Øverst fra venstre: Arnfinn H. Midtbøen, Michael F. Duch, Alexander Jensenius, Kyrre E. Emblem, Jan Magnus
Aronsen, Marie E. Rognes, Aslak Hjeltnes, Monica Aas, Einar D. Bøhn, Katrien De Moor, Gurdrun Østby, Ingeborg
P. Helland, Carl Henrik Knutsen, Simen Kvaal, Katja Enberg, Laura S. Miles, Katerini T. Storeng, prosjektleder
Herdis Hølleland, leder Guro E. Lind og nestleder Anders Schomacker. Fraværende: Kathrine R. Redalen

Fra ungt akademi til
Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere ble opprettet
etter initiativ fra Det Norske VidenskapsAkademi som ønsket å opprette et akademi
etter modell fra våre skandinaviske
naboland. En forutsetning for et ungt
norsk akademi var derfor at organisasjonen
skulle være tverrfaglig og utadrettet.
Videre skal et slikt akademi fungere som
yngre forskeres talerør inn i nasjonal og
internasjonal forskningspolitikk og utvikle
formidlingsplattformer for å spre interesse
og engasjement for vitenskap og forskning.
Det Norske Videnskaps-Akademi søkte
i 2013 Kunnskapsdepartementet om
støtte til tiltaket og fikk bevilgninger over
statsbudsjettet for 2014. Først med

ansettelsen av prosjektleder Herdis
Hølleland i november 2014 startet det
treårige prosjektet med arbeidstittelen
”Ungt Akademi” opp. I løpet av første
prosjektår er ”Ungt Akademi” blitt en saga
blott og Akademiet for yngre forskere har
sett dagens lys. Rapporten beskriver veien
fra initiativet til stiftelsen av Akademiet for
yngre forskere 29. oktober 2015.
Herdis Hølleland
Prosjektleder for Akademiet for yngre
forskere

Inspired by the growth of young academies worldwide, the Norwegian Academy of
Science and Letters took the initiative in establishing the Young Academy of Norway.
This project report tells the story from when the idea was launched to the founding
of the Young Academy of Norway on 29 October 2015.

Studieturer til unge
akademier i Nord-Europa

Ved prosjektets oppstart lå de viktigste
føringene i teksten som beskrev tiltaket
i statsbudsjettet. I statsbudsjettet sto det
at et ungt akademi skal ha som ”formål å
bidra til tverrfagleg utveksling, til at unge
forskarar kan påverke forskingspolitikken,
og til å gje unge forskarar ei stemme
i offentligheita”.

For å få inspirasjon og råd om hvordan
vi i Norge kunne realisere formålet
dro prosjektleder Herdis Hølleland på
studieturer til andre unge akademier i
Nord-Europa. Studieturene inkluderte
deltagelse på akademimøter, arrangementer
og samtaler med sekretariat og medlemmer.

In order to get a feel for the young academy movement and draw on lessons learnt
elsewhere, project manager Herdis Hølleland visited the young academies of Denmark,
Germany, Scotland and Sweden.

Fra studietur til Sveriges Unga Akademi.

Arbeidsgruppen former
Akademiet for yngre forskere

I desember 2014 ble en tverrfaglig
arbeidsgruppe med representanter fra
universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og
Trondheim opprettet. Arbeidsgruppens
oppgave var å utforme akademiets
formålsparagraf, vedtekter og gi akademiet
navn. Første møte ble holdt i Oslo i januar
2015. Her delte Anna Sjöström Douagi,
Karen Gram-Skjoldager og Pia Quist
erfaringer fra de unge akademiene i Sverige
og Danmark før arbeidsgruppa startet
diskusjonene om et ungt akademi i Norge.
Andre og avsluttende møte ble holdt i
Bergen i mars. Her ble vedtekter spikret
og akademiet fikk sitt navn: Akademiet for
yngre forskere.

Pia Quist, medlem og
tidligere nestformann i
Det Unge Akademi

A working group of young researchers at
the universities of Bergen, Oslo, Tromsø
and Trondheim was set up in December
2014. Together with the project manager
they formulated the academy’s mission
statement, statutes and gave the academy
its name: Akademiet for yngre forskere.

Karen Gram-Skjoldager,
medlem og formann i
Det Unge Akademi

Anna Sjöström Douagi,
verkställande direktör i
Sveriges Unga Akademi

Akademiet for yngre forskere sin formålsparagraf:
Akademiet har som formål
a. å være en tverrfaglig møteplass for yngre forskere
b. å være en forskningspolitisk plattform for yngre forskere
c. å være en aktiv pådriver for nyskapende forskningsformidling
d. å være en attraktiv vitenskapelig debattarena

Akademiet for yngre forskere får logo

Tre kjappe med Egon Låstad

Så raskt akademiets navn var avklart startet
arbeidet med å utvikle en logo og grafisk
profil. Grafisk designer Egon Låstad fikk i
oppdrag å lage en leken og moderne logo.

Herdis:
Du fikk i oppdrag å lage en logo til en helt
ny type organisasjon vi ikke har hatt i Norge
tidligere. Hvordan mener du grafisk design
kan bidra til å bygge identitet for en
ny organisasjon?

Graphic designer Egon Låstad made our
playful logo highlighting that the academy
is nothing but its members.

Egon:
Med en bevisst utforming av de visuelle
elementene som tilsammen utgjør en
visuell identitet kan man bidra til å skape en
organisasjon som er synlig og forståelig for
alle. Grafisk design kan sørge for at det er
kongruens mellom måten en organisasjon
ønsker å bli oppfattet og hvordan folk
faktisk oppfatter organisasjonen. Logoen
kan brukes til å understreke hvilke verdier
organisasjonen er aller mest opptatt av.

Egon Låstad,
grafisk designer,
skribent og bibliofil.
Eier av Quack og
Evocative Signs.

Herdis:
Logoen har et karakterisk A-symbol.
Hva representerer symbolet?
Egon:
Logosymbolet er satt sammen av en
menneskefigur og bokstaven A for
akademia. Uten menneskefiguren som er
plassert inni bokstavformen vil bokstaven

heller ikke være lesbar. På denne måten
understreker logosymbolet at menennesker
er en viktig og meningsbærende bestanddel
i organisasjonen. Menneskefiguren er
generelt definert og derfor identifiserbar for
en bred gruppe mennesker.

Herdis:
Logoen har fått rød farge. Hvorfor det?
Egon:
Rødt er en av de fargene som blir lettest
registrert av øyet, og fargen stikker seg
derfor ut i de aller fleste sammenhenger.
For en organisasjon som ønsker å være
synlig er det nyttig å ha en signalfarge
tilgjengelig blant profilfargene sine.
Rødt har mange dramatiske konnotasjoner
og bør brukes med måte, derfor har logoen
fått mye hvit luft rundt seg. Fargen hvit
fungerer som hovedfargen i den grafiske
profilen til Akademiet for yngre forskere,
og brukes for å skape ro og luft rundt det
som skal formidles.

Akademiet for yngre
forskere søker medlemmer!

I mai søkte Akademiet for yngre forskere
etter sine første medlemmer. Vi søkte
etter yngre forskere med betydelig og
selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk
arbeid, som var interessert i å bygge opp
akademiet og som ikke fylte mer enn 38 år
i 2015. Utlysningen ble distribuert bredt til
ledelsen ved alle universiteter, høyskoler og
forskningsinstitutter i Norge. I tillegg fikk
akademiet god hjelp fra universitetsavisene,
Forskerforum og forskning.no som lagde
saker om søknadsprosessen.
Resultatet var nærmere 160 søknader
fra yngre forskere fra hele landet;
kjønnsfordelingen var jevn og den faglige
spredningen god. Med prosjektleder som
sekretær gikk en fagkomité bestående av
Terje Lohndal og Lise Øvreås (fra Det

Fra et av gruppeintervjuene.

Norske Videnskaps-Akademi), Thomas
Tybell og Toril Aalberg (fra Det Kongelige
Norske Videnskabers Selskab) gjennom
søknader. Fagkomiteen kalte inn 18 menn
og 18 kvinner til intervju. Intervjukomiteen
bestående av Terje Lohndal, Kristin
Halvorsen (CICERO) og Yngve Vogt
(Apollon) gjennomførte to intense dager
med gruppeintervjuer og valgte å tilby
medlemskap til 20 av søkerne.

En fornøyd intervjukomité etter siste intervju. Fra venstre Yngve Vogt, Kristin Halvorsen og Terje Lohndal.

In the spring of 2015 our first call for
applicants was launched. Nearly 160
applied. After a scientific review followed
by an intense round of group interviews
the first 20 members were selected.

Fra Forskerforums maiutgave.

Akademiet for yngre
forskere lanseres

Morgenbladet 02.10.2015.

Fra bloggen til Akademeiet for yngre forskere.

Nettaviser.

Aftenposten 29.10.2015

Akademiet for yngre forskere stiftes

Akademiet for yngre forskere ble formelt
stiftet 29. oktober 2015 etter at vedtektene
ble vedtatt. Begivenheten ble markert med
en offisiell seremoni på kvelden i lokalene
til Det Norske Videnskaps-Akademi.
Seremonien ble åpnet av musikere
fra Ensemble Allegria før Det Norske
Videnskaps-Akademis visepreses Ole
M. Sejersted hilste til medlemmene.

CICERO-dirketør Kristin Halvorsen
innledet om hvorfor hun i sin tid som
kunnskapsminister støttet opprettelsen
et ungt akademi i Norge. Statssekretær
Bjørn Haugstad gratulerte og utfordret
medlemmene til debatt. Prosjektleder
Herdis Hølleland takket alle som hadde
bidratt på veien til stiftelsen før seremonien
ble avsluttet med diplomutdeling.

Musikere fra Ensemble Allegria åpner seremonien.

The Young Academy of Norway was founded on 29 October 2015. The occasion was marked by
an official ceremony at the Norwegian Academy of Science and Letters.

Øverst fra venstre: Ole M. Sejersted, visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Bjørn Haugstad, statssekretær
i Kunnskapsdepartementet, Kristin Halvorsen, direktør for CICERO og Herdis Hølleland, prosjektleder for
Akademiet for yngre forskere.
Like før sermonien starter.

Diplomutdeling.

Gruppebilde litt på snei. Akademiet for yngre forskere ble stiftet av Alexander Jensenius, Anders Schomakcer,
Arnfinn H. Midtbøen, Aslak Hjeltnes, Carl Henrik Knutsen, Einar D. Bøhn, Gudrun Østby, Guro E. Lind, Ingeborg
P. Helland, Jan Magnus Aronsen, Katerini T. Storeng, Kathrine R. Redalen, Katja Enberg, Katrien De Moor, Kyrre E.
Emblem, Laura S. Miles, Marie E. Rognes, Michael F. Duch, Monica Aas og Simen Kvaal.

Mingling.

Sekretariatet

Sekretariatet for Akademiet for yngre forskere holder for tiden til i ”Stallen” ved Det
Norske Videnskaps-Akademi. Prosjektleder Herdis Hølleland har fungert som akademiets
sekretariatet i 2014-2015. Ved behov har ansatte ved Det Norske Videnskaps-Akademi stilt
opp med tjenester.

Ledelse 2015-2016

I 2015-2016 vil Guro E. Lind lede Akademiet for yngre forskere sammen med nestleder Anders
Schomacker. Herdis Hølleland fungerer som ledelsen sekretær.
The academy will be chaired by Guro E. Lind and Anders Schomacker in 2015-2016. Herdis
Hølleland serves as their secretary.

The secretariat is currently based at the Norwegian Academy of Science and Letters.
The academy will be chaired by Guro E. Lind and Anders Schomacker in 2015-2016.

Sekretariatet holder til Stallen. Hva passer vel bedre som maskot enn en Dalahest fra Sverige Unga Akademi!

Ledelsen i 2015-16. Fra venstre prosjektleder Herdis Hølleland, nestleder Anders Schomacker og leder Guro& Lind.
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Takk til Det Norske Videnskaps-Akademi, Kunnskapsdepartementet,
Sveriges Unga Akademi, Det Unge Akademi, Die Junge Akademie, RSE
Young Academy of Scotland, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab,
CEE Solutions, Kirsti Strøm Bull, Maja Elstad, Kristin Halvorsen, Berit
Kristoffersen, Terje Lohndal, Egon Låstad, Jan Martin Nordbotten,
Thomas Tybell, Yngve Vogt, Lise Øvreås og Toril Aalberg for bidrag til
etableringen av Akademiet for yngre forskere.

Kontakt oss:
Akademiet for yngre forskere, Co/Det Norske Videnskaps-Akademi Drammensveien 78, 0271 Oslo
E-post: kontakt@akademietforyngreforskere.no Telefon: +47 22 84 15 14

