Stora historiepriset 2020
Stora historiepriset är Sveriges största pris i historia och historieförmedling
och delas årligen ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun. I år tilldelas priset Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria
vid Lunds universitet. Juryns motivering lyder:
Gunnar Broberg har under ett halvsekel studerat idéer och lärdom
från främst naturvetenskapernas kulturhistoria. Han har utforskat
många av den svenska och europeiska idéhistoriens mer originella
ämnen, såväl natten som katten, och 1992 fick han Augustpriset tillsammans med sina medredaktörer för den idéhistoriska läseboken
Gyllene äpplen. Gunnar Broberg har även avhandlat flera viktiga och
kontroversiella ämnen som vetenskaplig rasism och svensk steriliseringspolitik och han var en av de första att skriva om Statens institut
för rasbiologi i Uppsala och dess chef Herman Lundborg. Carl von
Linné har varit en återkommande följeslagare i Gunnar Brobergs
forskning, från doktorsavhandlingen 1975 om Linnés naturuppfattning och människolära till 2019 års hyllade biografi över föregångaren.
Genom att kombinera djupdykningar i de historiska primärkällorna
med ett tillgängligt och engagerande språk lyckas Gunnar Broberg
förmedla nydanande och ofta överraskande forskningsresultat till en
bred historieintresserad allmänhet.
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 år 2020 har bestått av ordförande docent Stefan Amirell, lektor 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 23 september i Nyköping.
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