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Stora historiepriset 2018

Stora historiepriset är Sveriges största pris i historia och historieförmed-
ling och delas årligen ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun. 
I år tilldelas priset Ida Östenberg, docent i antikens kultur och samhälls-
liv vid Göteborgs universitet. Juryns motivering lyder:

Ida Östenberg har under flera år övertygande argumenterat för de 
långa historiska perspektivens betydelse för att förstå dagens stora 
samhällsutmaningar. I flera populärvetenskapliga artiklar och recen-
sioner i dagspressen har hon bidragit med spännande och ofta ovän-
tade perspektiv på samtiden från antikens Grekland och Rom. Bland 
de ämnen hon på så sätt har belyst märks demokrati, nationalism, 
kampen om det historiska minnet och betydelsen av bildning. 
 Ida Östenberg har också under senare år trätt fram som en av de 
främsta försvararna för humanioras bidrag till det offentliga samta-
let och modigt hävdat den humanistiska forskningens betydelse mot 
uttryck för akademikerförakt och tendenser till infantilisering och 
förringande av den akademiska kunskapen i olika mediala samman-
hang. Till skillnad från många humanistiska forskare med populärve-
tenskapliga ambitioner har hon valt att inte bara synas i traditionella 
media utan har även ansträngt sig för att nå ut till en bredare publik 
genom digitala kanaler, inte minst sociala media.

Stora historiepriset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra 
avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper 
och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. 
Prissumman uppgår till 50 000 kronor.

Juryn 2018 har bestått av ordförande docent Stefan Amirell, forskare 
i historia vid Linnéuniversitetet och tillika ordförande för Svenska His-
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toriska Föreningen, fil. dr Henrik Berggren, historiker och författare, 
fil. dr Johan H. Holm, historiker och lärare vid Nyköpings gymnasium, 
docent Rebecka Lettevall, lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola, 
och professor Maria Sjöberg, historiker vid Göteborgs universitet. Priset 
delas ut vid en officiell ceremoni den 1 decembert 2018 i Nyköping.


