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Stora historiepriset 2019
Stora historiepriset är Sveriges största pris i historia och historieförmedling och
delas årligen ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun. I år tilldelas priset
Annika Sandén, docent i historia vid Stockholms universitet. Juryns motivering
lyder:
Annika Sandén har i en rad populärvetenskapliga böcker, artiklar, föredrag
och medieframträdanden under senare år med stor framgång lyckats nå
ut till en bred allmänhet. Som forskare arbetar hon i den rika kultur- och
socialhistoriska tradition som intresserar sig för vardagsliv och lokala
maktförhållanden. Hon har bland annat publicerat två uppmärksammade
monografier om social sammanhållning och utanförskap, Missdådare: Brott
och människoöden i Sverige omkring 1600 (2014) och Bödlar: Liv, död och skam
i svenskt 1600-tal (2016). Med starkt engagemang för individuella livsöden
och maktstrukturer i historien belyser Annika Sandén förhållandena för
marginaliserade grupper som brottslingar, bödlar, tiggare och fattighjon
under svensk stormaktstid. Hon kombinerar förtjänstfullt historievetenskaplig skicklighet och forskning på primärkällor med den populärvetenskapliga ambitionen utan att göra avkall på vetenskapliga och faktamässiga kriterier. Därtill besitter hon en stilistisk förmåga till levandegörande
gestaltning som lockar till entusiastisk läsning och insiktsfull förståelse
av det förflutna. Genom sitt populärvetenskapliga anslag visar Annika
Sandén på den potential som historieforskning och annan humanistisk
vetenskap har att nå ut i samhället på bred front och berika det offentliga
samtalet och kulturlivet.
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 2019 har bestått av ordförande docent Stefan Amirell, docent i historia
vid Linnéuniversitetet och tillika ordförande för Svenska Historiska Föreningen,
fil. dr Henrik Berggren, historiker och författare, fil. dr Johan H. Holm, historiker
och lärare vid Nyköpings gymnasium, biträdande professor Rebecka Lettevall,
idéhistoriker vid Malmö universitet, och professor Maria Sjöberg, historiker vid
Göteborgs universitet. Priset delas ut vid en officiell ceremoni den 18 september i
Nyköping.
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