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Kjære Fulbrighter, 
 
Vedrørende Fulbrights artikkelpris og artikkelpris for unge forskere har 
FAAN styret en gledelig nyhet. Vi har mottatt følgende fra 
Fulbrightkontoret:  
 
 «I år feirer vi 75års jubileum for president Harry Trumans signering av 
lovforslaget som skapte Fulbrightprogrammet, som nå finnes i over 160 
land.  Norge var med allerede fra 1949, og i 1971, etter ca. 2000 nordmenn 
hadde gjestet USA med Fulbrightstipend, ble den Norske Forening for 
Fulbrightstipendiater (Fulbright Alumni Association Norway, FAAN) stiftet. 
For å markere både Fulbrights 75- og Foreningens 50års jubileer, vil 
Fulbright Norge i år påskjønne Fulbright Alumni Association Norways 
forskningspris med kr.50,000, fordelt likt på de to prisene som da blir på 
hhv. Kr.75,000 (Artikkelpris) og kr.35,000 (Artikkelpris for unge 
forskere).» 
 
På vegne av Styret og FAAN takker vi Fulbrightkontoret for dette 
hyggelige jubileumsbidraget til artikkelprisene. 
 
I dette nyhetsbrevet finner du siste nytt om Fulbrightere i Norge,  
oppdatert informasjon om Fulbright-prisene og en oppfordring om å 
nominere!  
 
Fristen for nominasjoner er den 29.mars! 
 
 
 
 



Fulbrightprisene blir jubileumspriser i 2021! 

To bursdager i år 
 

I 2021 feires to store Fulbright jubileer; det er 
75 år siden president Truman 1.august 1946 
signerte lovforslaget som skapte 
stipendprogrammet, og 50 år siden «Norsk 
Forening for Fulbright-stipendiater (Fulbright 
Alumni Association of Norway, FAAN) ble 
stiftet.  
 

I april 1971 sendte initiativtakerne til 
alumniforeningen ut en appell til ca. 2000 
nordmenn som allerede hadde reist til USA 

med Fulbrightstipend, med et ledende spørsmål, «Husker du studietiden i USA?». 
Det gjorde de aller fleste, og FAAN ble et par måneder senere formelt stiftet ved et 
møte i den amerikanske ambassaden 7.juni.  Til Foreningens 40 års jubileum i 2011 
publiserte FAAN boken «Den vanskelige kjærligheten: en essaysamling om forholdet 
mellom Norge og USA», med interessante bidrag fra en rekke tidligere Fulbrightere.  
Bl.a. har Marit Bakke skrevet godt og morsomt om Foreningens tilblivelse og tidlige 
år, og om hvordan den håndterte denne «vanskelige» kjærligheten i turbulente tider.  
Boken kan leses online her, https://fulbright.no/wp-
content/uploads/2021/03/Alumni40th.pdf, og alumni kan 
få et trykt eksemplar ved å henvende seg til 
Fulbrightkontoret (fulbright@fulbright.com).  
 
Her på berget feiret vi 70års jubileet for Norges 
innlemmelse i Fulbrightprogrammet i 2019; som ellevte 
land til å mønstre på, signerte utenriksminister Hallvard 
Lange på vegne av Norge avtalen med USA 25.mai, 1949.  
Men i år er det altså den globale feiringen av 75 års 
bursdagen for programmets opphav som skal feires av 
USA og de ca. 160 land som i dag deltar. Stikkord for 
feiringen er «Celebrating 75 Years of Global Impact», og 
fremover vil Fulbrightkontoret i samarbeid med FAAN sette fokus på de mange ulike 
områdene hvor våre stipendiater, både norske og amerikanske, har i løpet av disse 
årene bidratt til å gjøre en forskjell i verden. 
 

Jubileumsboken «Den vanskelige 
kjærligheten» 
 
Dette er tittelen på boken som ble lansert på den norske Fulbright 
Alumniforeningens 40-års jubileumsseminar i november 2011. Boken er 
fremdeles aktuell i 2021. I boken reflekterer prominente norske Fulbright 
Alumni over faglige så vel som personlige erfaringer og inntrykk som 

https://fulbright.no/wp-content/uploads/2021/03/Alumni40th.pdf
https://fulbright.no/wp-content/uploads/2021/03/Alumni40th.pdf
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Fulbright stipendiat i USA. Bidragsyterne skriver om amerikansk 
politikk, utenrikspolitikk, teknologi, økonomi, juss og kultur. Samlet gir 
kapitlene et bilde av utfordringene med å opprettholde tette og gjensidig 
fruktbare relasjoner mellom USA og Norge, til tross for store kulturelle og 
politiske forskjeller mellom de to landene. 
 
Bokens intensjon var å bidra til å realisere et av senator J. William 
Fulbrights ønsker da han i 1946 foreslo for den amerikanske Kongressen 
at det skulle opprettes et  utvekslingsprogram for studenter og forskere: 
”… to bring a little more knowledge, a little more reason, and a little more 
compassion into world affaris and thereby to increase the chance that 
nations will learn at last to live in peace and friendship.” Bokens redaktør, 
Kathrine Aspaas, skrev i 2011 at nettopp dette var grunnen til at 
Fulbright Alumniforeningen i jubileumsåret valgte ”selvransakelsen, den 
vanskelige kritikken og kjærligheten som utgangspunkt for samtalen om 
forholdet mellom Norge og USA.”. Denne oppgaven er ikke mindre i 
2021. Slike samtaler ønsker Alumniforeningen også kan føres på våre 
medlemsmøter i tiden fremover. 
 
Boken kan lastes ned på: 
www.fulbright.no 
 

Aspaas K. (Redaktør), Bakke M, 
Reksten S, Kjos-Kendall E. (2011). 
Den vanskelige kjærligheten – en 
essaysamling om forhodet mellom 
Norge og USA. Fulbright Alumni 
Association Norway 40th anniversary, 
Oslo 
 
 

 
Fulbright-prisene blir jubileumspriser! 
 
FAAN styret vedtok i januar 2014 å opprette en årlig forskningspris. I 
2017 ble det også opprettet en pris  for yngre forskere. Prisene bidrar til 
å løfte fram og synliggjøre forskning og forskningsresultater av 
Fulbrightere til allmennheten og akademia, og derved styrke kunnskap 
og anerkjennelse av Fulbrightprogrammet. I år blir altså prisene også 
jubileumspriser for å markere Fulbrightprogrammets 75-års dag og den 
norske alumniforeningens 50-årsdag.  
 

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1065568/14853222/1319746269073/FulbrigtWEB


Du kan fremdeles nominere til prisene innen 29. mars via vårt 
nettskjema. 
 

1. Fulbrights Artikkelpris tildeles forfatter(e) av beste akademiske 
artikkel publisert i 2020. Fulbrightprisen tildeles årlig for beste 
fagfellevurderte artikkel av en Fulbright Alumnus. For tidligere 
vinnere, se Fulbrigth Norways nettside. Vinner av Fulbrightprisen 
vil motta et diplom og 75 000 kroner.  
 

2. Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere tildeles beste akademiske 
artikkel publisert i 2019/2020 av en ung forsker som er ph.d 
student eller fikk sin ph.d. grad i løpet av siste 3 år (2018 eller 
senere). Denne prisen ble delt ut for første gang i 2017. For å bli 
vurdert må forskeren være førsteforfatter på artikkelen (eller delt 
førsteforfatterskap). Vinneren av Fulbrights Artikkelpris for Unge 
Forskere vil motta et diplom og 35 000 kroner.  

 

 
Fjorårets prisvinnere 
Vi gratulerer så mye til fjorårets vinnere, Lise Helsingen (Fulbrights 
Artikkelpris) og Gaute Otnes (Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere).  
Du kan lese mer om tidligere prisvinnere på Fulbright Norways nettside.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBVXILMthsLtDWmcSaP7gMQ1n3nqsZByLm3s3zInREZuKfdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBVXILMthsLtDWmcSaP7gMQ1n3nqsZByLm3s3zInREZuKfdA/viewform
https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/alumni-prize/
https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/alumni-prize/


 

 

 

Kriterier og Nominering 

Kriterier: 

 

- Artikkelen må være publisert i et fagfellevurdert tidsskrift 

- Bokkapitler eller bøker kan ikke nomineres 

- Artikler nominert til Fulbrightprisen må være publisert i 2020 (Copyright dato) 

- Artikler nominert til Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere må være publisert i 2019 
eller 2020 (Copyright dato) 

- Nominerte til Artikkelprisen for Unge Forskere må være førsteforfatter 

- Det er kun mulig å nominere Fulbright alumni fra det norske Fulbrightprogrammet, det 
vil si norske forskere som har studert eller forsket i USA på et Fulbrightstipend 

- Pris for unge forskere: Den nominerte må være ph.d. student eller ha fullført sin ph.d. 
grad i løpet av siste 3 år (2018 eller senere) 

- Styremedlemmer i FAAN kan ikke nomineres før tidligst to år etter fratredelse av 
styreverv 
 

Nominasjon: 

- Prisen tildeles årlig basert på nominasjoner fra personer, forleggere eller fagfeller 

- Innsendte nominasjoner må inkludere et kort sammendrag av artikkelen 

- Nominasjoner begrenses til én artikkel per person/forlegger, og det må spesifiseres 
hvilken pris artikkelen nomineres til (Fulbrightprisen eller Fulbrights Artikkelpris for 

- Unge Forskere) 

- Komiteen kan flytte priser til annen kategori dersom man ser dette hensiktsmessig 

- Det er helt i orden å nominere seg selv 
- Forslag til nominasjon sendes innen 29. mars via vårt nettskjema 

- Den publiserte versjonen av artikkelen legges ved nominasjonen som PDF 

- Vinnere av prisene vil få beskjed i slutten av mai 2021 

- Vinneren av Fulbrightprisen 2020 vil bli invitert til å holde en uformell presentasjon for 
Fulbright Alumni Association 
 
 
Ved spørsmål, kontakt oss på epost: alumni.styret@fulbright.no 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBVXILMthsLtDWmcSaP7gMQ1n3nqsZByLm3s3zInREZuKfdA/viewform
mailto:alumni.styret@fulbright.no


Nytt om norske Fulbrightere 

 

Radaren Rimfax – på jakt etter liv på Mars 

Da roveren Perserverance landet på Mars var det etter lang tids nitidig 
arbeid. Et viktig mål med ekspedisjonen er å samle data som kan indikere 
om det er tegn til liv på Mars. Med den nye Rimfax radaren har teamet i 
NASA mange år med spennende datasamling i vente. Tre norske 
Fulbright alumni har tatt del i å lage Rimfax radaren og er med i NASAs 
team som skal analysere data fra Mars. Gratulerer til Henning Dypvik ’07-
’08, Svein-Erik Hamran ’20-’21, Sigurd Eide ’21-’22! 
 

 
Foto: Mette Johnsrud, UiO 

 
Bjørn Berge – ny 
visegerenalsekretær i Europarådet!  
Europarådets parlamentarikerforsamling 
valgte i januar Bjørn Berge til 
Europarådets visegereralsekretær for de 
neste fem årene. Dette er Europas 
fremste organisasjon for beskyttelse og 
fremme av menneskerettigheteter, 
demokrati og rettsprinsipper. Berge var 
Fulbrighter i ’88-’89 (International 
Relations, Johns Hopkins University.  

Vi gratulerer!!                                          Foto: Europarådet 



Bokutgivelse: Drømmen om paradis   
 

Marit Bakke er en av forfatterne av den nye 
boken «Drømmen om paradis – Thor 
Heyerdal på Påskeøya. Ved hjelp av nye 
unike kilder beskriver Marit Bakke og Reidar 
Solsvik Thor Heyerdals ekspedisjon til 
Påskeøya i 1955-56. Boken gir også innsikt i 
vår  holdning til andre kulturer, samt kulturelle 
og sosiale problemstillinger ved vår tids 
reisevirksomhet. Marit Bakke var Fulbrighter 
i ’92-’93 ved University of Baltimore.  

 
 
 
FAAN-medlemskap 2021 

 
Hvis du allerede er medlem håper vi at du vil fortsette medlemskapet 
også i det kommende året. Hvis du ennå ikke er medlem, inviterer vi deg 
til å melde deg inn i FAAN. 
 
Ved å betale medlemskontingenten bidrar du til å vi kan arrangere 
medlemsmøter, debattmøter og andre aktiviteter for å samle nåværende 
og tidligere mottakere av Fulbrights stipender. 
 
Årlig medlemskontingent er 250,- og betales til kontonr. 1600.20.73513. 
Eller VIPPS: #84932 Fulbright Alumni Association Norway. 
 
Kontaktinfo:  
Tlf 22 01 40 10 
Epost styret: alumni.styret@fulbright.no 
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Styret 2020-2021 - Fulbright Alumni Association Norway 

 Styret ble konstituert 8. juni 2020 
 

Styreleder:  

 

 
Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San 
Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har en doktorgrad i 
sykepleievitenskap, og er i dag fagutviklingssykepleier og postdoktor ved 
kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus og ved avdeling for 
sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Lindberg har vært styremedlem siden 
2016. 

Styremedlemmer:  

 

Shai André Divon var Fulbright Scholar ved School of International Service, 
American University, Washington DC I 2016. Han har en mastergrad i arkeologi 
fra Tel Aviv University, en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU og 
PhD i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU. Divon er instituttleder 
på Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og 
førsteamanuensis i global sikkerhet, demokrati og rettigheter, ved Fakultet for 
landskap og samfunn, NMBU. Han forsker på internasjonal utviklingspolitikk. 

 

 
Sudan Prasad Neupane var Fulbright Scholar ved Bowles Center for Alcohol 
Studies, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018 – 2019. Han er 
utdannet lege og har en mastergrad i internasjonale helse og PhD i 
psykonevroimmunologi fra UiO. Sudan forsker på immunologiske signaler i 
komorbide psykiske lidelser ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 
rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet. 
 

 

 
Ingrid Dobloug Roede var Fulbright-stipendiat ved Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) i 2017-2019, hvor hun tok en mastergrad i arkitekturteori, -
historie og -kritikk. Roede har en mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og 
Designhøgskolen i Oslo (AHO), er i dag arkitekt ved Transborder Studio og skal 
undervise i kulturminnebevaring og transformasjon ved AHO.  

 

 
Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved Johns Hopkins University i 
2016–2017.  
Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag som 
førsteamanuensis ved NTNU. Shah har vært styremedlem siden 2018. 

 

Stine Harstad var Fulbright-stipendiat ved Duke University, Durham, North 
Carolina i 2018-2019.  
Hun er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i Crime, Law and Society 
ved University of Manchester, UK.  
PhD kandidat i psykologi om terapeutfaktorer og allianse i arbeidet med barn 
og unge med angstlidelser. Jobber i barne- og ungdomspsykiatrien ved Nic 
Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.   

 

 
Nathalie Holme var Fulbright-stipendiat ved University of North Texas Health 
Science Center i Fort Worth, Texas i 2019-2020.  
Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, og tar for tiden PhD i human 
sirkulasjonsfysiologi ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO. Holme har 
vært styremedlem siden 2020.  


