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Nytt om historisk forskning

Denna sammanställning bygger i första hand på uppgifter lämnade av His-
torisk tidskrifts redaktionsråd och omfattar huvuddelen av de forsknings-
miljöer inom ämnena ekonomisk historia och historia i Sverige som har 
egen forskarutbildning i endera av eller båda ämnena samt Institutionen för 
studier av samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet, avdel-
ningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH och 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 
universitet. Ambitionen har varit att tillhandahålla en så aktuell och samlad 
information som möjligt beträffande den historiska forskningen i landet, 
även om redaktionen är medveten om att denna inte kan göra anspråk på 
att vara fullständigt komplett eller fri från felaktigheter. Uppgifterna avser 
i huvudsak perioden augusti 2016 – januari 2017.

Nya doktorandprojekt 

Gustav Berry (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstu-
dier, Uppsala universitet), ”Lanthushållningens genus, kunskapshistoria 
och agrara kvinnlighet, ca 1900–1965”. Handledare: Esbjörn Larsson; 
bitr. handledare: Anne Berg och Ida Lidegran.

Jean-Sébastien Boutet (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och 
miljö, KTH Stockholm), avhandling inom Nordforsk Center of Excel-
lence REXSAC, Resource Extraction and Sustainable Arctic Communi-
ties. Handledare: Sverker Sörlin; bitr. handledare: Peder Roberts och Arn 
Keeling.

Enrico Debiasi (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Life Course Health and Well-being in a Long Term Perspective”. Hand-
ledare: Martin Dribe; bitr. handledare: Luciana Quaranta.

Elien van Dongen (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Multigenerational Approaches to Social Mobility”. Handledare: Martin 
Dribe; bitr. handledare: Björn Eriksson.
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Emrah Gülsner (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Innovation Waves and Global Restructuring”. Handledare: Jonas Ljung-
berg.

Sascha Klocke (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Long-term Trends in Inequality and Agricultural Policies in Tanzania, 
1890-present”. Handledare: Ellen Hillbom; bitr. handledare: Tobias Ax-
elsson.

Igor Martin (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”Eco-
nomics of Slavery in the Cape Colony: The Rise and Fall”. Handledare: 
Erik Green; bitr. handledare: Andres Palacio.

Mattias Näsman (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå 
universitet), ”Creating Value – Volvo Cars and the Environment, 1970–
2000”. Handledare: Ann-Kristin Bergquist.

Åsa Olovsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Tankar om 
livet i Dalarna  – Ungas kulturarv och ideal i mötet med digitaliserade käl-
lor”. Handledare: Rosemarie Fiebranz; bitr. handledare: Thomas Nygren.

Luis Serratos (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”In-
come Inequality in an Ageing Population: A Life-Course Approach of 
the Swedish and Finnish Cases”. Handledare: Tommy Bengtsson; bitr. 
handledare: Anton Nilsson.

Camilla Winqvist (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och mil-
jö, KTH Stockholm), avhandling inom Nordforsk Center of Excellence 
REXSAC, Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities. 
Handledare: Nina Wormbs; bitr. handledare: Dag Avango.

Martin Önnerfors (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Mortality and Morbidity from Waterborne Disease and Chemical Ex-
posure in Sweden”. Handledare: Jonas Helgertz; bitr. handledare: Kirk 
Scott.

Övriga nya forskningsprojekt och anslag 

Stefan Eklöf Amirell (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”För-
medlare i imperialistisk expansion: Möten och kontakter i USA:s gräns-
land (1876–1916), 2017–2020 (Vetenskapsrådet). Projektet förläggs vid 
Växjö universitet.

Marco Armiero (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, 
KTH Stockholm), ”Climate Security with Local Authorities (CLISEL): 
Mobilizing local authorities to secure the EU against the impacts of cli-
mate change in Third Countries”, 2016–2019 (EU Horizon 2020).

Dag Avango (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, 
KTH Stockholm), ”Mining heritage as a resource for sustainable Arctic 
communities”, 2017–2019 (Vetenskapsrådet och Formas).
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Ann-Kristin Bergquist (Institutionen för geografi och ekonomisk histo-
ria, Umeå universitet), ”Green Image or Sustainable Business? Corpo-
rate Greening and Value Creation in Volvo Cars over the past century”, 
2016–2019 (Handelsbankens forskningsstiftelser).

Per Bolin och Christina Douglas (Institutionen för historia och samtids-
studier, Södertörns högskola), ”Academia in the midst of Ethnic Con-
troversy: The ’Politics of Belonging’ in Respect to Latvians and Baltic 
Germans in Interwar Latvia, 1919–1939”, 2017–2019 (Östersjöstiftelsen).

Rodney Edvinsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet), ”Fastighetspriser i Stockholms innerstad från 1600-talet till i 
dag”, 2017–2020 (Torsten Söderbergs Stiftelse).

Björn Eriksson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Wallanderstipendium, 2017–2020.

Erik Hallberg (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universi-
tet), ”Databasen Sveriges åkerareal 1810–1870”, ett infrastrukturprojekt, 
2017–2019 (Riksbankens Jubileumsfond).

Jacob von Heland (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och mil-
jö, KTH Stockholm), ”Towards a Visual Environmental Humanities in 
the Digital Era: Filming and Writing as a Bimodal Research Practice”, 
2017–2019 (Formas).

Lisa Hellman (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Kopp-
lingar i bojor: Globalisering i Centralasiens gränsland i början av 
1700-talet”, 2017–2019 (Vetenskapsrådet). Projektet förläggs vid Uppsala 
universitet och Freie Universität Berlin.

Cordelia Heß (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), 
”Antisemitismens arkiv i Skandinavien: Kunskapsproduktion och ste-
reotyper i ett långt historiskt perspektiv”, 2017–2019 (Vetenskapsrådet).

Adam Hjorthén (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Den 
transatlantiska familjen: Svensk-amerikansk släktforskning och histo-
risk tillhörighet över nationsgränser, ca 1945–2016”, 2017–2020 (Veten-
skapsrådet). Projektet förläggs vid Linköpings universitet och University 
of Minnesota.

Ulrika Holgersson (Historiska institutionen, Lunds universitet) ”I ljuset av 
de döda: Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begrav-
ningar i form av mediahändelser i Sverige 1901–2003”, 2017–2019 (Veten-
skapsrådet).

Klas-Göran Karlssson (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”The 
Lessons of Communist and Nazi History – a Genealogical Approach”, 
2017–2019 (Amalia Wallenbergs minnesfond).

Lena Lennerhed (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola) med Jens Rydström (Historiska institutionen, Lunds universi-
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tet), ”När staten inte räcker till: Aids och det civila samhället i Sverige 
1982–2000”, 2017–2019, (Vetenskapsrådet).

Martin Linde (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), 
”’Egyptiska plågor och Jerusalems förstöring’: Hungersnöd, farsoter och 
maktens legitimitet i det tidigmoderna Sverige”, 2017–2019 (Vetenskaps-
rådet).

Magnus Lindmark (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, 
Umeå universitet), ”Förutsättningar för grön strukturomvandling: Den 
svenska miljösektorns utveckling 1970–2015”, 2017–2020 (Vetenskapsrå-
det).

Anna McWilliams (Institutionen för historia och samtidsstudier, Söder-
törns högskola), ”A Sunken War: The Baltic during the Second World 
War”, 2017–2020 (Östersjöstiftelsen).

Inka Moilanen (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Sociala 
konflikter och dess utveckling under medeltiden: Predikningar och be-
greppsförändring i ett digitalt perspektiv”, 2017–2019 (Vetenskapsrådet).

Joseph Molitoris (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Wallanderstipendium, 2017–2020.

Margaretha Nordquist (Historiska institutionen, Stockholms universitet), 
”Genealogi och ursprung: Identitetsformering, narrativ och auktoritet i 
senmedeltida historieskrivning”, 2017–2019 (Anna Ahlströms och Ellen 
Terserus stiftelse).

Mats Olsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”Dy-
namiska bönder? Om aktörskap om ojämlikhet i Sveriges modernise-
ring”, 2017–2020 (Riksbankens Jubileumsfond). 

Faustine Perrin (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Kvinnlig frigörelse och ekonomisk tillväxt: Sverige 1749–2016”, 2017–
2020 (Vetenskapsrådet). 

Ingemar Pettersson och Daniel Normark (Ekonomisk-historiska institutio-
nen, Uppsala universitet), ”Smakens teknovetenskaper: Livsmedelsut-
veckling i Sverige under den högindustriella epoken”, 2017–2019 (Riks-
bankens Jubileumsfond).

Ann Judith Rabenschlag (Historiska institutionen, Stockholms universi-
tet), ”Från kommunism till islam: Hotbilder, rädslan för nedgång och 
sökandet efter västerländsk identitet i den tyska efterkrigstiden”, 2017–
2019 (Vetenskapsrådet). 

Paulina de los Reyes (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet), ”Invandrade mödrar – rasifierade barn: Vägval, konflikter och 
visioner”, 2016–2018 (Vetenskapsrådet).

Peder Roberts (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, 
KTH Stockholm), ”Greening the Poles: Science, the Environment, and 
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the Creation of the Modern Arctic and Antarctic”, 2017–2022 (European 
Research Council).

Cristián Ducoing Ruiz (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, 
Umeå universitet), ”Sustainable Development, Fiscal Policy and Natural 
Resources Management: Bolivia, Chile and Peru in the Nordic countries’ 
mirror”, 2017–2020 (Vetenskapsrådet).

Leif Runefelt (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), ”Misstro, glädje, nyfikenhet: Attityder och förhållningssätt 
till transnationell ambulerande underhållning i Östersjöregionen, 1780–
1880”, 2017–2019 (Vetenskapsrådet).

Alf Sjöblom (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet), 
”The Business of Welfare”, 2017–2019 (Jan Wallander och Tom Hedelius 
Stiftelse).

Linn Spross (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Att 
angöra en arbetsmarknad”, 2017–2018 (Stiftelsen Olle Engkvist Bygg-
mästare).

Maria Stanfors (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Längre arbetsliv och obetalt omsorgsarbete: Kostnader och konflikter 
i ett komparativt perspektiv”, 2017–2019 (Forte). 

Johan Svanberg (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Mel-
lan facklig internationalism och nationalism: Europeiska marknadsin-
tegrationen och efterkrigstidens migrationer, yrkesinternationaler och 
svenska”, 2017–2019 (Vetenskapsrådet).

Patrick Svensson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Trade, Market and Regional Development in Pre-industrial Sweden 
(1750–1850)”, 2016–2019 (Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse samt 
Tore Browaldhs Stiftelse).

Sverker Sörlin (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, 
KTH Stockholm), ”Rörelsearvet: Stigar och leder i hållbar och inklude-
rande kulturarvsförvaltning”, 2017–2019 (Riksantikvarieämbetet).

Malin Thor Tureby (Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur, Linköpings universitet), ”Berättelser som kulturarv: Makt och 
motstånd i insamlingsprocesser och berättelser om och med invandrare 
vid Nordiska museets arkiv 1970–2015”, 2016–2019 (Vetenskapsrådet).

Malin Thor Tureby (Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur, Linköpings universitet), ”Judisk och kvinna: Intersektionella och 
historiska perspektiv på judiska kvinnors liv i Sverige under 1900- och 
2000-talet”, 2016–2019 (Vetenskapsrådet).

Lize-Marié van der Watt (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik 
och miljö, KTH Stockholm), ”On creating cultural heritage in Antarc-
tica”, 2017–2019 (Vetenskapsrådet).
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Nina Wormbs (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, 
KTH Stockholm), ”Vittnesprojekt om tidig svensk rymdverksamhet ca 
1950–2000”, 2017–2018 (Rymdstyrelsen, Vinnova m.fl.). 

Yulia Yartjuk (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), ”Religion and Politics in Ukraine: The Influence of Churches 
and Religious Traditions in Formation of Collective Memory”, 2017–2019 
(Östersjöstiftelsen).

Maria Ågren (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har beviljats 
förlängning av sitt Wallenberg Scholar-anslag från Wallenbergstiftel-
serna, 2017–2021. Anslaget kommer att användas till forskningsprojektet 
Genus och arbete: Sverige 1720 till 1880.

Joachim Östlund (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Beund-
ran och förundran i förändring – att förstå Museum Stobaeanum”, 2017–
2019 (Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademin). 

Disputationer 

Martin Almbjär (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå univer-
sitet), The voice of the people? Supplications submitted to the Swedish Diet 
in the Age of Liberty, 1719–1772. Handledare: Svante Norrhem; bitr. hand-
ledare: Peter Lindström; opponent: Nils Erik Villstrand, Åbo (2/9 2016).

Thor Berger (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), En-
gines of Growth: Essays in Swedish Economic History. Handledare: Kerstin 
Enflo; bitr. handledare: Martin Henning; opponent: Nikolaus Wolf, Ber-
lin (30/9 2016).

Peter Bernhardsson (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier, Uppsala universitet), I privat och offentligt: Undervisningen i moder-
na språk i Stockholm 1800–1880. Handledare: Esbjörn Larsson; bitr. hand-
ledare: Donald Broady; opponent: Eva Helen Ulvros, Lund (7/10 2016).

Nevra Biltekin (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Servants 
of Diplomacy: The Making of Swedish Diplomats, 1905–1995. Handledare: 
Bo Persson; bitr. handledare: Kirsti Niskanen; opponent: Lisa Öberg, Sö-
dertörn (2/9 2016).

Rosalía Guerrero Cantarell (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala 
universitet), Images of Work and Love: The Dynamics of Economy and 
Emotions on the Big Screen in Sweden and Mexico 1930–1955. Handledare: 
Maths Isacson; bitr. handledare: Orsi Husz; opponent: Ann Ighe, Göte-
borg (16/9 2016).

Mattias Hessérus (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Rätten till 
privatlivet och moralen bakom omoralen i svensk press 1920 –1980. Handle-
dare: Lars M. Andersson; bitr. handledare: Ester Pollak; opponent: Kim 
Salomon, Lund (7/10 2016).
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Fredrik Holmqvist (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå uni-
versitet), Populärhistoriens tjusning och kraft: Peter Englund och Herman 
Lindqvist i svensk historiekultur 1988–1995. Handledare: Lena Berggren; 
bitr. handledare: Lars Elenius; opponent: David Ludvigsson, Linköping 
(18/11 2016).

Lars Andersson Hult (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå uni-
versitet), Historia i bagaget: En historiedidaktisk studie om varför historie-
medvetande uttrycks i olika former. Handledare: Lars Elenius; bitr. hand-
ledare: Henrik Åström Elmersjö; opponent: Sirkka Ahonen, Helsingfors 
(25/11 2016).

Sean Kenny (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Em-
pirical Studies in Money and Debt in Northern Europe, 1840–2015. Hand-
ledare: Anders Ögren; bitr. handledare: Håkan Lobell; opponent: John 
Turner (23/9 2016).

Tony Kenttä (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
When Belongings Secure Credit: Pawning and Pawners in Interwar Borås. 
Handledare: Dan Bäcklund; bitr. handledare: Göran Ulväng; opponent: 
Mats Olsson, Lund (4/11 2016).

Susan Lindholm (Institutionen för historia och didaktik, Malmö högskola), 
An Entangled history of Hip-hop in-between Sweden and Chile. Handledare: 
Mats Greiff; bitr. handledare: Monika Edgren och Johan Söderman; 
oppo nent: Sari Pekkola, Kristianstad (23/9 2016).

Jeffrey Neilson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Con verging Times: Parenthood, Time Allocation, and the Gender Divison 
of Labor in Sweden, 1990-2010 Handledare: Maria Stanfors; bitr. handle-
dare: Sol Juarez; opponent: Jens Bonke, Köpenhamn (16/9 2016).

Ale Pålsson (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Our Side of 
the Water: Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800–
1825. Handledare: Leos Müller; bitr. handledare: Fredrik Thomasson; 
opponent: Holger Weiss, Åbo (28/10 2016).

David Rosenlund (Institutionen för historia och didaktik, Malmö högsko-
la), History Education as Content, Methods or Orientation. Handledare: Per 
Eliasson; bitr. handledare: Anders Jönsson; opponent: Andreas Körber, 
Hamburg (28/10 2016).

Marianne Sjöland (Historiska institutionen, Lunds universitet), Historia 
från tidskriftsredaktionen: En komparativ studie av Populär Historias och 
History Todays historieskrivning. Handledare: Ulf Zander; bitr. handle-
dare: Klas-Göran Karlsson; opponent: David Ludvigsson, Linköping (1/12 
2016).

Daniel Svensson (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, 
KTH Stockholm), Scientizing performance in endurance sports: The emer-



historisk tidskrift 137:1 • 2017

187

gence of ’rational training’ in cross-country skiing, 1930–1980. Handledare: 
Sverker Sörlin; bitr. handledare: Henrik Åström; opponent: Helena Tolv-
hed, Stockholm (9/12 2016).

Robert Thorp (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), Uses of history in history education. Handledare: Monika Vinterek; 
bitr. handledare: Leif Yttergren och Nina Wormbs; opponent: Stuart 
Foster, London (9/9 2016).

Framlagda licentiatavhandlingar1 

Peter Norlander (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universi-
tet), Historieundervisning i det multimediala klassrummet: Lärares förhåll-
ningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet. Handledare: Björn 
Norlin; bitr. handledare: Carola Nordbäck; opponent: David Ludvigsson, 
Linköping (20/1 2017).

Personalförändringar (lärare och forskare) 

Erik Arnold (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, 
KTH Stockholm) har anställts som adjungerad professor.

Henric Bagerius (HumUS, enheten för humaniora, historia, Örebro univer-
sitet) har antagits som docent i historia.

Karl Bruno (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, KTH 
Stockholm) har anställts som postdoktoral forskare.

Gunnel Cederlöf (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, 
KTH Stockholm) har avslutat sin anställning som universitetslektor i 
historia.

Stefan Dalin (Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet) har anställts 
som forskare.

Izabela Dahl (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet) 
har antagits som oavlönad docent i historia.

Justiina Dahl (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, 
KTH Stockholm) har anställts som postdoktoral forskare.

Jacob von Heland (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och mil-
jö, KTH Stockholm) har anställts som forskare.

Elin Hinnemo (Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet) har under 
höstterminen varit anställd som postdoktor i historia.

Wojtek Jezierski (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universi-
tet) har antagits som oavlönad docent i historia.

Björn Ivarsson Lilieblad (Institutionen för studier av samhällsutveckling 
och kultur, Linköpings universitet) avslutar sin anställning som univer-

1. Avser licentiatexamen i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.
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sitetslektor under vårterminen 2017, för att övergå i administrativ tjänst 
inom Linköpings universitet.

Erik Lindberg (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har utsetts till 
prefekt för Historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Kati Lindström (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, 
KTH Stockholm) har anställts som forskare.

Fredrik Charpentier Ljungqvist (Historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet) har anställts som forskare.

Urban Lundberg (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har av-
slutat sin anställning som forskare.

Aryo Makko (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har anta-
gits som oavlönad docent.

Christina Reimann (Institutionen för historiska studier, Göteborgs univer-
sitet) har anställts som postdoktoral forskare i historia.

Johanna Ringarp (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstu-
dier, Uppsala universitet) har anställts som universitetslektor i pedagogik.

Cristián Ducoing Ruiz (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, 
Umeå universitet) har anställts som postdoktor i ekonomisk historia.

Jan Samuelson (Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet) har an-
ställts som professor i historia.

Glenn Svedin (Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet) har anställts 
som universitetslektor i historia.

Ethemcan Turhan (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik och mil-
jö, KTH Stockholm) har anställts som postdoktoral forskare.

Lize-Marié van der Watt (Avd. för historiska studier av vetenskap, teknik 
och miljö, KTH Stockholm) har anställts som forskare.

Cornelis Zuijderduijn (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds univer-
sitet) har anställts som universitetslektor i historia.

Övrigt

Bill Adams (Department of Geography, University of Cambridge) kommer 
vara gästforskare på avdelningen för historiska studier av vetenskap, tek-
nik och miljö vid KTH i Stockholm januari–april 2017. 

Louise Berglund (HumUS, enheten för humaniora, historia, Örebro univer-
sitet) har varit Academic Visitor vid Somerville College i Oxford under 
Michaelmas Term 2016.

Erik Bodensten (Historiska institutionen, Lunds universitet) har för sin av-
handling Politikens drivfjäder: Frihetstidens partiberättelser och den moral-
politiska logiken tilldelats pris av Vetenskapssocieten i Lund.

Vasily Borovoy (Department of History, National Research University-
Higher School of Economics, St Petersburg) kommer vara gästande 
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Ph.D. student med finansiering från Svenska Institutets Visbyprogram, 
på avdelningen för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö vid 
KTH i Stockholm januari–december 2017.

Susanna Erlandsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har för 
sin avhandling Window of opportunity: Dutch and Swedish security ideas 
and strategies 1942–1948, under året 2016 mottagit Westinska priset, 
Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, samt pris för 
förtjänt vetenskapligt arbete, Kungl. Vitterhetsakademien, och tilldelats 
Geijerpriset, Uppsala universitet.

Charlotta Forss (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har 
av Styrelsen för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul/Helge Ax:son 
Johnsons stiftelse fått stipendium för att vistas vid institutet på 50 000 
kronor.

Björn Horgby (HumUS, enheten för humaniora, historia, Örebro univer-
sitet) har varit gästprofessor vid Tokyo universitet oktober–november, 
2016.

Henrik Häggkvist (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala univer-
sitet) har tilldelats Geijerska priset för avhandlingen On the Ocean of 
Protectionism: The Structure of Swedish Tariffs and Trade 1780-1830 (delas 
med Susanna Erlandsson på Historiska institutionen, Uppsala Univer-
sitet).

Fredrik Charpentier Ljungqvist (Historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet) har fått 2016 års Clio-pris av Svenska Dagbladet och bokklubben 
Clio.

Aryo Makko (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har blivit 
antagen som associerad forskare på Davis Center for Russian and Eura-
sian Studies vid Harvard University.

Eva Österberg (professor emerita, historiska institutionen, Lunds univer-
sitet) har tilldelats Kellgrenpriset av Svenska Akademien och Anders 
Nygrenpriset (2017).

Avdelningen för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö vid KTH 
i Stockholm kommer 2017–2022 ha ett Internationellt forskarutbild-
ningsprogram, ”Strengthening African higher education research and 
expertise through establishing a joint programme for doctoral degree 
and post-doctoral fellowship”, vilket omfattar totalt åtta doktorander 
vara två bedöms disputera på avdelningen för historia. Forskarutbild-
ningsprogrammet sker i samarbete med Universidad Eduardo Mondlane, 
Maputo, Mocambique och University of Western Cape, Sydafrika. Fi-
nansiär: SIDA.

Historieämnet vid Örebro universitet tillhör sedan augusti 2016 enheten 
för humaniora.


