
HT-prisen 2020 

2020 var det store «annerledesåret». Koronapandemien traff landet vårt i mars og sendte de 

aller fleste historikere på hjemmekontor – langt fra både faglige miljøer, fysisk arbeidsplass 

og ikke minst, arkiv og magasin. Det er derfor gledelig å kunne bemerke at komitéen for årets 

HT-pris likevel har hatt et vanskelig arbeid. 2020-årgangen av Historisk Tidsskrift inneholdt 

mange gode bidrag, men komitéen har klart å komme fram til en enstemmig innstilling.  

Årets prisvinner er en artikkel med både en spennende og aktuell problemstilling, som tar 

utgangspunkt i de norske legene Karl Evang og Torgeir Kasa sitt syn på homoseksualitet og 

virkningene av deres arbeid i perioden 1932-1972. 

Utgangspunktet er en analyse av en artikkel skrevet av Evang og Kasa om homoseksualitet 

i Populært tidsskrift for seksuell opplysning i 1932. Det argumenteres for at de to både viste 

en forståelse av homoseksualitet som en sykelig utviklingsmangel, men også som en form for 

seksualitet som kunne aksepteres i visse former som «verdige og verdifulle» likekjønnede 

relasjoner. Jordåen undersøker artikkelens kontekst, hvordan den ble mottatt i samtida og ikke 

minst virkningene artikkelen fikk for synet på homoseksualitet utover på 1900-tallet, ikke 

bare i Norge, men også i nabolandene Sverige og Danmark. Jordåen fastslår at det er en 

kontinuitet i Evangs engasjement som går mot tidligere oppfatninger om at den unge 

seksualradikaleren Evang ble borte i etterkrigstidens teknokratiske helsedirektør. Artikkelen 

nyanserer dermed hvordan man i homoseksualitetsspørsmålet kan se en kontinuitet i Evang 

sitt engasjement. Samtidig retter den fokus mot den historiske utviklingen i synet på 

homoseksualitet sett fra et profesjonsfaglig og mer byråkratisk perspektiv, og ikke minst, 

blant aktører med stor politisk innflytelse i perioden fram mot 1972.     

Prisen for det mest nyskapende arbeidet går i år til Runar Jordåen for artikkelen, «Verdige og 

verdifulle relasjonar? Karl Evang og Torgeir Kasa om homoseksualitet i 1932». 

 


