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KAVLISALEN
Da huset var nytt i 1887 innredet Hans Rasmus Astrup den store salen i 2. etasje med plysjmøbler og 
malerier (horror vacui!). Salen har siden Akademiet overtok huset i 1911 fungert som møtesal. I 2018 
ble salen totalrenovert. Veggene ble kledd med akustiske plater som sammen med et moderne lydan-
legg sikrer god akustikk og gode lytteforhold. Det ble installert ventilasjonsanlegg og lagt inn moderne 
belysning. Arne Fladagers (1857-1917) frise langs taket med de musisernde putti er diskret opplyst av 
en list med LED-lamper og overlyset i taket illuderer det opprinnelige takvinduet. Retningen på stolene i 
salen ble snudd 90 grader. Dermed mistet man den klassiske halvsirkelen som stolene stod i, men fikk til 
gjengjeld bedre lyd- og lysforhold.

Astrup kjøpte inn mye kunst og den store langveggen var i hans tid en gallerivegg hvor maleriene hang 
i flere høyder. Inntrykket av denne galleriveggen er forsøkt gjenskapt. To bilder fra salen i den første 
tiden er hengt opp i sentrale posisjoner, Hans Gudes (1825-1903) store bilde fra Fanestrand10 (Astrups 
fødested) og «Reven»17 av Eilert Mehl (1865-1941). På den opprinnelige galleriveggen fantes to andre 
sentrale bilder i norsk kunst, Adolph Tidemans (1814-1876) maleri «Sinclairs landing i Romsdal» og Erik 
Bodoms (1829-1879) «Bautasteinene ved stranden». Det første er nå i Nasjonalmuseet (NG.M.00796), 
mens det andre som var en gave til Akademiet fra Ebba Astrup Eggen henger i styrerommet.

Gudes bilde fra Fanestrand hang opprinnelig på den andre langveggen og er nå flyttet slik at det henger 
en face for døren inn fra Gobelinsalen. Rett inn fra den andre inngangen henger Axel Revolds (1887-
1962) portrett av Fridtjof Nansen18 (Revold var Nansens svigersønn) malt posthumt. Disse to bildene 
dominerer veggen og kan sees fra avstand gjennom åpne dører og gir derved også en ny dimensjon til 
de tilgrensende rommene. Det er bare to kvinneportretter, og de er hengt på hver sin flanke. Det er en 
kopi av Agnes Hjorts (1899-1984) portrett av Kristine Bonnevie4 (Norges første kvinnelige professor og 
første kvinnelige medlem av Akademiet) og Tore Juells (1942- ) portrett av Inger Moen20 (Akademiets 
første kvinnelige preses). På hver side av Nansenportrettet finner vi en samling av tidligere embetsmenn 
i Akademiet (12-14, 16, 19-20, 23-25) med Christian Krohgs (1852-1925) portrett av Waldemar Christofer Brøg-
ger13 sentralt på veggen. Fire av Akademiets 42 konstituerende medlemmer er Peter Andreas Munch21, 
Christopher Hansteen22 Marcus Jacob Monrad24 og Christian Peter Bianco Boeck25. Over og til venstre 
for Gudes bilde finner vi andre sentrale medlemmer av Akademiet samt enkelte portretter av kjente 
utenlandske vitenskapsmenn. Portrettene dominerer og forteller noe om Akademiets historie. Gudes og 
Mehls bilder bryter med portrettene for å skape litt mer variasjon og liv til veggen.  
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 1  Tallene i teksten referer til bildenummer.



1. Haakon Shetelig (1877-1955)       

2. Hans Andreas Benneche (1811-1893)       

3. Magnus Olsen (1878-1963)       

Professor i arkeologi ved Universitetet i Bergen. 
Innvalgt i Akademiet i 1911. Maleri av Hjørdis 
Landmark (1882-1961). Replikk av maleri 
malt 1957, original henger i Bergens billedgal-
leri. Gave til Akademiets jubileum i 1957 fra Sel-
skapet til Videnskapernes Fremme i Bergen. 

Han opprettet H. A. Benneches legat for norsk kunst 
og skjenket penger til blant annet Det Norske Vi-
denskaps-Akademi. Benneche var en legatstift-
er, kjøpmann og filantrop. Maleri i olje av Lars Jorde 
(1865-1939). 

Professor i oldnorsk og islandsk sprog og 
litteratur ved Universitetet i Oslo. Innvalgt i Akad-
emiet i 1904. Maleri i olje av Agnes Hiorth (1899-
1984) fra 1958.  Maleriet er skjenket Akademi-
et av Magnus Olsens venner, kollegaer og elever.

4. Kristine Bonnevie (1872-1948)       

5. Albert Einstein (1897-1955)       

6. [Jöns] Jacob Berzelius (1779-1849)       

Første kvinne innvalgt i Akademiet i 1911. Første 
kvinnelige professor ved Universitetet i Oslo i 1912. 
Professor i zoologi ved Universitetets zoologiske lab-
oratorium. Fotografisk kopi. Malt av Agnes Hiorth 
(1899-1984) i 1940. Originalen tilhører Universitetet 
i Oslo. 

Albert Einstein var en tyskfødt teoretisk fysiker og no-
belprisvinner som er mest kjent for å ha formulert rel-
ativitetsteorien. Maleri av Henrik Lund (1879-1935). 
Skjenket Akademiet i 1946 av generaldirektør Axel 
Auberts enke etter hans uttalte ønske. Axel Aubert ble 
innvalgt i Akademiet i 1927 og gjort til æresmedlem 
i 1934.

Professor i kjemi i Stockholm. Innvalgt i Kungl. 
Vetenskapsakademien 1808, ble adlet i 1818. 
Medlem av Svenska Akademien i 1837, stol 5. Kopi 
i olje av maleri i olje av Olof Johan Södermark (1790-
1848): Kopien er utført av Södermarks elev Hed-
vig Lund, født Erichsen. Gave fra 1916 fra hennes 
brordøtre frøknene Agnes og Willhelmine Erichsen.



7. Fredrik Carl Mülertz Størmer (1874-1957)      

8. Kristian Birkeland (1867-1917) 11. Johan Albert Julius Kjær (1852-1941)

9. Ludvig Sylow (1832-1918)  

Professor i matematikk ved Universitetet i Oslo. 
Innvalgt i Akademiet i 1900. Malt av Christian Krogh 
(1852-1925) ca. 1914-1915. Maleriet ble gitt i gave 
av familien Størmer til Akademiet i 2016. 

Professor i fysikk ved Det Kgl. Frederiks Universitetet. 
Innvalgt i Akademiet i 1896. Maleri i olje av Asta Nør-
regaard (1853-1933) fra 1919 etter hennes tegning 
i 1913. 

Professor i matematikk ved Det Kgl. Frederiks Uni-
versitetet. Innvalgt i 1868. Han ble også kalt Peter 
Ludvig Mejdell Sylow. Malt av Maren Svensen i 1897. 

10. Fra Fanestrand i Romsdal      

12. Cato Maximillian Guldberg (1836-1902)      

Bibliotekar og tilsynshavende med Akademiets pub-
likasjoner 1926-1935. Innvalgt i Akademiet i 1903. 
Førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo. 
Maleri i olje av Kristofer Sinding-Larsen (1873-1948) 
i 1938. Gave fra Kjærs venner.

Akademiets preses og visepreses 1878-1895. Pro-
fessor i anvendt matematikk ved Det Kgl. Frederiks 
Universitetet. Innvalgt i Akademiet 1867. Eier av 
Sørnesset (se egen tekst om dette). Maleri i olje 
av August Eiebakk (1867-1938). Tilhører Univer-
sitetet i Oslo, deponert i Akademiet siden 1957.

Les mer om Guldberg på siste side.

Signert H. F. Gude (1825-
1903) 1891. Tilhører Nasjonal-
galleriet; testamentarisk gave 
fra statsrådinne Astrup i 1908. 
Se Nasjonalgalleriet, katalog 
over norsk malerkunst (1950), 
s. 648. I lån til Akademiet siden 
1972.



13. Waldemar Christofer Brøgger (1851-1940)     

14. Halvdan Koht (1873-1965)      

15. Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne (1892-1978) 

Akademiets preses og visepreses 1915-
1935, grunnlegger av Nansenfond-
et. Æresmedlem i Akademiet fra 1936. 
Professor i geologi og mineralogi ved Det 
Kgl. Frederiks Universitet. Universitetets 
første rektor. Innvalgt i Akademiet i 1885. 
Gave etter subskripsjon utsendt 1921. Malt 
av Christian Krogh (1852-1925) i 1924. 

Akademiets preses og visepreses 1923-1939. 
Professor i historie ved Universitet i Oslo. 
Innvalgt i Akademiet i 1908. Malt av Henrik Sørensen 
(1882-1962) i 1951-1952. 

Professor i indisk språk ved Universitetet i Oslo. Inn-
valgt i Akademiet i 1925. Maleri i olje av Agnes Hiorth 
fra 1971. Forært Akademiet av professor Morgen-
stiernes venner og elever i anledning av hans 80-års-
dag 3. januar 1972. 

16. Sophus Bugge (1833-1907)      

17. Reven      

Akademiets preses og visepreses 1877og 1884. 
Professor i språkvitenskap ved Det Kgl. Frederiks Uni-
versitet. Innvalgt i Akademiet i 1858. Kopi malt av Even 
Richardson i 2011 etter originalt oljemaleri av Wilhelm 
Holte fra 1889-1890. Originalen eies av Universitetet 
i Oslo. 

Maleri i olje av Eilert Mehl (1865-1941) malt 1887. Gave til Akademiet fra 
Astrups arvinger.



18. Fridtjof Nansen (1861-1930) 

19. Francis Bull (1878-1974)      

Professor i oseanografi ved Univer-
sitetet i Oslo. Innvalgt i Akademiet i 
1889. Maleri i olje av hans svigersønn 
Axel Revold etter Nansens død. 

Akademiets preses og visepreses 1940-1957.  Pro-
fessor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. 
Innvalgt i Akademiet i 1920. Maleri av Jean Heiberg 
(1884-1976), fra 1965. Gave fra Brage-Fram Livs- og 
pensjonsforsikring A/S. 

20. Inger Moen (1940-2015)      

21. Peter Andreas Munch (1810-1863)

22. Christopher Hansteen (1784-1873)

Første kvinnelige preses i Akademiets historie 1998-
2003. Professor i lingvistikk og nevrolingvistikk ved 
Universitetet i Oslo. Innvalgt i Akademiet i 1993. Malt 
av Tore Juell (f. 1942) i 2004.

Innvalgt i Akademiet i 1857 som en av grunnleggerne. 
Professor i historie ved Det Kgl. Frederiks Universitet. 
Kopi i olje etter maleri i olje av Sophia Ribbing (1835-
1984) fra 1865, kopiert for grosserer Ove Hjort. 
Skjenket Akademiet i 1917 av hans brorsønn grosser-
er Bertel Hjort. Originalen henger i Universitetet i Oslo 
på kollegieværelset. 

Innvalgt i Akademiet i 1857 som en av grunnleggerne. 
Professor i matematikk ved Det Kgl. Frederiks 
Universitet fra 1816. Malt av Aasta Hansteen (hans 
datter) (1824-1908) i 1858. 



23. Bjarne A. Waaler (1925-2007)

24. Marcus Jacob Monrad (1816-1897)

25. Christian Peter Bianco Boeck (1798-1877)    

Preses og visepreses i Akademiet 1989-1996. Lege 
og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Rek-
tor ved Universitetet i Oslo 1977-1984. Innvalgt i 
Akademiet i 1973. Som preses i Akademiet og for sin 
innsats for forskning i Litauen etter oppløsningen av 
Sovjetunionen bekostet Akademiet et portrett malt 
av Kari Grasmo i 1996.

Innvalgt i Akademiet i 1857 som en av grunnleggerne. 
Preses og visepreses 1878 -1884. Professor i filosofi 
ved Det Kgl. Frederiks Universitetet.  Fotografisk kopi 
etter maleri av Peder Nicolai Arbo (1886) eies av Uni-
versitetet i Oslo.

Innvalgt i Akademiet i 1857 som en av grunnleggerne. 
Akademiets første preses og visepreses 1857-1877. 
Professor i fysiologi, komparativ anatomi og 
veterinærmedisin ved Det Kgl. Frederiks Universitet. 
Gave til Akademiet fra Boecks sønnedatterdatter, 
fru Beth Werenskiold i 1953. Malt av Andreas Bloch 
(1860-1917) i 1883. 

26. Fred Kavli (1927-2013)

27. Aspetrær

Innvalgt som æresmedlem i Akademiet i 
2009. Sivilingeniør og styreleder i The Kavli 
Foundation. Opprettet The Kavli Foundation 
for blant annet å finansiere forskningspris-
er i hhv astrofysikk, nanovitenskap og nev-
rovitenskap, prisene ble delt ut først gang i 
2008. Malt av Jon R. Friedman (amerikansk 
maler) i 2010. 

Les mer om Fred Kavli på siste side.

Maleri i olje av Thorvald Erichsen (1868-
1939). Depositum fra Nasjonalmuseet.



    

Cato Maximillian Guldberg og Sørnesset
Professor i anvendt matematikk Cato Maximillian Guldberg (1836-1902) formulerte 
sammen med professor Peter Waage massevirkningsloven, som var et gjennom-
brudd i forståelsen av kjemiske reaksjoner. Guldberg var preses 1875-1895 i Vi-
denskaps-Selskabet i Christiania, som var navnet på Det Norske Videnskaps-Akademi 
fram til 1924. Cato Maximillian Guldberg og broren Fredrik Oscar Guldberg var ivrige 
friluftsmennesker, jegere og fiskere. De kjøpte Sørnesset ved Atnasjøen i 1879 og 
brukte det som møtested for venner og kjente. Etter Cato Maximillian Guldbergs død 
i 1902 bodde de tre døtrene hans på Sørnesset. I 1930 ble Stiftelsen Sørnesset op-
prettet ved en testamentarisk gave der de to gjenlevende døtrene Anna og Kathrine 
skjenket gården til Det Norske Videnskaps-Akademi etter farens ønske. 

Sørnesset grenser opp til området som var Harald Sohlbergs utsiktssted i årene han 
malte «Vinternatt i Rondane» (Nasjonalmuseet, 1914).

I Akademiets eie ble det drevet forskning med Sørnesset som base, først og fremst 
lokale biologiske og meteorologiske observasjoner. Zoologen og ornitologen Edvard 
Barth og konen Sonja bodde i Atndalen i en årrekke, og var forpakter på Sørnesset 
1952-1953. Sonja og Edvard Barth arbeidet iherdig for at Rondane nasjonalpark 
skulle bli en realitet, noe den ble i 1962. 

I de senere år har moderne teknologi, endringer i forskningsfaglige utfordringer og 
utviklingen av annen lokal infrastruktur, gjort det vanskelig å argumentere for at drift 
av Sørnesset skulle være en prioritert oppgave for Akademiet. Sørnesset var i Akad-
emiets eie fram til 2018, da det ble solgt til Bjørn Brænd fra Sollia. Salgssummen 
inngikk som en del av finanseringen av fornyelsen av foredragssalen i Akademiets 
hus. (Referanse: Per S. Enger (2009) Sørnesset. En testamentarisk gave til Det Norske 
Videnskaps-Akademi til minne om professor Cato Maximillian Guldberg. ISBN 978-
82-7099-551-6, 44 sider)

Fred Kavli (1927-2013) født i Eresfjord I Romsdal, død i Santa Barbara i USA. 
Fysiker, utdannet ved NTH, utvandret til USA. Forretningsmann og filantrop som 
bygget opp det som skulle bli en av verdens største produsenter av høyteknolo-
giske sensorer til fly- og bilindustrien. Han etablerte Kavlistiftelsen som blant an-
net finansierer prisbeløpet i Kavliprisene som tildeles annethvert år av Det Norske 
Videnskaps-Akademi, med støtte også fra Kunnskapsdepartementet. Kavliprisene 
tildeles i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap – «det største, det minste 
og det mest kompliserte». Kavlistiftelsen bidro til restaureringen av foredrags-
salen gjennom en donasjon, og salen bærer Fred Kavlis navn Kavlisalen, eller 
Fred Kavli Lecture Hall. Akademiets andre møterom er Abelsalen i første etasje, 
og til sammen peker disse to navnene både tilbake på viktige, norske bidrag til 
vitenskapshistorien, og framover til nye forskningsområder av stor betydning for 
menneskeheten.

Fred Kavli (1927-2013), born in Eresfjord, Romsdal, died in Santa Barbara USA, 
was a physicist, business leader, and philanthropist whose business became one 
of the world’s largest manufacturers of sensors for aeronautical and automotive 
industries.  He set up the Kavli Foundation, which funds the Kavli Prizes award-
ed by the Academy with support from the Ministry of Research and Education. A 
donation was given by the Kavli Foundation in support of the restoration of the 
lecture hall in 2018.


