
Sverre Steen-prisen 2011  
 
Sverre Steen-prisen går i 2011 til en journalist som gjennom et mangeårig virke i 
norsk mediebransje har brukt omfattende historiske kunnskaper til å gi sine lesere 
innsikt i viktige samfunnsprosesser. På en rekke områder har han vist hvordan 
dagens aktuelle politiske, sosiale og kulturelle spørsmål har historiske røtter og med 
fordel kan forstås ved hjelp av historiefaglige perspektiver.  
 
Prisvinneren er imponerende godt opplest innenfor nyere historieforskning, og han 
har brukt sin lesning aktivt i egne, velformulerte analyser. Han har hatt et bredt faglig 
interessefelt, med kronikker og kommentarer om velferdspolitiske forhold, 
mediestrategiske spørsmål og forfatningspolitiske problemstillinger – for å nevne 
noen eksempler. Han har utmerket seg spesielt med sin innsikt i og sitt hjerte for 
forsknings- og skolepolitiske spørsmål. Et av hans favoritt-tema har vært utdannings- 
og kunnskapsutviklinga i Norge på 1800- og 1900-tallet. 
 
Som profilert mediemann har årets prisvinner vært en sterk forsvarer for historiefaglig 
kunnskap som en viktig del av en dannelsestradisjon. Som formidler har han stått for 
et klassisk opplysningsideal. Med kloke resonnementer og velformulerte meninger 
har han reflektert rundt sentrale samfunnsforhold, også medias endrete rolle i 
samfunnet. Han har vært en tydelig stemme i norsk offentlighet i en årrekke, først 
som journalist og kommentator i Dagbladet, senere også som redaktør for leder- og 
kommentaravdelinga i samme avis. Gjennom denne posisjonen har han nådd ut til en 
bred og sammensatt lesergruppe. Mange av hans kronikker og kommentarartikler er 
senere samlet i boka Dagblad-tekster. Fra den politiske arena (2000).  
 
I tillegg til sitt journalistiske arbeid har prisvinneren vært bidragsyter i flere fagbøker: 
blant annet Mellom plikt og lyst: norske statsministere 1873-2010 (2010) (sammen 
med Per Egil Hegge og Olav Njølstad), Strid og fred. Fredsforskning i 50 år: PRIO 
1959-2009 (2009), Landsgymnaset (2007) (red. sammen med Helge Vold) og Norsk 
litteraturhistorie. Sakprosa (1998).  
 
Det er en stor glede for juryen å overrekke Sverre Steen-prisen for 2011 til Gudleiv 
Forr. Han får prisen for sin samlete formidlingsvirksomhet. Han tilfredsstiller fullt ut 
kravene til ypperlig formidling av historie på et høyt faglig nivå.  
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