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         Oslo, 4. november 2021 
 
Informasjon til media 
 
Willy Brandt-prisen for 2021 går til den norske diplomaten Sverre Jervell og den tyske 
foreningen «Förderverein Kongsnæs e.V.» i Potsdam samt byggherre Michael Linckersdorff. 
 
Dette er besluttet av styret i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, under ledelse av de to 
styrelederne, stortingsrepresentant Sverre Myrli og tidligere statssekretær Franz Thönnes.  
 
Prisen skal deles ut i Universitetets aula i Oslo 7. desember 2021, i forbindelse med en storslått 
markering av det i år er 50 år siden Willy Brandt mottok Nobels fredspris.  
 
Willy Brandt-prisen for 2020 som ble utsatt på grunn av smittevernsituasjonen, vil også deles ut under 
dette arrangementet. 
 
Willy Brandt-prisen ble utdelt for første gang i år 2000. Siden den gang har prisen blitt delt ut hvert år 
til personer eller institusjoner som har utmerket seg gjennom et særlig fortjenstfullt arbeid for de norsk-
tyske forbindelsene. Prisen består av en byste av Willy Brandt, laget av den norske billedhuggeren 
Nils Aas, og et diplom. 
 
Den norske prisvinneren for 2021 er Sverre Jervell. Han hedres for sin enestående innsats for norsk-
tysk og europeisk samarbeid. I løpet av sin mangeårige karriere i den norske utenrikstjenesten 
tjenestegjorde han blant annet ved den norske ambassaden i Øst-Berlin på 1970-tallet og fra 1997 til 
2002 ved ambassaden i Berlin, først som ambassaderåd, og så som ministerråd. Etter at han vendte 
hjem til Oslo, var han seniorrådgiver i utenriksdepartementet frem til han gikk av med pensjon. Som 
en nær medarbeider av Thorvald Stoltenberg var han medforfatter av rapporten «Nordisk utenriks- og 
sikkerhetspolitisk samarbeid» (den såkalte Stoltenberg-rapporten) som ble utgitt i 2009. Fra 2011 til 
2015 var Sverre Jervell daglig leder for Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen i Oslo. 
 
Sverre Jervell har vært gjesteforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), med sikkerhetspolitikk 
som spesialområde. Han bidro også sterkt til opprettelsen av NUPIs «Tenketank Europa» som i 2007 
la frem resultatet av et omfattende prosjekt med det uttrykte målet «å strukturere den norske EU-
debatten». Utover dette var det Sverre Jervells interesse å innlemme Tyskland i utviklingen av norske 
og nordiske perspektiver. «Han har vist et stort engasjement for den norske regjeringens 
Tysklandstrategi og har en stor del av æren for Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsens utforming og 
oppslutning», slik stiftelsens tidligere styreleder Egon Bahr formulerte det. Dette engasjementet kom 
også til uttrykk gjennom Jervells arbeid for konferanseserien «Norden-Tyskland 2012-2013» / «Die 
nordischen Länder und Deutschland 2012-2013». 
 
Den tyske prisvinneren for 2021 er den tidligere foreningen «Förderverein Kongsnæs e.V.» ved 
leder Volker Schneeweiß og forretningsmannen og byggherren Michael Linckersdorff. 
 
 



 

Foreningen ble etablert i Potsdam i 1999 og har sammen med Michael Linckersdorff gjennom flere tiår 
engasjert seg for gjenreisingen av matrosstasjonen Kongsnæs i Potsdam som ble ødelagt under 
annen verdenskrig. I over førti år befant Kongsnæs-anlegget seg midt på grenselinjen mellom Øst-
Tyskland og Vest-Berlin, og var til dels utilgjengelig. Kongsnæs-anlegget er et enestående stykke 
norsk byggekunst i Tyskland. Det ble oppført i slutten av 1800-tallet på initiativ fra keiser Wilhelm II. 
Anlegget er i særlig grad et uttrykk for de rike historiske forbindelsene mellom Norge og Tyskland. 
 
Grunnsteinen for gjenoppbyggingen ble lagt i 2010, og Kongsnæs stod ferdig, tilbakeført til fordums 
prakt, i 2019. I løpet av høsten vil også det tidligere kapteinshuset, det lille naustet og 
matrosforlegningen bli ferdigstilt. I mai 2021 etablerte Michael Linckersdorff en ideell stiftelse som har 
til formål å fremme kulturminnevern, utdanning, kunst, kultur og samfunnsengasjement. Han 
innlemmet «Kongsnæs matrosstasjon» i stiftelsen. Anlegget er nå tilgjengelig for publikum, som et 
varig og enestående bidrag til de tysk-norske forbindelsene (www.matrosenstation.de).  
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