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Oslo, 18. oktober 2022 
 
Pressemelding 
 
 
Willy Brandt-prisen for 2022 går til Helga Arntzen fra Norge og Joachim 
Dorfmüller fra Tyskland. Begge får prisen for sin personlige innsats for de 
norsk-tyske forbindelsene. 
 
De to styrelederne i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, stortingsrepresentant Sverre Myrli og 
tidligere statssekretær Franz Thönnes, begrunner stiftelsens beslutning med de to prisvinnernes 
fremragende engasjement for å styrke de norsk-tyske forbindelsene. Ved sitt arbeid gjennom en 
årrekke har Helga Arntzen (Risør) og Joachim Dorfmüller (Wuppertal) bidratt vesentlig til bilateral 
forståelse.  
 
Prisen vil bli delt ut i Berlin senere i år. 
 
Årets norske prisvinner er Helga Arntzen. Ved å gi Willy Brandt-prisen for 2022 til Helga Arntzen 
ønsker Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen å hedre hennes innsats for mangfold, konfliktløsing og 
fred, og for det imponerende arbeid og engasjement hun har lagt ned for å fremme kunnskap om 
Tyskland blant norsk ungdom. Hennes arbeid danner grunnlag for nye generasjoners interesse for 
Tyskland, i tillegg til det mer historiske aspekt. Helga Arntzen har med sin innsats bidratt vesentlig til å 
styrke de norsk-tyske forbindelsene.  
 
Den tyske prisvinneren er prof. dr. Joachim Dorfmüller. Med tildelingen av Willy Brandt-prisen 2022 
hedres Joachim Dorfmüller for å ha formidlet norske komponister og deres verker i Tyskland uavbrutt 
gjennom et halvt århundre. Dette gjelder spesielt Edvard Grieg. Musikkpedagogen, musikkforskeren, 
pianisten og organisten Joachim Dorfmüllers forskning og undervisning samt hans frivillige virksomhet 
og utallige musikalske opptredener har også i betraktelig grad styrket de kulturelle og musikalske 
båndene mellom de to land. 
 
I over 20 år har Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen hvert år delt ut Willy Brandt-prisen til personer 
eller institusjoner som har utmerket seg gjennom et særlig fortjenstfullt arbeid for de norsk-tyske 
forbindelsene. Informasjon om tidligere års prisutdelinger: https://willy-brandt-
stiftelsen.no/prisen/prisvinnere  
 
Prisen består av en byste av Willy Brandt, laget av den norske billedhuggeren Nils Aas, og et diplom. 
 
Kontakt for nærmere informasjon om prisen: styreleder Sverre Myrli, mobil 930 63 609. 
 
 


