
  

   

    

  

Indkaldelse af indstillinger til  

Julius Bomholt-prisen 2022 
  
De forskende institutioner under Kulturministeriet, de statsanerkendte museer og 

institutionerne på idrætsområdet inviteres hermed til at indsende indstillinger til 

Kulturministeriets forskningspris, Julius Bomholt-prisen.  

  
 

Om prisen  
Julius Bomholt-prisen er Kulturministeriets forskningspris til anerkendelse og fejring af 

fremragende forskningsindsatser på Kulturministeriets område. Prisen tildeles for et 

værk eller en samling artikler, der repræsenterer nyskabende forskning, som er 

publiceret inden for de seneste tre år. Med Julius Bomholt-prisen ønsker 

Kulturministeriets Forskningsudvalg at sætte fokus på den fremragende 

forskningsindsats, der udføres på institutioner under Kulturministeriet, på de 

statsanerkendte museer og på idrætsområdet. Vinderen af prisen modtager en medalje 

udfærdiget af billedkunstner Morten Stræde.  

  
 

Sådan indstiller du en kandidat til Julius Bomholt-prisen 2022 
• Kandidater til Julius Bomholt-prisen kan indstilles af forskende institutioner 

under Kulturministeriet, statsanerkendte museer eller institutioner på 

idrætsområdet.  

• Hver institution skal indstille to kandidater, hvor der skal være mere end et køn 

repræsenteret. Kan kravet om to kandidater med forskellige køn ikke 

imødekommes, skal der vedlægges en begrundelse. 

• Hver forskningspublikation, der indstilles, behøver ikke være forfattet af 

forskere fra egen institution, men skal være udgivet inden for de seneste tre år, 

dvs. i 2021, 2020 eller 2019.  

• Hver indstilling skal indeholde en motivation på maks. én A4-side og 

forskningspublikationen medsendes elektronisk i ét eksemplar.  

• Kulturministeriets Forskningsudvalg vurderer indstillingerne og giver derefter 

sin anbefaling til Kulturministeren om hvem, der skal modtage Julius Bomholt-

prisen 2022.  

   
 

Indstillingerne sendes til forskning@slks.dk senest mandag den 27. juni 

kl. 12 2022.  

  
  
  
  



    

  

  
  

Tidligere prismodtagere  
 

2021 – Lektor i idræt Ask Vest Christiansen ved Aarhus Universitet for 

bogen Motionsdoping. Styrketræning, identitet og kultur.  

 

2020 – Museumschef ved Frøslevslejrens Museum, Nationalmuseet dr. phil. Henrik 

Skov Kristensen for bogen Gerningsmænd eller ofre? Erindringen i det tyske mindretal i 

Sønderjylland om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret i komparativ belysning. 

 

2019 – Arkæolog ved Ringkøbing-Skjern Museum Palle Eriksen og lektor ved Saxo-

instituttet Per Ole Rindel for bogen Lange Linjer i Landskabet – Hulbælter fra 

jernalderen. 

  
2018 – Forskningsprofessor ved Nationalmuseet dr. phil. Bjarne Grønnow for 

doktorafhandlingen The Frozen Saqqaq Sites of Disko Bay, West Greenland. 

Qeqertasussuk and Qajaa (2400-900BC). Studies of Saqqaq Material Culture in an 

Eastern Arctic Perspective.   

  

2017 – Lektor i idræt dr. scient. Ernst Albin Hansen ved Aalborg Universitet for 

doktorafhandlingen On voluntary rhythmic leg movement behaviour and control during 

pedalling.  

  

2016 – Seniorforsker ved Den Gamle By dr.phil. Annette Hoff for den tre bind store 

bogserie Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie.  

  

2015 – Seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet Peter Birkelund for publikationen 

Sabotør i Holger Danske.  

  

2014 – Seniorforsker ved Rigsarkivet Karl Peder Pedersen for disputatsen Kontrol over 

København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 1800-48.  

  

2013 – Forskningschef ved Det Kongelige Bibliotek dr.phil. John T. Lauridsen for det 10 

bind store værk Werner Bests korrespondance med Auswärtiges Amt og andre tyske 

akter vedrørende besættelsen af Danmark 1942-1945.  

  

2012 – Forsker Einer Lund Jensen og forsker Hans Christian Gulløv fra  

Nationalmuseet og forsker Kristine Raahauge fra Nanortalik Museum for udgivelsen af 

forskningsprojektet Cultural Encounters at Cape Farewell.  

  

Kulturministeriets Forskningsudvalg ser frem til at modtage jeres indstillinger og 

opfordrer jer til at videresende dette brev til relevante personer og institutioner.  

  

  

Med venlig hilsen  

  

Sara Louise Muhr                     &    Louise Stensborg Jakobsen   

Forperson for Kulturministeriets 

Forskningsudvalg  

 Udvalgssekretær for 

Kulturministeriets 

Forskningsudvalg 

Slots- og Kulturstyrelsen  

   



    

 


