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Kjære Fulbright-alumni
Det er lys i tunnelen (og vi håper det ikke er et tog). Sakte kryper vi ut fra
hjemmekontor og zoom-møter, og Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) klinker
til med to arrangementer:

- Fulbrights 75-årsjubileum
markeres Gamle Festsal på
Universitetet i Oslo onsdag 24.
november med prisutdelinger og
foredrag. Arrangementet er
åpent for alle, ta med en venn
og kom!
- Sammen med US Embassy ble
seminaret Disinformation and its
Impact on Human Rights
arrangert i Bergen 18. oktober,
med live-streaming, siden
korona ikke er heeelt over ennå.

Gamle Festsal, UiO. Foto: Jaran Holland

Ellers kan vi melde at FAANs årsmøte ble avholdt digitalt 14. juni, og nye og gamle
styremedlemmer presenteres helt sist i nyhetsbrevet.
Tidligere fulbrightere har heller ikke ligget på latsiden, og du kan lese mer om hver
enkelt nedenfor. Om du har tips om andre fulbrightere som har gjort noe spennende,
send en epost til alumni.styret@fulbright.no, så kommer det med i neste nyhetsbrev.

Fulbright 75 år
Feiring og prisutdeling i Gamle Festsal, UiO, 24. november kl 18:00 – 20:00
Adresse: Karl Johans gate 47, 0162 Oslo
I 2021 er det 75 år siden Fulbright-programmet ble opprettet, og 50
år siden Fulbright Alumni Association of Norway så dagens lys.
Dette skal selvfølgelig feires, og vi inviterer til fest i Gamle Festsal
på Universitetet i Oslo med åpningskommentarer fra Chargé
d’affaires, a.i. Sharon Hudson-Dean ved US Embassy, og Petter
Næss, daglig leder av Fulbright Norway, samt vakker musikk fra
Fulbrightere.
Kveldens høydepunkt er at årets artikkelpriser skal deles ut. Begge
prisvinnerne vil holde foredrag med utgangspunkt i artiklene. Som
bonus kommer også fjorårets prisvinnere for å holde foredrag. Vi kan love verdige vinnere og gode
foredrag om veldig spennende forskning.
Alexander Cappelen tildeles Fulbrights Artikkelpris 2021 for artikkelen «Cutthroat Capitalism
versus Cuddly Socialism: Are Americans More Meritocratic and Efficiency-seeking than
Scandinavians” publisert i det prestisjetunge Journal of Political Economy i 2020. Cappelen vil i
sitt foredrag fortelle om hvordan studien har kastet nytt lys over de store forskjellene i
holdninger til ulikhet og omfordeling i USA og Skandinavia.
Aksel Braanen Sterri tildeles Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere 2021 for artikkelen
«The Ethics of Emergencies» publisert i det velrennomerte tidsskriftet Philosophical Studies i
2020. Sterri vil presentere en ny og innovativ teori om nødssituasjoner, og på bakgrunn av
denne belyse hvorfor vi har spesielt krevende forpliktelser i mange nødssituasjoner, som for
eksempel omfatter myndighetenes inngripende tiltak under Covid-19
Lise M. Helsingen fikk Fulbrights Artikkelpris 2020 for artikkelen «Colorectal cancer screening
with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: A clinical practice
guideline” publisert i The British Medical Journal I 2019. Helsingen vil i sitt foredrag introdusere
nye retningslinjer for klinisk praksis og pasientbehandlingen, samt et nytt verktøy for
beslutningsstøtte for bruk i samtale mellom lege og pasient.
Gaute Otnes fikk Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere 2020 for artikkelen "Understanding
InP Nanowire Array Solar Cell Performance by Nanoprobe-Enabled Single Nanowire
Measurements" publisert i det anerkjente tidsskriftet ACS Nano Letters i 2018. Otnes vil
presentere en ny metode for optimalisering av solcelleteknologi til syvdoblet ytelse, som er
verdensrekorden for denne type solceller
Påmelding via nettskjema: https://nettskjema.no/a/229686
Les mer om arrangementet her: Facebook

Paneldebatt om desinformasjon i Bergen
Sammen med US Embassy arrangerte vi seminaret «Disinformation and its Impact
on Human Rights» på Litteraturhuset i Bergen 18. oktober.
Et panel bestående av Jostein Hole Kobbeltvedt fra Rafto Foundation for Human
Rights, Jens Kjeldsen (2012-2013), professor i retorikk fra UiB samt Frode Guriby
(2019-2020), professor i informasjonsteknologi ved UiB diskuterte hvordan
feilinformasjon truer menneskerettigheter.

Opptaket ligger her: https://www.facebook.com/watch/?v=298005322170354
Syns du dette hørtes spennende ut men fikk det ikke med deg? Da kan du se fram til
neste Fulbright debattmøte. Vi planlegger et tilsvarende seminar i Oslo og dette vil
foregå våren 2021. Følg med på våre nettsider og i neste nyhetsbrev!

Nytt om norske Fulbrightere
Håkon Skogstad (2013-14) har i anledning verdens
mest kjente tangoutøver Astor Piazzollas 100års
jubileum kommet med albumet «Visions of Tango. Med
seg har han de internasjonalt kritikerroste
Tromdheimssolistene. Skogstad er en prisbelønt pianist
og komponist med utdannelse i klassisk piano fra
Trondheim, Oslo og New York. Les mer om dette i
Storstuggu og i Music Crowns. Foto: Musiccrowns.org

Tove Bjørgaas (1999-2000) blir NRKs USA-korrespondent for tredje gang.
«Jeg brenner virkelig for USA der jeg har vært i mange år av mitt liv. De siste
årene har vært svært dramatiske for amerikanerne. Jeg gleder meg til å
fortelle fra dette landet slik det utvikler seg etter pandemien og etter Trump»
sier hun i et intervju med NRK.
Foto: NRK

Hilde Wilsøff Nagell (2009-10) har gitt ut boka Digital Revolusjon:
Hvordan Ta Makten og Friheten Tilbake. I boken viser hun hvordan det
er mulig å ta kontrollen tilbake til folk flest og til demokratiet, og
lanserer en nordisk modell for digitalisering og deling av data. Les mer
om dette på respublica.no.
Foto: Tankesmien Agenda
Andreas Føllesdal (1983-84) har sammen med kollega Geir Ulfstein fått UiOs
Forskningspris
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2021/05/andreas-follesdal-og-geir-ulfstein-faruios-forskn.html
Bernhard Græsdal og Herman Kolden (2019-20) har sammen med Lars Erik
Fagernæs startet droneselskap for frakt av biologiske prøver:
https://shifter.no/a/213297
Ida Lødemel Tvedt (2011-12) har vunnet den prestisjetunge
Arne Hestenes journalistpris. Juryen hedrer Lødemel Tvedts
evne til skarp og nyansert kulturkritikk, uavhengig av
kulturform. De fremhever hennes unike evne til å se selv de
minste detaljer i det store bildet. Les mer om dette på
Filmfestivalen.

Foto: Grete Nygaard

Intervju med Ruth Bakke (1968-69): Ruth Bakke studerte først ved Converse
College i South Carolina, men opplevde da å bli kastet ut fra skolen fordi hun var «for
radikal».
«Det var en ordentlig «sosseskole». Jeg
reagerte på at de hadde svarte tjenere
som ryddet rommene våre og vartet oss
opp i restauranten»
Du kan lese mer i dette intervjuet der hun
snakker om tida si i USA og den videre
karrieren.
https://www.ballade.no/kunstmusikk/en-reiseinn-i-orgelet/
Foto: Magne Hoff Hafskor

Nekrolog
FAAN har mottatt det triste budskap om Atle Sverre
Hansens alt for tidlige bortgang. Atle reiste som
Fulbright student til Yale School of Management i
1996-97, og har helt siden hjemkomsten vært et
trofast medlem og støttespiller for FAAN, bl.a. som
leder av stipendkomiteen fra 2013-20.
Atle var siviløkonom, og på mange måter en typisk
Fulbrighter; han hadde stor faglig tyngde, allsidige
interesser, og var en glimrende samtalepartner. Vi
er takknemlige for hans engasjement og innsats for
FAAN, og husker ham som et flott menneske som
ønsket at andre skulle få samme muligheter som
ham.

Foto: Privat

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

Styret 2021-2022 - Fulbright Alumni Association Norway
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 førsteamanuensis ved avdeling for
sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, og fagutviklingssykepleier og
seniorforsker ved kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Lindberg
har vært styremedlem siden 2016 og styreleder siden 2019.
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
førsteamanuensis i global sikkerhet, demokrati og rettigheter, ved Institutt for
internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), 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 og rus- og avhengighetsmedisin fra UiO. Neupane
forsker på nevroimmunologiske mekanismer bak komorbide psykiske og
somatiske lidelser ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging,
UiO og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland. Han har vært
styremedlem siden 2019.
Kajsa Møllersen var Fulbright Scholar ved Lineberger Comprehensive Cancer
Cente, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018-2019. Hun har
mastergrad og doktorgrad i statistikk, og forsker på utvikling og evaluering av
statistiske metoder for billedanalyse og maskinlæring, anvendt på
kreftforskning. Hun er ansatt som førsteamanuensis i biostatistikk ved UiT –
Norges arktiske universitet og har vært styremedlem siden våren 2021.
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.
Kjersti Misje Østbakken var Fulbright-stipendiat ved UC Berkeley i 2019/2020.
Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun er empirisk
arbeidsmarkedsøkonom og forsker på sysselsetting, lønns- og karriereutvikling
for ulike grupper av arbeidstakere og likestilling arbeidslivet. Østbakken jobber
som forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning og har vært
styremedlem siden våren 2021.
Styret ble konstituert 14. juni 2021

