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 Årsmelding for Holbergprisen 2016 

 
Saken gjelder: 
Holbergprisen har siden 2004 årlig blitt tildelt forskere som har gitt særlig betydningsfulle 
bidrag innen fagområdene humaniora, statsvitenskap, juss og teologi. I tillegg til den 
internasjonale Holbergprisen, utdeles Nils Klim-prisen til en yngre nordisk forsker innenfor 
prisens fagområder, og Holbergprisen i skolen, som er en nasjonal forskningskonkurranse 
blant elever i den videregående skole. Holbergprisen finansieres over statsbudsjettet og 
administreres av UiB på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved siden av styre og 
sekretariat, har de tre prisene egne fagkomitéer. 
 
I 2016 gikk Holbergprisen til litteraturprofessor Stephen Greenblatt ved Harvard University. 
Nils Klim-prisen gikk til førsteamanuensis Sanja Bogojević ved Lunds universitet. 
Holbergprisen i skolen ble tildelt elever ved henholdsvis Randaberg videregående skole, 
Fredrik II videregående skole og Stavanger Katedralskole, mens lærerprisen gikk til Linda 
Romøren ved Randaberg videregående skole. 
 
Arbeidet med å øke synligheten til Holbergprisen fortsatte i 2016. I tillegg til å videreføre nye 
arrangementer fra 2015, gjennomførte Holbergprisen et nytt arrangement, Holbergdebatten, i 
desember 2016. Prisen gjennomførte også en planleggingsreise til USA høsten 2016, som 
forberedelse til en større promoteringsturné høsten 2017. 
 
I 2016 var tildelingen fra Kunnskapsdepartementet på 11 541 000 kroner, hvorav 4 795 000 
kroner ble fordelt til prispenger og 7 651 975 kroner til drift og arrangementer. Den store 
aktiviteten i 2016 bidro til at prisen fikk et underskudd på 530 000 kroner i forhold til 
budsjettet. Underskuddet er primært knyttet til gjennomføring av arrangementene, 
informasjonsarbeid og økte lønnsutgifter. For å justere for det negative avviket i 2016, må 
flere poster på budsjettet for 2017 nedjusteres. Innstramminger knyttet til blant annet 
annonsering og avvikling av arrangementet «Holbergaften» har gjort det mulig for prisen å 
levere et budsjett for 2017 som er i balanse. 
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1. Om Holbergprisen  

Holbergprisen ble etablert av Stortinget i 2003 og var opprinnelig finansiert gjennom Ludvig Holbergs 
internasjonale minnefond. I 2013 ble fondet avviklet, og prisene finansieres nå over statsbudsjett 
med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Bergen (UiB). Holbergprisen forvaltes av 
UiB på vegne av Kunnskapsdepartementet. UIB har nedsatt et eget styre for Holbergprisen. Styret 
skal sørge for bred forankring for prisen og tilliggende aktiviteter gjennom å involvere relevante 
aktører og miljøer, nasjonalt og internasjonalt. 

Tildelingen fra KD i 2016 var på kr. 11 541 000. Dette er fordelt med kr. 6 746 000 til drift av prisen, 
inkludert arrangementer og informasjonsvirksomhet, og kr. 4 795 000 på prispenger. Tilskuddet skal 
benyttes til Holbergprisen, Nils Klim-prisen (nordisk pris for yngre forskere), Holbergprisen i skolen 
(aktiviteter for barn og unge) og arrangementer i tilknytning til prisutdelingen. 

Ved siden av styret og sekretariat har de tre prisene – Holbergprisen, Nils Klim-prisen og 
Holbergprisen i skolen – egne fagkomiteer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4 

 

2. Prisvinnere 2016 

 
Holbergprisen 
Professor Stephen Greenblatt, litteraturviter, Harvard University 
 
Nils Klim-prisen 
Førsteamanuensis Sanja Bogojević, jurist, Lunds universitet 
 
Holbergprisen i skolen 
1. pris: William Thomas Middelthon, Randaberg videregående skole, «Venteromskultur» 

2. pris: Fridtjof Sandberg, Fredrik II videregående skole, «Hvordan forstår ungdom begrepet 
hverdagsintegrering, og hvilke tanker har de om eget bidrag til hverdagsintegrering?» 

3. pris: Luna Tønnessen og Marit Myklebust, Stavanger Katedralskole, «Når litt surdeig gjennomsyrer 
hele deigen. En studie av fellesskapet i Jehovas vitner» 

Lærerprisen: Linda Romøren, Randaberg videregående skole, for lærerrapporten «Fra mythos til 
logos», om hvordan klassen hennes arbeidet med Holbergprisen i skolen-prosjektene 
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3. Arrangementer og møter i 2016 

Januar Skolebesøk 

29. januar Møte i Nils Klim-komitéen (Helsinki) 
Arrangement på Den norske ambassaden i Helsinki – «Cuts in the Finnish 
University Sector and the Future for Young Scholars» 

2. februar Arrangement på Nordic House (Reykjavik) – «How to succeed in obtaining 
nominations to the Nils Klim Prize from Iceland?» 

11. februar Arrangement på Den norske ambassaden i Berlin – «The Power of Exempla»  

12. februar Møte i Holbergkomitéen (Berlin) 

29. februar Styremøte for Holbergprisen i Bergen 

11. mars Kunngjøring av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 

11. mai Møte for fagjury for Holbergprisen i skolen og kunngjøring av finalistene 

6. juni 
 

Nils Klim-samtalen 2016 «Why environmental law matters» 
Masterclass 2016 «Origin stories» 
Holbergsamtalen 2016 – NRK Kunnskapskanalen 
Middag med rektor som vertskap 

7. juni 
 

Holbergsymposiet 2016 «Art in Life/Life in Art» 
Holbergforelesningen 2016 «Shakespeare’s Life-Making» 
Nils Klim-seminaret 2016 «Understanding Emissions Trading Through Discourse 
Analysis» 
Fagdag for finalistene til Holbergprisen i skolen 
Holbergaften 
Middag med Bergen kommune som vertskap 

8. juni Prisutdeling for Holbergprisen i skolen 
Prisutdeling for Holbergprisen og Nils Klim-prisen 
Regjeringsbankett til ære for årets prisvinnere 

9. juni Holbergsamtalen 2016 på Litteraturhuset i Oslo 

29. september Styremøte for Holbergprisen (Bergen) 

11.-16. oktober Promoteringstur til New York, Cambridge og Princeton (forberedelsesmøter) 

21. oktober Møte i Holbergkomitéen (Wien) 
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9.-10. 
november 

Lærerseminar Holbergprisen i skolen 

3. desember Holbergdebatten 2016 «Free Speech in an Age of Diversity and Conflict»  

 

I 2016 har Holbergprisen fulgt opp det arbeidet som ble gjort i 2015 med å utvide arrangements-
porteføljen, i tillegg til at styret og sekretariatet har tatt nye grep for å profilere prisen internasjonalt.  
 
Holberguken 
Under Holberguken 6.-9. juni 2016 gjennomførte Holbergprisen 12 arrangement, blant annet 
Holbergsymposiet 2016 «Art in Life/Life in Art», Nils Klim-seminaret «Understanding Emissions 
Trading Through Discourse Analysis» og fagdag for finalistene fra Holbergprisen i skolen. Det ble 
satset videre på arrangementer som skal bidra til å skape engasjement for fagfelt og prisvinnere. 
Arrangementene fra 2015, Mesterklasse med Holbergprisvinneren, Holbergaften i samarbeid med 
Bergen kommune og det filmede intervjuet «Holbergsamtalen» med Holbergprisvinneren, var også 
en del av programmet for 2016. 

For første gang tok Holbergprisen i bruk den nye universitetsaulaen i Bergen til arrangementer under 
Holberguken. Disse omgivelsene fungerte svært godt, og endringen vil bli videreført i 2017.  
 
Promoteringsarrangementer 
I tilknytning til fagkomitémøtene gjennomførte prisen i 2016 faglige møter for potensielle og 
eksisterende partnere i samarbeid med norske ambassader. Våren 2016 ble det lagt særlig vekt på 
Nils Klim-prisen og de nordiske landene, med arrangementer både i Helsinki og i Reykjavik. I midten 
av februar gjennomførte prisen et arrangement på Den norske ambassaden i Berlin i forbindelse med 
møtet i Holbergkomitéen. Det ble det også holdt et fagseminar ved Wissenschafts Zentrum zum 
Berlin (WZB) med tidligere Holbergprisvinner Jürgen Kocka. 

Høsten 2016 gjennomførte faglig leder og styreleder en reise til Cambridge (Massachusetts), 
Princeton (New Jersey) og New York for å forberede promoteringsarrangementer i USA i september 
2017. I 2017 planlegger sekretariatet i tillegg et promoteringsarrangement ved Den norske 
ambassaden i Paris i sammenheng med møtet i Holbergkomitéen i februar.  
 
Holbergdebatten 
Holbergprisen gjennomførte Holbergdebatten for første gang 3. desember 2016 på Litteraturhuset i 
Bergen. Arrangementet ble gjennomført på Ludvig Holbergs fødselsdag og hadde som målsetting å 
profilere Holbergprisen også i høsthalvåret, samt å nå bredere ut til allmennheten. Arrangementets 
tema var i 2016 «Free Speech in an Age of Diversity and Conflict».  Hovedinnleder var Timothy Garton 
Ash (University of Oxford), som ble intervjuet av Anine Kierulf (Senter for menneskerettigheter, 
Universitetet i Oslo). Garton Ash deltok så i en samtale med Jostein Gripsrud (Universitetet i Bergen) 
og Kari Steen-Johnsen (Institutt for samfunnsforskning), med Kierulf som moderator. 
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4. Nominasjoner i 2016 

Holbergprisen 
I alt ble det sendt ut ca. 4000 e-poster våren 2016 til potensielle nominatorer. Mottakerne er 
professorer, rektorer og andre vitenskapelig ansatte ved forskingsinstitusjoner over hele verden. I 
tillegg ble det sendt personlige oppfordringer per e-post til en begrenset liste beslutningstakere i 
nøkkelposisjoner i Holbergprisens nettverk.  

Holbergprisen fikk inn i alt 109 nominasjoner på 99 kandidater innen nominasjonsfristen 15. juni 
2016. Dette er det høyeste tallet nominasjoner som har kommet inn siden oppstartsåret, og det 
høyeste tallet for enkeltkandidater til dags dato. Gjennomgående ser vi også at andelen seriøse 
kandidater blir større for hvert år som går. Overordnet gjelder følgende statistikker for 
nominasjonene som kom inn til 2017-prisen: 

 33 av kandidatene har også blitt nominert tidligere, mens de 66 øvrige er nye navn. 
 33 av nominatorene har nominert kandidater til Holbergprisen tidligere år. 
 39% av nominasjonene har nominator og kandidat som hører til samme institusjon. 
 Blant nominasjonene har det kommet inn 3 selvnominasjoner, 1 posthum nominasjon og 1 

nominasjon som faller utenfor relevante fagfelt. 
 81 nominasjoner for menn og 28 nominasjoner for kvinner.  

 
I denne nominasjonsrunden var det flest kandidater fra humaniora (44) og samfunnsvitenskapene 
(39), i tråd med trenden fra tidligere år. Det er likevel god faglig bredde, med rekordmange 
nominasjoner for rettsvitenskap (17). Teologi er også godt representert med 6 nominasjoner. 
 
Figur 1: Antall nominasjoner og kandidater til Holbergprisen 2004-2017
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Geografisk fordeling 
Også i år er nominasjonsstatistikken tydelig dominert av akademiske miljøer i Nord-Amerika og 
Europa, mens andelen nominasjoner og kandidater fra Asia, Afrika og Sør-Amerika er lav. USA (38), 
Storbritannia (16) og Tyskland (10) topper statistikken for kandidater, tett fulgt av Israel, Canada, 
Italia og Nederland. Øvrige land på statistikken er bare representert med 0-3 kandidater. 

Det er stort sett den samme geografiske fordelingen som går igjen i statistikken for nominatorer, 
med et noe større bidrag fra Norden. USA (30), Storbritannia (10) og Norge (11) topper listen. Det 
mest overraskende er kanskje at det har kommet inn hele 9 nominasjoner fra Israel, som ellers har 
hatt bare 0-2 tidligere år. 
 
Nils Klim-prisen 
Nils Klim-prisen fikk inn 10 nominasjoner innen fristen 15. juni. Dette er et lavere tall enn ønskelig, 
men likevel et godt tall sammenlignet med tidligere år, der renominasjoner ofte har utgjort en 
betydelig andel av kandidatene. For første gang har Nils Klim-prisen i år mottatt nominasjoner fra 
Island. Fire av de nominerte til Nils Klim-prisen 2017 er kvinner, og seks er menn. Når det gjelder 
faglig fordeling, er det fire kandidater fra humanistiske fag, fem fra samfunnsvitenskapene og en fra 
teologi, men ingen rettsvitenskap i år. 
 
Figur 2: Antall og geografisk distribusjon for kandidater til Nils Klim-prisen 2004-2017 
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5. Medie- og informasjonsarbeid 

Fra 1. januar 2016 ansatte Holbergprisen en ny kommunikasjonsrådgiver i 100% stilling. Denne nye 
stillingen er en forsterkning av sekretariatet, som gjør det mulig å følge opp mediearbeid og andre 
ønskede tiltak nasjonalt og internasjonalt i større grad enn tidligere.  
 
Nettstedet holbergprisen.no 
Nettsiden, www.holbergprisen.no, er en viktig kanal for formidling av Holbergprisens aktiviteter. Her 
legges det ut informasjon om prisvinnere og arrangementer, opptak fra Holbergsymposiet, intervjuer 
og medieinnhold av ulik art. I 2016 har sekretariatet fortsatt arbeidet med å sortere og konvertere 
innhold fra de gamle til de nye nettsidene (etablert 2015), samt forbedring av metadata og ny 
funksjonalitet, som kalendersider og nyhetsutlisting. Arbeidet med utvikling av nettsidene vil bli 
videreført i 2017. I løpet av våren ble det også innført et nytt, mer brukervennlig system for 
administrasjon av nominasjonsskjemaene. 

Holbergprisens nettsider hadde 69 786 besøk fra 50 848 brukere i 2016. Dette utgjør en økning på 
omkring 20%, sammenliknet med 2015.  Tilsvarende ser vi også at besøkstallene fra sosiale medier 
har økt markant gjennom året. 

Tabell 1: Besøkende til www.holbergprisen.no 

 Økter  
totalt 

Unike 
besøkende 

Besøk  
fra sosiale medier 

Skoleprisen 
Unike besøkende 

Endring i  % +20 % + 15 % +55 % +27% 

2016 69786 50848 6738 26887 

2015 58213 44316 4323 21149 

Den demografiske fordelingen for brukerne til nettsiden er omtrent tilsvarende tidligere år. Stadig er 
det flest besøkende fra Norge (73,8%). Som det fremgår av tabellen over utgjør besøk til Skoleprisens 
sider omtrent halvparten av disse treffene. Videre på listen er det er verdt å merke seg at 
besøkstallene fra USA (4,17%) og Storbritannia (2,61%) har gått noe ned, sammenlignet med 2015. 
Dette er overraskende i lys av at årets Holbergprisvinner, Stephen Greenblatt, har tilhørighet i USA. 
Dernest finner vi Danmark, Sverige, Tyskland og Canada, som hver har en besøksprosent på 1-2% av 
totalen. 
 
Sosiale medier 
Satsingen på sosiale medier som kommunikasjonsplattform har blitt videreført i 2016. De viktigste 
plattformene er stadig Facebook og Twitter, men Holbergprisen holder også kontoer på Youtube, 
Flickr, Reddit og Soundcloud. 
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Tabell 2: Aktivitet på sosiale medier 

 Holbergprisen  
Facebook 

Holbergprisen i 
skolen 
Facebook 

Twitter 

ÅR 2016 2015 2016 2015  2016 2015 

Antall følgere pr. 31. 
desember  

2153 805 361 159  1126 849 

Antall publiserte saker 137 131 81 47  268 161 

I løpet av 2016 har det vært en jevn økning i antall følgere og generelt gode tall for aktiviteten på 
sosiale medier. Rekkevidden for enkeltposter på Facebook har gått mye ned de siste årene, men 
dette skyldes i all hovedsak endringer i Facebooks forretningsmodell og algoritmer. Holbergprisen i 
skolens dedikerte Facebookside står godt på egne ben, og vi ser at det var et riktig valg å skille denne 
siden ut som et eget domene. 
 
Annonsering 
Fra april til juni ble det satt inn ni annonser i aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, med 
oppfordring om å nominere kandidater og informasjon om årets prisvinnere. Endringer i 
valutakursene har gjort at kostnadene for tradisjonell annonsering, særlig i utenlandske 
publikasjoner, har økt drastisk de siste to årene. Sekretariatet reduserte derfor i 2016 antallet 
annonser i trykte medier, til fordel for mer kostnadseffektiv sponsing av poster på Facebook. 
 
Mediedekning 
Mediedekningen har i hovedsak vært konsentrert rundt kunngjøringen 11. mars, Holberguken 6. - 9. 
juni og Holbergdebatten den 3. desember. Her har Holbergprisen hatt bred omtale i norske og 
internasjonale medier og en økning i antall oppslag i 2016 fra året før. Dette inkluderer oppslag i 
internasjonale medier som The New York Times, The Boston Globe, The Advanced Council of Learned 
Societies, og The Modern Language Association. De ulike arrangementene under Holberguken ble i 
all hovedsak dekket i norske medier, blant annet med oppslag og essay i Aftenposten, 
portrettintervju i BT og intervju i det svenske tidsskriftet Respons. Filmopptaket fra Holbergsamtalen 
ble sendt på NRK Kunnskapskanalen 12. november. Programmet hadde 79.000 seere, noe som er 
68% høyere enn for gjennomsnittet (47.000) for alle målte programmer på alle kanaler samme dag. 
Programmet er i tillegg lagt ut på nrk.no og vil bli sendt i reprise i 2017. 

Når det gjelder Holbergprisen i skolen, har det vært mest mediedekning knyttet til henholdsvis 
kunngjøringen av finalistene i mai og av priskunngjøringen og -utdelingen, som fant sted under 
Holberguken. 

 



   11 

 

6. Holbergprisen i skolen 

I 2016 ble 12 videregående skoler valgt ut av i alt 19 søkerskoler til forskningskonkurransen 
Holbergprisen i skolen. Skolene ble valgt ut på grunnlag av en fordelingsnøkkel med vekt på 
geografisk spredning og en fordeling mellom nye skoler og skoler som har deltatt tidligere. Nytt av 
året var at skolene leverte en søknad der de oppga motivasjon for å søke og informasjon om planlagt 
gjennomføring. 

Hver enkelt av de 12 skolene har hatt besøk fra sekretariatet i desember 2015 og januar 2016. I 
tillegg får alle skolene besøk og veiledning fra en forsker tilknyttet universitet eller høyskole i skolens 
nærområde. Forskeren gir blant annet elevene en innføring i forskningsmetoder og veileder dem 
underveis i prosjektene. Tilbakemeldingene fra skolene er at besøkene er svært viktige i oppfølgingen 
av forskningsprosjektene, og at kontakten med universitet og høyskoler er stimulerende. Videre er 
forskningskonkurransen med på å gi en merverdi utover selve forskningsperioden. Lærere har pekt 
på at Holbergprisen i skolen fungerer godt som et studieforberedende prosjekt. 

Holbergprisen i skolen jobber også med å fremheve lærerens viktige rolle i den videregående skole. 
9. og 10. november ble det årlige fagseminaret for lærerne som deltar i årets Holbergprisen i skolen, 
arrangert. Temaet for fagseminaret var «Forskning i human- og samfunnsvitenskapene: om 
akademisk skriving, forskningsetikk og vitenskapelig analyse». Lærerne som deltar med 
skoleprosjekter får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og 
de får eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Seminaret er også en anledning 
til å bli kjent med rammene for skoleprosjektet. Lærerne har gitt uttrykk for at deltagelsen på 
seminaret og i skoleprosjektet er inspirerende og bidrar til faglig utvikling for dem. I tillegg til 
resultatene er det denne tette oppfølgingen med vekt på forskningsprosessen som skiller 
Holbergprisen i skolen fra andre nasjonale elevkonkurranser. 

De siste årene har det blitt gjort en ekstra innsats for å informere om Holbergprisen i skolen i Nord-
Norge. Dette har resultert i flere søkere og bredere deltagelse fra Nord-Norge, og i år var det flere 
søkere fra regionen enn det var rom for i konkurransen. 

Arrangementene for Holbergprisen i skolen under Holberguken ble gjennomført på en vellykket 
måte, ikke minst under Holbergaften, hvor finalistene presenterte sine respektive prosjekter. Både 
elever og lærere ga gode tilbakemeldinger på alle arrangementene. 
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7. Økonomi 

Inntekter og kostnader i 2016 
Tildelingen til Holbergprisen fra Kunnskapsdepartementet (KD) var i 2016 på kr. 11 541 000, og det 
ble overført midler til budsjettet fra 2015 (kr. 460 434). Totalt hadde Holbergprisen kr. 12 446 434 til 
disposisjon i 2016. I tillegg til dette dekker UiB deler av lønnen til kommunikasjonsrådgiver, samt 
utgifter knyttet til husleie og annen infrastruktur. Den totale kostnaden knyttet til prisen var i 2016 
på kr. 12 973 300. Holbergprisen har i 2016 et negativt avvik på kr. 527 000. Underskuddet er 
primært knyttet arrangementene, informasjonsarbeidet og drift, og har bakgrunn i svært stor 
aktivitet i Holbergprisen i 2016. 

 Tabell 3: Budsjett og regnskap for 2016 og budsjett for 2017 

  Budsjett 2016 Regnskap 2016 Budsjett 2017 

Prispenger 4 795 000 4 795 000 4 870 000 

Skoleprosjektet 434 375 492 968 458 000 

Styret og fagkomitéer 1 169 000 1 139 507 1 112 000 

Arrangementene 1 774 800 1 998 844 1 532 000 

Informasjon 576 000 734 832 436 000 

Drift 3 697 800 3 812 149 3 374 494 

TOTALT 12 446 975 12 973 300 11 782 494 

Budsjett for 2017 
Tildelingen fra KD er i 2017 på kr. 11 864 000. Medregnet tilskudd til driften og den negative 
overføringen fra 2016 har prisen totalt kr. 11 782 494 til disposisjon. Justering av utgiftene på flere 
poster i budsjettet har gjort det mulig å presentere et budsjett i balanse for Holbergprisens styre.  

Den største justeringen er knyttet til redusert budsjettramme for informasjonsarbeidet, som særlig 
gjelder annonsering i trykte medier. Det er også gjort større innsparinger knyttet til arrangementene, 
blant annet ved at arrangementet Holbergaften utgår i 2017. Når det gjelder Holbergdebatten, 
planlegger sekretariatet å søke om eksterne midler for å kunne tilby dette vellykkede arrangementet 
også neste år. Noen budsjettposter må også økes, først og fremst for å gi rom for promotering av 
prisen internasjonalt. Sekretariatet har i tillegg sett behovet for å oppjustere budsjettet for 
Holbergprisen i skolen, for å sikre en forsvarlig gjennomføring av de planlagte aktivitetene. 
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8. Holbergsekretariatet, styret og fagkomitéer 

Holbergsekretariatet 

Navn Stilling Prosent Kommentar 

Solveig Stornes Prosjektleder 100% I permisjon 23.11.16 - 
18.01.18 

Hilde Marie Rognås Prosjektleder 100% Vikar: 50% fra 01.11.16-
20.11.16, 100% fra 
21.11.16 til 31.01.18 

Hjørdis Maria Longva Førstekonsulent/ 
Informasjon, web, logistikk 

100%  

Barbara Wendelbo Førstekonsulent/ 
Holbergprisen i skolen 

80% Til medio august 2016 

Hilde Omdalsmoen Fidje Seniorkonsulent/ 
Holbergprisen i skolen 

100% Vikar fra 01.08.16, fast 
stilling fra 01.12.16 

Ole Andreas Sandmo Kommunikasjonsrådgiver 100%  

Ellen Mortensen Faglig leder 50%  

Inger Marie Okkenhaug Sekretær for Holbergkomitéen 20%  

 

Holbergstyret 

Navn Institusjon 1.periode 2.periode 

Sigmund Grønmo (styreleder) UiB 2012-2016 2016-2020 

Trude Haugli UiT 2012-2016 2016-2020 

Øivind Andersen Det Norske Videnskaps-
Akademi/UiO 

2012-2016 2016-2020 

Britt Andersen NTNU 2016-2020  

Knut Olav Åmås Stiftelsen Fritt Ord 2016-2020  
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Holbergkomitéen 

Navn Intitusjon Fagfelt 1.periode 2.periode 

Pratap Bhanu Mehta 
(leder) 

Centre for Policy 
Research (India) 

Statsvitenskap/jus/
filosofi 

2012-2015 2015-2018 

Dame Hazel Genn University College 
London 

Jus 2014-2017 2017-2020 

Björn Wittrock Uppsala 
Universitet/SCAS 

Samfunnsvitenskap 2014-2017 2017-2020 

Mary Beard University of 
Cambridge 

Humaniora 2015-2018  

Graeme Turner University of 
Queensland 

Kulturvitenskap 2015-2018  

 

Nils Klim-komitéen 

Navn Institusjon Fagfelt 1.periode 2.periode 

Frans Gregersen 
(leder) 

Københavns 
Universitet 

Lingvistikk/ 
humaniora 

2012-2015 2015-2018 

Elina Vuola University of 
Helsinki 

Teologi/ 
religionsstudier 

2013-2016 2016-2019 

Vilhjálmur Árnason University of 
Iceland 

Filosofi/humaniora/
etikk 

2013-2016 2016-2019 

Tone Sverdrup Universitetet i 
Oslo 

Jus/privatrett 2014-2017 2017-2020 

Lars Magnusson Uppsala 
Universitet 

Samfunnsøkonomi/
samfunnsvitenskap 

2014-2017 2017-2020 
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Jury for Holbergprisen i skolen 

Navn Institusjon Fag Periode 

Øystein Sæbø (leder) UiA Samfunnsvitenskap 2014-2018 

Jill Walker Rettberg UiB Digital kultur 2015-2019 

Kari Ingebrigtsen Kongsbakken vgs, Tromsø Lektor 2015-2019 

Mette Andersson UiO Sosiologi 2016-2020 

 




