
prisen. Prisen deles ut annet hvert år, på Akademiets årsmøte,
og er på kr 250 000.

Det Norske Videnskaps-Akademis styre oppnevnte en fag-
komité bestående av fem fremragende forskere innenfor hu-
manistiske- og samfunnsvitenskapelige fag. 

For utdelingen i 2015 bestod komiteen av følgende perso-
ner:

Professor Jan Terje Faarlund, Universitetet i Oslo, leder
Professor Signe Howell, Universitetet i Oslo
Professor Jon Hellesnes, UiT Norges arktiske universitet
Professor Eva Haettner Aurelius, Lunds universitet
Professor Ditlev Tamm, Københavns universitet

abELPRisEN

Det Norske Videnskaps-Akademi har hatt ansvaret for Niels
Henrik Abels matematikkpris siden opprettelsen i 2002. Ho-
vedformålet med Abelprisen er å anerkjenne banebrytende vi-
tenskapelige prestasjoner i matematikk. Prisen skal også bidra
til å heve matematikkfagets 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 utde-
lingen 2015:

Professor Kristian Ranestad, NTNU (leder)
Professor Hans Munthe-Kaas, UiB
Professor Arne Bang Huseby, UiO
Professor Anne Borg, NTNU
Anne Carine Tanum, styreleder og styremedlem i en rekke sel-

skaper.
Generalsekretær, Øivind Andersen, Det Norske Videnskaps-

Akademi, observatør

Abelkomiteen
Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner Abel komiteen
som skal legge fram en innstilling til Abelprisen for styret i
Det Norske Videnskaps-Akademi som utnevner prisvinner på
bakgrunn av innstillingen. Abel komiteen består av fem for-
skere innenfor fagområdet matematikk. Lederen av Abelko-
miteen utpekes av Akademiet direkte, de resterende etter for-
slag fra International Mathematical Union (IMU) og
European Mathematical Society (EMS). Abelkomiteens med-
lemmer oppnevnes for en periode på to år og kan gjenopp-
nevnes én gang.

Medlemmer av Abelkomiteen ved utdelingen 2015:

Professor John Rognes, UiO (Leder)
Professor Maria J. Esteban, CEREMADE, CNRS og Univer-

sité
Paris-Dauphine, Frankrike
Professor Rahul Pandharipande, ETH Zürich, Sveits
Professor Eva Tardos, Cornell University, USA
Professor Cédric Villani, Institut Henri Poincaré og Université

de Lyon, Frankrike

Abelprisen i matematikk 2015 gikk til John F. Nash, Jr., Prin-
ceton University, og Louis Nirenberg, Courant Institute, New
York University «for slående og fruktbare bidrag til teorien for
ikke-lineære partielle differensialligninger og deres anvendel-
ser i geometrisk analyse.»

kavLiPRisEN

Det Norske Videnskaps-Akademi, Kunnskapsdepartementet
og Kavli Foundation inngikk i 2005 en avtale om å dele ut
Kavliprisen, tre internasjonale priser for å hedre banebrytende
forskning i astrofysikk, i nanovitenskap og i nevrovitenskap.
Prisene er hver på $1 million. Kavli Foundation bevilger pris-
beløpene og midler til medalje og diplom, mens Kunnskaps-
departementet bevilger de 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 Kavli-
priskomiteer, en innen hvert fagfelt. Hver komité gir sin inn-
stilling 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 ut-
pekes av Akademiet direkte, mens de resterende blir valgt av
Akademiet blant personer foreslått av det kinesiske viten-
skapsakademi, det franske vitenskapsakademi, Max Planck
Gesellschaft (Tyskland), National Academy of Sciences (USA)
og Royal Society (Storbritannia).

For 2015 bestod komiteene av følgende personer:

Kavlipriskomité i astrofysikk:
Professor Mats Carlsson, UiO (Leder)
Professor Claude Canizares, Massachusetts Institute of Tech-

nology, Cambridge, USA
Professor Paola Caselli, Max Planck Institute for Extraterres-

triak Physics Garaching, Tyskland
Professor Carlos S. Frenk, Durham University, Storbritania
Professor Fiona Harrison, California Institute of Technology,

Pasadena, USA

Kavlipriskomité i nanovitenskap:
Professor Arne Brataas, NTNU (Leder)
Professor Mildred Dresselhaus, Massachusetts Institute of

Technology, Cambridge, USA
Professor Laura Greene, University of Illinois at Urbana-

Champaign Urbana-Champaign, Illinois, USA
Professor Jochem Mannhart, Max Planck Institute for Solid

State Research Stuttgart, Tyskland
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Professor Ke Lu, Institute of Metal Research, Chinese
Academy of Sciences Shenyang, Kina

Kavlipriskomité i nevrovitenskap:
Professor Ole Petter Ottersen, UiO (Leder)
Professor Cornelia Bargmann, The Rockefeller University,

New York, USA
Professor Erwin Neher, Max Planck Institute for Biophysical

Chemistry, Göttingen, Tyskland
Professor Susan McConnell, Stanford University, California,

USA
Professor Antoine Triller, Institut de Biologie del’École Nor-

male Supérieure, Paris, Frankrike 

DEt NORskE viDENskaPs-akaDEMis
LæRERPRis (tiL MiNNE OM bERtHa OG DaNiEL
FØLLEsDaL)

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris blir gitt til en
lærer som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk inn-
sats i den norske skole. Prisen er på kr 50 000 og deles ut annet
hvert år.

Det Norske Videnskaps-Akademi har oppnevnt en prisko-
mite med fire medlemmer. Priskomiteen for 2015 bestod av
Svein Sjøberg (leder), Frøydis Hertzberg, Inger Moen og
Ragnhild Lied. Sistnevnte representerer Utdanningsforbundet.

I 2015 tildelte Det Norske Videnskaps-Akademi lærerpri-
sen til Jørn Hjulstad, Kongsberg videregående skole. 

Fond og legater

Nansenfondet og de dermed forbundne fond. (Se side 46.)
Akademiet administrerer 13 fond/legater/stiftelser med sær-
formål. Styret for de fleste av disse er Akademiets eget styre.
Styret for Det Norske Videnskaps-Akademis Aktivitetsfond er
Akademiets eget styre pluss en representant godkjent av Kunn-
skapsdepartementet, professor Astrid Nøklebye Heiberg. De
resterende fondene har egne styrer (*).

Det Norske Videnskaps-Akademis Aktivitetsfond
Org.nr: 977 140 196

Jul Lågs Fond for videnskapshistorisk forskning*
Org.nr: 977 140 226

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

Låg og M. Holtans fond for ernæringsforskning*
Org.nr: 940 402 247

Hans Benneches fond til Vitenskabernes fremme
Org.nr: 977 121 337

Hans Benneches stipend (Ikke innmeldt)
Grosserer N. A. Stangs legat til fremme av Norsk Vitenskap
Org.nr: 977 126 355

Kristiania kommunes fond til Norsk Videnskaps fremme
Org.nr: 877 130 002

Prof. Dr. Med. Einar Langfeldt og hustru Ebba Langfelts fond
Org.nr: 977 124 190

A og K Schreiners fond til Fremme av Anatomisk Forskning
Org.nr: 977 131 448

Birgitte Christine Paus Johnsen og Arne Odd Johnsens legat
Org.nr: 977 142 725

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

Jytte Jensens legat. (Ikke innmeldt)
Generelle opplysninger

Direktøren i Det Norske Videnskaps-Akademi, Øyvind Sø-
rensen, var forretningsfører for fondene. De 13 fondene hadde
ved årsskiftet 2015/2016 en samlet verdi på rundt kr 55 mill.
Det ble i løpet av året kun delt ut midler fra to av fondene. 

N. A. Stangs legat støttet Akademiforelesningen i huma-
niora og samfunnsfag, som i 2015 ble holdt av professor Ra-
cuel Fernández, New York Universtity, og hadde tittelen
«Women and Culture». N. A. Stangs legat støttet også Akade-
misymposiet i humaniora og samfunnsfag. Seminaret ble
gjennomført 26. og 27. oktober og hadde tittel Literature and
the Public Sphere». Totalt støttet N. A. Stangs legat disse ak-
tivitetene med kr 300 000.

Stefi og Lars Fylkesakers Stiftele ga en støtte på kr 500 000
til Stefi og Lars Fylkesakers stiftelses pris for fremragende
forskning (Fylkesakerprisen). Prisen gikk i 2015 til professor
Eyjòlfur Kjalar Emilsson ved Universitetet i Oslo.

Statsautorisert revisor Morten Hurum og revisor Bertha
Marie Tornberg, Nitschke A/S, har i 2015 revidert fondene og
legatene. Alle fondene og legatene sender separate årsberet-
ninger til Brønnøysundregistrene.
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Stiftelsen Sørnesset 2015

Styret for Stiftelsen Sørnesset har i 2015 bestått av: 

Professor Håkon With Andersen, formann
Skog- og gårdbruker Ole Sollien
Lærer og gårdbruker Håkon Edvard Nesset
Professor Dag Olav Hessen
Professor Jan Eivind Myhre

Sørnesset gård er en privat stiftelse med eget styre.
Eiendommen ligger ved Atnasjøen i østre del av
Rondane og stedet benyttes til å holde mindre se-
minarer og til rekreasjon. 

Stiftelsen har forretningsadresse i Oslo.
Årsmøte i stiftelsen Sørnesset ble avholdt på

Sørnesset lørdag 21/03-15.
Antall gjestedøgn på Sørnesset 2015 var 352.

Sammenliknet med år 2014 som hadde 582 gjeste-
døgn, er dette en reduksjon på 40 %. Det var gene-
relt lite bruk av Sørnesset gjennom hele året noe
som resulterte i den markante nedgangen.

Elise og Håkon Edvard Nesset har tilsyn med
eiendommen, tar imot gjester og står for renholdet.
Dette er tjenester som Sørnesset er avhengig av for
å kunne driftes på den måten som i dag praktiseres.
Forpakterboligen leies ut på åremål til Per Kristi-
ansen.

I løpet av 2015 ble to hytter beiset og det ble
kjøpt inn en båt med utstyr til stedet. Båtkjøpet ble
en realitet da Anne Wenche Ore gav stiftelsen Sør-
nesset midler slik at båtkjøpet kunne gjennomfø-
res.

Det ble også igangsatt et arbeid for å få en over-
sikt over hva slags kostnader en kan forvente for å
iverksette oppussing av stedet. Stiftelsens styre ar-
beider for å finne en mer hensiktsmessig organise-
ringsform av Sørnesset som sted, og dette arbeidet
vil fortsette neste år.

Totalt sett fikk Sørnesset et negativt driftsre-
sultat. Dette medfører reduksjon av egenkapitalen.

Styret mener at regnskapet gir et rettvisende
bilde over utviklingen og resultatet siste år, samt
stillingen ved tidspunktet for regnskapsavleg-
gelsen.

Drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og års-
regnskapet for 2015 er satt opp under denne forut-
setning. 

Arbeidsmiljø og likestilling
Det er ikke ansatte på fast tid i stiftelsen. I styret er
kvinneandelen 0 %

Ytre miljø
Stiftelsen har ingen drift som påvirker ytre miljø i
noen utstrekning. 
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Stiftelsen Tømte 

Styret for Stiftelsen Sørnesset har i 2015 bestått av:

Professor Per Aagaard, formann
Professor Anne Krag Brysting
Professor Inger Nordal
Professor Bernt-Erik Sæther

Stiftelsen ble opprettet ved direktør F.O. Guldbergs
testamente i 1903, til plante og dyrebiologiske ek-
sperimenter.

Stiftelsen administreres av Det Norske Viden-
skaps-Akademi i Oslo.

I løpet av 2015 har det vært ett styremøte på
Det Norske Videnskaps-Akademi, samt flere ar-
beidsmøter i forbindelsen med organiseringen av
Tømte Symposiet for 2015. 

Etter salget av Tømte gård og endringer i ved-
tektene, ønsker styret å organisere stiftelsens drift
med større faglige symposier. Det valgte tema for
Tømte Symposiet i 2015 var ”Species shifts in re-
lation to climate change”. Det var bred oppslutning
fra de norske fagmiljøene og key note speaker,
Chris Thomas (University of York) holdt foredrag
om ”Range shifts of species associated with climate
change”.

Arrangementet samlet ca. 55 deltakere. Direk-
tør Kristin Halvorsen, CICERO, innledet sympo-
siet og det var Dag Olav Hessen som oppsummerte

ved arrangementets slutt. Styret hadde god hjelp
med tilrettelegging og gjennomføring fra Akade-
miet, og vi vil særlig trekke frem Erik Lislerud med
annonseringen og påmeldingen.

Utgiftene til drift av stiftelsen i 2015 er i all ho-
vedsak knyttet til gjennomføring av Tømte Sym-
posiet.

1. oktober. Totalt påløp det ca. 63 000,- i kost-
nader til reise og opphold for inviterte foredrags-
holdere, samt bevertning og andre mindre utgifter.
Utover dette hadde ikke stiftelsen nevneverdige
kostnader relatert til drift, og inntektssiden var i all
hovedsak avkasting fra investert kapital, forvaltet
av DNB Asset Management. 

Forutsetningen om fortsatt drift vedrørende
stiftelsen Tømte Gård er til stede, og årsregnskapet
for 2015 er satt opp under denne forutsetning. Etter
styrets oppfatning gir fremlagte regnskap og års-
beretning et rettvisende bilde over utviklingen av
virksomheten i regnskapsåret og stillingen pr. 31
des. 2015

Arbeidsmiljø og likestilling
Det er ikke ansatte i fast stilling i stiftelsen. I styret
er kvinneandelen 50 %.

Ytre miljø
Stiftelsen har ingen drift som påvirker det ytre
miljø i noen utstrekning.
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Økonomi
Inntekter
I 2015 fikk Det Norske Videnskaps-Akademi inn-
tekter / bidrag på totalt kr 63 096 779 til sine sam-
lede aktiviteter. Dette inkluderer Akademiets ordi-
nære drift, Abelprisen inkl. samarbeidet med PGS,
Kavliprisen samt VISTA samarbeidet med Statoil.
Prispengene for Abelprisen er inkludert, og ut-
gjorde kr 6 000 000,-  Se figur 1.

Driftsinntektene for Akademiet’s ordinære drift
var kr 18 518 398 for år 2015.

De viktigste inntekstkildene var tilskudd fra
Kunnskapsdepartementet, Abelprisen med tilhø-
rende samarbeidsavtale med PGS, Kavli-prisene og
VISTA-samarbeidet med Statoil.

Tildelingen fra kunnskapsdepartementet var på
totalt kr 16 950 000, hvor kr 10 123 000 var øre-
merket arbeidet med Kavliprisen. De resterende
midler kr 6 827 000 gikk til Akademiets ordinære
drift.

Prosentvis fordelte inntektene til Akademiets
ordinære drift seg på følgende måte. Tilskudd fra
KD utgjorde 37%, prosjektvirksomhet 54%, og de
resterende 9 % var inntekter fra utleie-virksomhe-
ten. Se figur 1.

Utgifter
For 2015 var de samlede utgifter for akademiets or-
dinære drift kr 18 611 048. Justert for finansielle
poster medfører dette at Akademiet kan fremvise
et årsresultat for 2015 på kr 3 771 256.

De største utgiftspostene for Akademiets ordi-
nære drift 2015, var faglig/vitenskapelig virksom-
het (herunder fagsymposier, internasjonale kon-
tingenter og utgifter i forbindelse med bilaterale
avtaler, drift av eiendommen i Drammensveien og
personal og administrasjonsutgifter).  

Figur 2. viser kostnadsfordelingen i prosent.
Avskrivinger på eiendom (kr 300 000) er holdt
utenfor. Når det gjelder årsresultat for Akademiets
virksomhet totalt i 2015, ble dette kr 3 771 256 i
underforbruk. For år 2014 var årsresultatet på kr
1 829 787. Det må i denne sammenheng presiseres
at Kavliprisen har vesentlig høyere kostnadsnivå
annet hvert år når prisutdelingene finner sted. Da
Kavliprisen ble delt ut i 2014 påvirket dette årsre-
sultatet i vesentlig grad.

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 2015. Styret mener at forutsetning for
fortsatt drift er til stede.
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Til venstre: Tabell 1. Årsresultatet for Akademiet og
for Akademiets sammenslåtte totale virksomhet.

Totalregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader 2015 2014
Inntekter 63 096 779 79 718 860
Renteinntekter / utgifter 475 122 564 881
Driftsutgifter 59 800 645 78 453 954
Årsresultat 3 771 256 1 829 787
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akademiets Fond og Legater 2015

Det Norske Videnskaps-Akademi forvalter flere fond, stiftelser og legater. For 31/12-15 var markeds-
verdien følgende:
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 Urørlig kapital 
Disponibel 

kapital Totalt 2015 
12. Jul Lågs fond for vitenskapshistorisk forskning    1 492 352 1 492 352 
13. Det Norske Videnskaps-Akademis fond for geomedisin 291 500 397 837 689 337 

16. Det Norske Videnskaps-Akademis Aktivitetsfond 1 523 429 391 449 1 914 878 
34. Hans Benneches fond 327 810 541 722 869 532 
35. Hans Benneches stipend (ikke innmeldt til myndighetene)   251 684 251 684 

38. N.A. Stangs legat 1 496 618 1 654 787 3 151 405 
44. Kristiania kommunes fond 1 136 339 221 474 1 357 813 
49. Prof. Sophus Torup og Prof. Einar og hustru Ebba Langfeldts 
fond 4 058 404 4 997 121 9 055 525 

50. Alette og Kristian Schreiners fond 916 176 928 485 1 844 660 
51. I. Låg og M. Holtans fond for ernæringsforskning 824 275 819 986 1 644 261 
53. Birgitte C.P. Johnsen og Arne O. Johnsens legat 691 638 531 608 1 223 245 

54. Steffi og Lars Fylkesakers stiftelse. 13 314 002 17 448 035 30 762 037 
55. Jytte Jensens legat (ikke innmeldt til myndighetene) 240 257 66 568 306 826 
Sum totalt 24 820 447 29 743 108 54 563 555 
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