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Stora historiepriset 
tilldelas Fredric Bedoire
Stora historiepriset är Sveriges största pris i historia och historieförmedling 
och delas årligen ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun. I år till-
delas priset arkitekturhistorikern Fredric Bedoire. Juryns motivering lyder:

Ett utmärkande drag i den historiska utvecklingen under de senaste 
århundradena är att den miljö eller rent av den verklighet som män-
niskor levt och verkat i i allt högre har varit en av människor byggd 
sådan. Med urbaniseringen har den byggda miljön blivit allt viktigare 
och i dagens stadsbyggande är ofta även naturmiljöerna planerade och 
uppbyggda i efterhand. I den historiska forskningen har man också 
lagt allt större vikt vid den materiella och byggda miljöns betydelse 
för människors vardagsliv och nära band till samhällets hela organisa-
tion. 
 Professor Fredric Bedoire är en av landets främsta arkitekturhisto-
riker. Han föddes 1945, disputerade 1972, blev docent i konstvetenskap 
två år senare och har sedan 1992 varit professor i arkitekturhistoria 
vid Kungliga Konsthögskolan. Hans författarskap är mycket omfat-
tande och har rört det mesta från kyrkor till gamla bondgårdar, stora 
institutionsbyggnader och industrimiljöer. Ett särskilt intresse har 
han ägnat såväl enskilda byggnader som den samlade stadsmiljön i 
Stockholm. I sitt senaste verk, Den svenska arkitekturens historia (vol. 
1−2, Norstedts förlag, 2015), har Bedoire på ett mästerligt sätt på tusen 
sidor sammanfattat tusen år av svensk byggnadskonst. Hans skildring 
av enskilda hus och byggda miljöer formas här till en historia om 
samhällsbyggande i ordets konkreta innebörd.

Stora historieprisets prissumma är på 50 000 kronor och tilldelas ”historiker 
eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra 
ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intres-
set för ämnet ökat”.

Juryn 2016 har bestått av ordförande Elisabeth Elgán, avgående ordfö-
rande för Svenska Historiska Föreningen och tillika professor i historia vid 
Stockholms universitet, vetenskapsjournalisten John Chrispinsson, histo-
rikern Roger Qvarsell, professor vid Tema Kultur och samhälle vid Linkö-
pings universitet, docent Kerstin Cassel, lektor i arkeologi vid Södertörns 



770

historisk tidskrift 136:4 • 2016

högskola, och fil. dr Johan H. Holm, lärare vid Nyköpings gymnasium. Priset 
delades ut vid en officiell ceremoni i Nyköping den 15 september.


