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Stora historiepriset 2015

Stora historiepriset, tidigare kallat Hertig Karls pris, är Sveriges största pris 
i historia och historieförmedling och delas årligen ut av Sörmlands museum 
och Nyköpings kommun. 2015 går priset till Heléne Lööw, docent i historia 
vid Uppsala universitet.

Juryns motivering var följande: Heléne Lööws forskning har till stor del 
fokuserats vid frågor om nazismen i Sverige under hela 1900-talet fram 
till vår egen tid. Den har resulterat i flera böcker, artiklar och medverkan i 
många panelsamtal i såväl akademiska som populärhistoriska sammanhang. 
Hennes forskning har fått genomslag i det offentliga samtalet och för många 
gett ökad förståelse av vår egen samtid. Därmed uppfyller hon väl prisets 
syfte att ”föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare 
krets så att intresset för ämnet ökat”. Hennes insatser ökar vår kunskap 
och förståelse av historiens långa linjer, att historiska företeelser inte alltid 
försvinner utan kan omformas och återkomma i andra skepnader i vår egen 
tid. Därmed blir Helens Lööws arbete ett kraftfullt argument för att satsa på 
utbildning och forskning i historieämnet. Hon visar att historia inte handlar 
om då, där och dem, utan om nu, här och vi.

Juryn för priset har bestått av Kerstin Cassel, docent, Södertörns högsko-
la; John Chrispinsson, vetenskapsjournalist och författare; Roger Qvarsell, 
professor, Linköpings universitet; Johan Holm, fil. dr och lärare vid Nykö-
pings gymnasium samt ordförande Elisabeth Elgán, docent, Stockholms 
universitet. Ordförandeskapet i juryn är kopplat till ordförandeskapet för 
Svenska Historiska Föreningen.

Stora historiepriset delas ut vid en officiell ceremoni den 3 december på 
Culturum, Nyköping. Det nya namnet och utformningen av arrangemanget, 
inte minst för skolelever, ska tydligare förmedla hur viktigt det är med histo-
riska kunskaper för att reflektera och få förståelse för dagsaktuella och ange-
lägna frågor i samhället. Se www.sormlandsmuseum.se för mer information.
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