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Komiteen for Sverre Steen-prisen ønsker denne gangen å framheve en historiker som både i 

forskning, allsidig formidling og store interesse for didaktikk har gitt historiefaget en stemme i 

offentligheten. Valget har falt på May-Brith Ohman Nielsen, professor ved Universitetet i Agder.  

I tillegg til en rekke vitenskapelige monografier og andre publikasjoner, blant annet den ruvende 

avhandlingen om Bondepartiet 1915-1940 og Mennesker, makt og mikrober, har prisvinneren 

formidlet fagkunnskap for et bredere publikum i mange kanaler. May-Brith Ohman Nielsen har blant 

annet vært en sentral forfatter i Samlagets historiebøker for videregående skole (Portal), skrevet et 

bind i Senterpartiets historie og har i to bind av historieverket Norvegr dekket perioden fra 1840 til 

2011. Temaområdene spenner vidt og tverrfaglig, fra kloakk, kolera og spanskesyke til fotballaget 

Radar, handlevogner og Wergelandenes Kristiansand. Hennes originalitet og evne til å gå nye veier, 

avspeiler seg også i årets bok, Små paradiser – Hager gjennom et århundre, som er en spennende, 

tilgjengelig og velillustrert praktbok om småhagers kultur- og sosialhistorie, sett gjennom en 

kolonihageforening i Kristiansand. Dette er et faglig nybrottsarbeid, som samtidig er anrettet for et 

bredt publikum.  

Interessen for undervisning og formidling kommer også til uttrykk gjennom en lang rekke artikler og 

foredrag om formidling, didaktikk, historiebevissthet og historieforståelse. May-Brith Ohman Nielsen 

er medforfatter av flere bøker om emnet, og har vært en aktiv deltaker i utformingen av historie som 

et undervisningsfag i skoleverket. Hun er også meget aktiv som formidler både i lokale og nasjonale 

medier, ikke minst i TV-serien om 1814 og i forbindelse med hundreårsjubileet for stemmerett for 

alle i 1913. Hun er dessuten bidragsyter til Norsk biografisk leksikon, og har mottatt Agder 

vitenskapsakademis formidlingspris.  May-Brith Ohman Nielsens egen hjemmeside er en forbilledlig 

inngang til hennes mangfoldige virksomhet. Hun har dessuten vært redaktør av Scandinavian Journal 

of History og medlem av redaksjonsrådet i Historisk tidsskrift og Nordidactia, og har hatt en rekke 

tillitsverv i Den norske historiske forening (HIFO) og sentrale oppdrag både for Forskningsrådet og 

Utdanningsdirektoratet. Gjennom et omfattende faglig nettverk har hun alltid framhevet historikeres 

ansvar for formidling og deltakelse i samfunnslivet, og hun er derfor en viktig inspirasjonskilde både 

innenfor og utenfor den akademiske verden. 
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