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29.11.2017 

Stortingets presidentskap 

OFFENTLIG HENSTILLING til Olemic Thommessen, Stortingets president og 

leder av valgkomiteen. 

Presidenten har vår fulle tilslutning til den varslede gjennomgåelse av Stortingets 

opplegg for valg til Nobelkomiteen. Men det må bli mer enn en teknisk justering.  

Den nåværende ordning ble innført av Stortinget i 1948. Mange var i debatten den 

gang, som Carl Joachim Hambro, urolige for at det ville skade fredsprisen om rene 

partiinteresser skulle få innflytelse på personvalget. Det er på høy tid å vurdere 

erfaringene. Det er lite forenlig med ønsket om at komiteen skal oppfattes som 

uavhengig av norsk politikk at den sammensettes ut fra styrkeforholdet i norsk 

politikk. 

Stortingets oppgave er å velge hvem som skal sitte i Nobelkomiteen, men Nobels 

testament sier ingenting om at Stortinget primært må eller bør velge politikere eller 

personer med partipolitisk tilknytning til komiteen.  

Vi har tidligere (jf. brev av 26.10.2017) påpekt at Stortinget plikter å ta stilling til 

Nobels intensjon med fredsprisen og sikre at Nobelkomiteen består av de best 

kvalifiserte ut fra fredsprisens formål. Sentralt i dette bildet er Nobels oppfatning av 

"fredsforkjempere", de som skulle virke for "nasjonenes forbrødring", "reduksjon 

eller avskaffelse av stående armeer" og "fredskongresser".  

Kravet om at Stortinget endrer sin praksis har versert i ti år. Det er etter vårt syn 

nødvendig at Stortinget allerede denne høsten tar stilling til hva som kan gjøres for at 

Nobelkomiteen snarest får medlemmer som er kompetente i og vil gjøre sitt beste for 

å fremme de spesifikke fredsidéene Nobel ville støtte. 

Bergen, Oslo, Tromsø, 29. november 2017  

Professor em. dr. philos. Kristian Andenæs, UiO 

Professor dr. juris Finn Arnesen, UiO 

Professor dr. juris Cecilia Marcela Bailliet, UiO 

Professor mag.art. Nils A. Butenschøn, UiO 

Professor dr. juris Thomas Eeg, UiB 

Professor dr. juris Terje Einarsen, UiB 

Professor dr. juris Gunnar Ketil Eriksen, UiT 

Professor em. Stein Evju, UiO 

Professor dr. juris Anne Hellum, UiO 

Professor dr. juris Alf Petter Høgberg, UiO 



 

Professor, PhD Jørn Jacobsen, UiB 

Professor dr. juris PhD Sören Koch, UiB 

Professor dr. juris Malcolm Langford, UiO 

Professor dr. juris Alla Pozdnakova, UiO 

Professor dr. juris Kirsten Sandberg, UiO 

Professor dr. juris Jo Stigen, UiO 

Professor em. dr. juris Aslak Syse, UiO  

 


