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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, av-
delningen 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 2018 – januari 2019.

Nya doktorandprojekt 

Daniel Andersson (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå uni-
versitet), ”Framställningar av svenskt 1700-tal: En studie av frihetstid 
och gustaviansk tid i svensk historiekultur 1870–1990”. Handledare: 
Henrik Åström Elmersjö; bitr. handledare: Daniel Nyström.

Klara Andersson (ISAK och tema Barn, Linköpings universitet), ”Erfaren-
heter av privata barnpensionat och spädbarnshem 1915–1975”. Handle-
dare: Johanna Sköld.

Simon Berggren (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå uni-
versitet), ”Bekännelsen och den kungliga nåden: Känslor, diskurser och 
praktiker i nådeansökningar till Justitierevisionen, 1680–1789”. Handl-
edare: Åsa Karlsson Sjögren; bitr. handledare: Elise Dermineur och Peter 
Lindström.

Araujo Domingos (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och mil-
jö, KTH), ”Historical and sociological perspectives on applied knowledge 
sectors in African higher education with a particular focus on colonial 
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and post-colonial Mozambique”. Handledare: Nina Wormbs; bitr. hand-
ledare: Urban Lundberg. SIDA-doktorand i samarbete med Universidade 
Eduardo Mondlane, Maputo.

Peter Eriksson (Samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet), ”En 
migrationsbegreppshistoria”. Handledare: Stefan Nyzell; bitr. handle-
dare: Ulrika Holgersson.

Siegfried Evens (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”Nuclear-hydraulic pioneers: Europe, North America and the for-
mation of an international nuclear-hydraulic”. Handledare: Per Högseli-
us; bitr. handledare: Kati Lindström. Anställd i ERC-projektet ”Nuclear 
Waters”.

Mersija Fetibegovic (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå uni-
versitet), ”De sista jugoslaverna? En studie om konstruktionen, inför-
livningen och reproduktionen av ett gammalt kulturarv”. Handledare: 
Björn Norlin; bitr. handledare: Kristina Ledman.

Magnus Gustafsson (Samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet), 
”Kvinnlig pionjär tar ordet – Socialisten Agda Östlunds retoriska kar-
riär från ungdomslogen till riksdagen”. Handledare: Johan Lundin; bitr. 
handledare: Emma Hillborn.

Alicia Gutting (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”The Nuclear Rhine”. Handledare: Per Högselius; bitr. handleda-
re: Kati Lindström. Anställd i ERC-projektet ”Nuclear Waters”.

Karl Haikola (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”The genealogy 
of the ecological turn: The emergence, circulation and convergence of 
green ideas in Sweden, c. 1950–1970”. Handledare: Johan Östling; bitr. 
handledare: Wiebke Kolbe.

Thomas Harböll Schröder (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö, KTH), ”Alternative agencies – Global Environmental Gover-
nance through business and civic society”. Handledare: Sabine Höhler; 
bitr. handledare: Sverker Sörlin. Anställd i ERC-projektet ”A History of 
Global Environmental Governance”.

Jasmin Höglund Hellgren (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö, KTH), ”Alternative agencies – Global Environmental Gover-
nance through business and civic society”. Handledare: Sverker Sörlin; 
bitr. handledare: Sabine Höhler. Anställd i ERC-projektet ”A History of 
Global Environmental Governance”.

Erik Isberg (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”Global Environmental Governance – Integrating Earth into His-
tory through Concepts and Temporalities”. Handledare: Sverker Sörlin; 
bitr. handledare: Sabine Höhler. Anställd i ERC-projektet ”A History of 
Global Environmental Governance”.
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Kristina Kakoulidou (Kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), ”Helhets-
bedömningar i gymnasieskolans kurser i historia”. Handledare: Niklas 
Ammert.

Achim Klüppelberg (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och 
miljö, KTH), ” The Soviet Union’s nuclear waters”. Handledare: Per Hög-
selius; bitr. handledare: Kati Lindström. Anställd i ERC-projektet ”Nu-
clear Waters”.

Domingos Langa (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och mil-
jö, KTH), ”Research-based innovation in Africa – a study of universities 
and research institutes in a selection of African countries with a special 
emphasis on Mozambique”. Handledare: Sverker Sörlin; bitr. handledare: 
Urban Lundberg. SIDA-doktorand i samarbete med Universidade Edu-
ardo Mondlane, Maputo.

Gloria Samosir (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”Global Environmental Governance – Early Formation in the 
post-WWII decades”. Handledare: Sabine Höhler; bitr. handledare: Sver-
ker Sörlin. Anställd i ERC-projektet ”A History of Global Environmen-
tal Governance”.

Övriga nya forskningsprojekt och anslag 

Klara Arnberg (Institutionen för ekonomisk historia och internationella 
relationer, Stockholms universitet), projektledare, ”Till konsumtionens 
försvar: Reklam, genus och medborgarskap under andra världskriget”, 
2019–2022 (Vetenskapsrådet) – medverkar gör: Nikolas Glover (Institu-
tion för ekonomisk historia, Uppsala Universitet) och Fia Sundevall (In-
stitution för ekonomisk historia och internationella relationer, Stock-
holms universitet).

Fredrik Bertilsson (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och  
miljö, KTH), ”Humanistisk kunskap i den svenska försvarsforskningen: 
Humanvetenskapen vid FOA 5”, 2019–2021 (Riksbankens jubileums-
fond).

Andrés Brink Pinto (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Panopti-
kon i pissoaren – Stockholms sexuella geografi 1944–1968”, 2019–2021 
(Vetenskapsrådet).

Karl Bruno (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”Clinical Breeding: Cattle Reproduction and Veterinary Exper-
tise in Sweden, 1922–1975/Klinisk avel: Nötkreatursreproduktion och 
veterinär expertis i Sverige, 1922–1975”, 2018–2021 (Vetenskapsrådet). 
Internationell Postdoc.

Fredrik Charpentier Ljungqvist (Historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet), ”Disentangling socio-political and climatic factors for food 
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insecurity in early modern northern Europe (c. 1500–1800)”, 2019–2023 
(Vetenskapsrådet).

Lisa Deutsch (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universi-
tet), projektledare, ”Mirakelgrödan: Jordbruksglobalisering utifrån soja-
bönans skiftande roller”, 2019–2022 (Vetenskapsrådet) – medverkar gör: 
Matilda Baraibar, Janken Myrdal och Ulf Jonsson (Institutionen för eko-
nomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet).

Jakob Evertsson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Skolin-
spektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861–1930” 
(Vetenskapsrådet).

Rasmus Fleischer (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet), projektledare, ”Kvalitetsvärderingar i konsumentprisindex 
och dess betydelse för social och ekonomisk historia”, 2019–2022 (Ve-
tenskapsrådet) – Daniel Berg (Institutionen för ekonomisk historia och 
internationella relationer, Stockholms universitet).

Charlotta Forss (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”A state 
of undress: Health and morality in the Swedish sauna, ca. 1600–1800”, 
international postdoc, 2019–2021 (Vetenskapsrådet).

Charlotta Forss (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Hälsa 
och sexualitet i den tidigmoderna bastun”, 2019–2020 (Anna Ahlström 
och Ellen Terserus Stiftelse).

Anders Fröjmark (Kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), ”Baltic Sea His-
tory Project (BSHP)”, 2017–2019 (Erasmus Plus).

Anders Fröjmark (Kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), ”Kartläggning 
av religion i vardagen – Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland”, 
2019–2023 (Vetenskapsrådet).

Per Hallén & Lili-Annè Aldman (Ekonomi och samhälle, avdelningen för 
ekonomisk historia, Göteborgs universitet), ”Föräldralösa barn som ak-
törer på kreditmarknaden 1750–1860”, 2019–2021 (Jan Wallanders och 
Tom Hedelius Stiftelse).

Martin Andersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universi-
tet), ”Resiliens mot ekonomisk krympning: Social kapabilitet och ut-
vecklingsländernas framväxt sedan 1950-talet”, 2019–2022 (Riksbankens 
jubileumsfond).

Martin Andersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Sociala kapabiliteter och ekonomisk krympning: Utvecklingsländernas 
framväxt och regress”, 2019–2022 (Vetenskapsrådet).

Alf Arvidsson, Ina Lindblom och Richard Pettersson (Institutionen för idé- 
och samhällsstudier, Umeå universitet), ”Känslor i 1700-talets vardagsliv: 
Klass, kön och fromhet i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning”, 2019–2021 
(Riksbankens jubileumsfond).
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Erik Bengtsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Den svenska övergången till jämlikhet: Inkomstojämlikhet med nya 
mikrodata, 1862–1970”, 2019–2022 (Vetenskapsrådet).

Erik Bengtsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”The Swedish transition to equality: Income inequality with new micro 
data, 1862–1970”, 2018–2021 (Handelsbankens forskningsstiftelser). 

Helene Castenbrandt (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), 
”Varför långtidssjukskrivning? Kontinuitet och förändring under 1900- 
talet”, 2019–2022, (Vetenskapsrådet).

Tomislav Dulic (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Parallella 
narrativ, konfliktfylld historia: Historiebruk om andra världskriget på 
Västra Balkan, 1989–2018”, (Vetenskapsrådet). 

Annika Elwert (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Wallanderstipendium, 2019–2021 (Handelsbankens forskningsstiftel-
ser).

Erik Green (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”Är 
Afrika på väg ur fattigdom? En jämförande historisk studie”, 2019–2022 
(Vetenskapsrådet).

Erik Green (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), sab-
batical, 2019 (Vetenskapsrådet).

Ellen Hillbom (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
”Afrikanska eliter: Välstånd och fortlevnad”, 2019–2022 (Vetenskaps-
rådet).

Margaret Hunt (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”På spaning 
efter kunskap om världen: Skandinaviska resenärer till sjöss 1650–1810” 
(Vetenskapsrådet). 

Timon Daryl Karpouzoglou (Avd. för historiska studier av teknik, veten-
skap och miljö, KTH), ”Making the water flow: Conflict(s) and coop-
eration between formal and informal urban water regimes in Asia and 
Africa”, 2018–2022 (Formas).

My Klockare Linder, projektledare (Institutionen för historia och samtids-
studier, Södertörns högskola), ”Transnational pronatalism: Collabora-
tion and family policy exchanges in the Baltic Sea area in the 1940s”, 
2019–2021 (Östersjöstiftelsen).

Wiebke Kolbe (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”The European 
Spa as a Transnational Public Space and Social Metaphor”, 2019–2021 
(HERA).

Otso Kortekangas Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och 
miljö, KTH), ”Between nature and modernism: The Royal Swedish 
Academy of Agriculture (KSLA) and Forestry, The Finnish Society of 
Agriculture (FHS) and the livelihood of the Sámi in the Nordic Arctic 
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region 1811–1890”, 2019–2020 (KSLA, KVA). Postdocstipendium i samar-
bete med Scott Polar Research Institute, Cambridge.

Volha Lazuka (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Wallanderstipendium, 2019–2021 (Handelsbankens forskningsstiftel-
ser).

Jason Lennard (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Wallanderstipendium, 2019–2021 (Handelsbankens forskningsstiftelser).

Erik Lindberg (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Från lego-
stadga till kollektivavtal: Arbetsmarknadsrelationer i praktiken 1833–
1926” (Vetenskapsrådet). 

Christer Lundh och Stefan Öberg (Ekonomi och samhälle, avdelningen 
för ekonomisk historia, Göteborgs universitet), ”Flytten från föräldra-
hemmet: Jämförande studier av ungdomars vägar till vuxenliv i Sverige, 
1880–1967”, 2019–2021 (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt 
Tore Browaldhs Stiftelse).

Mikolaj Malinowski (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universi-
tet), ”Parliaments and prosperity: The impact of state capacity on eco-
nomic growth in pre-1800 Europe”, 2018–2021 (Handelsbankens forsk-
ningsstiftelser).

Sari Nauman, Wojtek Jezierski och Christina Reimann (Historiska institu-
tionen, Göteborgs universitet), ”Baltic Hospitality: Receiving Strangers 
/ Providing Security on the Northern European Littoral, ca. 1000–1900” 
(Östersjöstiftelsen).

Sari Nauman (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), ”Dolda 
uppror: Informationskontroll i Sverige 1680–1720”, Internationell post-
doc, 2019–2021 (Vetenskapsrådet).

Jeffrey Neilsen (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), in-
ternationell postdoktor, 2019–2021 (Vetenskapsrådet).  

Rouzbeh Parsi (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”Statsbygge, 
defensiv modernisering och inhemsk kolonisation: Det svensk-ledda 
gendarmeriet i Persien 1911–1916”, 2019–2021 (Riksbankens jubileums-
fond).

Christopher Pihl (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Att skapa 
och behålla förtroende efter Sveriges första bankkris: Stockholms banco 
och Riksens ständers bank 1660–1721” (Vetenskapsrådet och Riksban-
kens jubileumsfond). 

Christopher Pihl (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Att skapa 
och behålla tillit efter Sveriges första bankkris: Riksens ständers bank 
1668–1721” (Handelsbankens forskningsstiftelse). 

Svante Prado (Ekonomi och samhälle, avdelningen för ekonomisk histo-
ria, Göteborgs universitet), ” Den svenska övergången till jämlikhet:  
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Inkomstojämlikhet med nya mikrodata, 1862–1970”, 2019–2021 (Jan  
Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse).

Johanna Ringarp (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns 
högskola), ”Meritocracy, democracy or market? Governance of higher 
education in Finland and Sweden, 1965–2018”, 2019–2021 (Östersjö-
stiftelsen).

Leif Runefelt, projektledare (Institutionen för historia och samtidsstudier, 
Södertörns högskola), ”Baltic Hospitality: Receiving Strangers / Provid-
ing Security on the Northern European Littoral, ca. 1000–1900”, 2019–
2021 (Östersjöstiftelsen) – Andra medverkande i projektet: Christina 
Reimann, Wojtek Jezierski och Sari Nauman. 

Klas Rönnbäck (Ekonomi och samhälle, avdelningen för ekonomisk histo-
ria, Göteborgs universitet), ”Reversal of fortune or persistence of wealth? 
Institutions and wealth inequality in a Caribbean plantation economy, 
1750s to 1917”, 2019–2021 (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse).

Klas Rönnbäck (Ekonomi och samhälle, avdelningen för ekonomisk his-
toria, Göteborgs universitet), ”Omkastade eller persistenta rikedomar? 
Institutioner och ojämlikhet i rikedomar i en karibisk plantageekonomi, 
1750-tal till 1917”, 2019–2021 (Vetenskapsrådet).

Maria Sjöberg (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), ”Svenskt 
kvinnobiografiskt lexikon, 2.0”, infrastruktur för forskning, 2019–2020 
(Riksbankens jubileumsfond).

Niklas Stenlås (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Det dolda 
universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducent 
i det kalla krigets Sverige” (Vetenskapsrådet) – huvudsökande: Per Lun-
din vid Chalmers.

Fia Sundevall (Institutionen för ekonomisk historia och internationella re-
lationer, Stockholms universitet), ”Gender equality, diversity and socie-
tal security”, 2018–2021 (NordForsk) – projektet leds av Dag Elingsen vid 
Politihøgskolen i Norge. 

Sara Torregrosa Hetland (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds uni-
versitet), ”Beskattning för välfärdsstaten: Progressivitet i ökningen av 
sociala utgifter (1910–1970)”, 2019–2021 (Vetenskapsrådet).

Fredrik Thomasson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Svensk 
karibisk kolonialism 1784–1878: Ny forskning genom integration, klassi-
fikation, publikation av spridda och outforskade svenska koloniala arkiv” 
(Vetenskapsrådet).

Sara Torregrosa Hetland (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds uni-
versitet), ”Taxing for the welfare state: Public finances and progressivity 
in the rise of social spending”, 2018–2021 (Handelsbankens forsknings-
stiftelser).
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Ylva Waldemarsson, projektledare, och Carl Marklund (Institutionen för 
historia och samtidsstudier, Södertörns högskola), ”Learning from new 
regionalism in the era of hybrid geopolitics? Regime change in the Bal-
tic-Nordic Region”, 2019–2021 (Östersjöstiftelsen).

Hedvig Widmalm (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universi-
tet), ”Kvinnors krogdrift i Falun 1696–1734”, 2018–2019 (Spritmuseum).

Patrik Winton (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Intermedia-
tion and the genesis of financial markets in Sweden, 1715–1765” (Han-
delsbankens forskningsstiftelse).

Nina Wormbs (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och mil-
jö, KTH), ”Legitimeringsprocesser för att inte handla i klimatfrågan”, 
2019–2020 (Riksbankens jubileumsfond). Samarbetsprojekt med fil. dr 
Maria Wohlrath Söderberg, retoriker, Centrum för praktisk kunskap, 
Södertörns högskola.

Nina Wormbs (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, 
KTH), ”InsSciDE – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe”, 
2018–2023 (EU H2020). Collaborative project coordinated by CNRS, 
Paris.

Terese Zachrisson (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), ”Kart-
läggning av religion i vardagen – Medeltida helgonkulter i Sverige och 
Finland”, 2018–2022 (Vetenskapsrådet).

Maria Ågren (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Att tilltala 
överheten: Suppliker som kulturarv och källa till kunskap” (Vetenskaps-
rådet).

Henrik Åström Elmersjö (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå 
universitet), ”Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemologi-
cal Stances and Epistemic Switching”, 2019–2022 (Vetenskapsrådet).

Disputationer 

Ewa Axelsson Lantz (Ekonomisk-historiska institutionen, Umeå universi-
tet), Naturresurser, sågverksbolag och bönder: Konflikter i Västernorrland 
1863–1906. Handledare: Lena Andersson-Skog; bitr. handledare: Hans 
Jörgensen; opponent: Paulina Rytkönen, Institutionen för Samhällsve-
tenskaper, Södertörns högskola (5/10 2018).

Zeyuan Chen (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Get-
ting old in a changing world: Sons, pensions, and the wellbeing of elderly in 
contemporary China. Handledare: Tommy Bengtsson; bitr. handledare: 
Jonas Helgertz och Albert Park; opponent: Yong Cai, Department of  
Sociology, University of North Carolina, Chapel Hill (9/11 2018).

Josefin Englund (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Som folk är 
mest: Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980. Handledare: Maria 
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Ågren; bitr. handledare: Karin Hassan Jansson; opponent: Ulrika Hol-
gersson, Historiska institutionen, Lunds universitet (21/9 2018).

Kathryn Gary (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Work, Wages and Income: Remuneration and Labor Patterns in Southern 
Sweden 1500–1850. Handledare: Mats Olsson; bitr. handledare: Patrick 
Svensson och Faustine Perrin; opponent: Jane Humphries, All Souls Col-
lege, University of Oxford (7/12 2018).

Samuel Jenkins (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Foreign Investment in Agricultural Development: The Past of the Present 
in Zambia. Handledare: Ellen Hillbom; bitr. handledare: Christer Gun-
narsson; opponent: Ewout Frankema, Department of Social Sciences,  
Wageningen University (26/10 2018).

Gustaf Johansson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), När man 
skär i nuet faller framtiden ut: Den globala krisens bildvärld i Sverige under 
1970-talet. Handledare: Lars M Andersson; bitr. handledare: Anders Ek-
ström; opponent: Helge Jordheim, UiO, Oslo (19/10 2018).

Omar Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), 
Growth and Survival: Child Health Disparities and Early life Adversity in 
sub-Saharan Africa. Handledare: Martin Dribe; bitr. handledare: Therese 
Nilsson; opponent: Bruno Schoumaker, Université catholique de Lou-
vain, Frankrike (21/9 2018).

Gwendolyne Knight Keimpema (Historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet), Broken Order: Shapeshifting as Social Metaphor in Early Medie-
val England and Ireland. Handledare: Roger Andersson; bitr. handledare: 
Cordelia Heß; opponent: Lena Rohrbach, Zürichs universitet (18/1 2019).

Eva-Marie Letzter (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Med 
öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska pre-
dikanternas exempelberättelser, cirka 1340–1500. Handledare: Gabriela 
Bjarne Larsson; bitr. handledare: Martin Berntson; opponent: Dag Lind-
ström, Historiska institutionen, Uppsala universitet (5/10 2018).

Katarina Nordström (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Träng-
sel i välfärdsstaten: Expertid, politik och rumslig planering i 1960- och 
1970-talets Sverige. Handledare: Margaret Hunt; bitr. handledare: Jenny 
Beckman; opponent: Jenny Andersson, SciencePo, Paris (21/11 2018).

Helén Persson (Historiska institutionen, Lunds universitet), Historia i 
futu rum: Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919–2012. 
Handledare: Klas-Göran Karlsson; bitr. handledare: Anders Persson;  
opponent: Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi (1/11 2018).

Emma Severinsson (Historiska institutionen, Lunds universitet), Moderna 
kvinnor: Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920–
1933. Handledare: Eva Helen Ulvros; bitr. handledare: Ulrika Holgers-
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son; opponent: Orsi Husz, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala 
(26/10 2018).

Hanna Söderbaum (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala uni-
versitet), From Oligarch to Benefactor? Legitimation Strategies among the 
Wealthy Elite in Post-Soviet Ukraine. Handledare: Orsi Husz; bitr. hand-
ledare: Li Bennich-Björkman och Mychailo Wynnyckyj; opponent: Olga 
Onuch, Manchester (15/9 2018).

Martin Söderhäll (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala univer-
sitet), Planering och placering: Den modernistiska stadsplaneringen och 
restaurangnäringens geografi i Stockholm 1930–2017. Handledare: Fred-
rik Sandgren; bitr. handledare: Inger Jonsson och Jenny Lee; opponent:  
Carina Gråbacke, Göteborg (3/11 2018).

Hedvig Widmalm (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala univer-
sitet), Exploring the Mores of Mining: The oeconomy of the Great Copper 
Mine, 1716–1724. Handledare: Mats Morell; bitr. handledare: Marie Ulv-
äng; opponent: Hilde Sandvik, Oslo (13/10 2018).

Karolina Wiell (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), 
Bad mot Lort och Sjukdom: Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 
1880–1949. Handledare: Lars Fälting; bitr. handledare: Mats Larsson; op-
ponent: Johan Samuelsson, Karlstad (9/11 2018).

Frida Wikström (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Att skri-
va sig ut: Nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsfor-
mering 1967–1992. Handledare: Roddy Nilsson; bitr. handledare: Anders 
Ottosson och Hanna Markusson Winkvist; opponent: Johan Edman, 
Kriminologiska institutionen, Stockholm (26/10 2018).

Personalförändringar (lärare och forskare) 
Peter K. Andersson har anställts som universitetslektor i historia vid Öre-

bro universitet. Thor Berger har avslutat sin anställning som postdoktor 
på Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.

Helene Castenbrandt har anställts som forskare på Ekonomisk-historiska 
institutionen vid Lunds universitet.

Alexandra Lopez Cermeno har avslutat sin anställning som forskare på 
Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.

Jan Christensen har avslutat sin anställning som universitetslektor på His-
toriska institutionen vid Göteborgs universitet.

Justiina Dahl har avslutat sin avslutat sin anställning som postdoc i 
GREENPOL (ERC starting grant) i Historiska studier av teknik, veten-
skap och miljö på KTH.

Karolina Enquist Källgren biträdande lektor i idé- och lärdomshistoria vid 
Stockholms universitet.
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Håkan Forsell har befordrats till professor på historiska institutionen vid 
Stockholms universitet.

Michelle Gordon har anställt som postdoktor i folkmordsstudier på histo-
riska institutionen vid Uppsala universitet.

John Hennessey har anställts som postdoktor i studiet av nationella minori-
teter på historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Anton Jansson har anställts som postdoktor i projektet ”Kunskap i rörelse: 
Samhällelig cirkulation av kunskap i efterkrigstidens Sverige och Tysk-
land” (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse) på historiska institutionen 
vid Lunds universitet.

Theresa Johnsson har anställts som postdoktor i studiet av nationella mino-
riteter i Norden, Romani Studies, på historiska institutionen vid Uppsala 
universitet.

Kateryna Karhina har anställts som postdoktor i ERC-projektet Liveable 
disabilities: Life courses and opportunity structures across time (DIS-
LIFE), lett av professor Lotta Vikström, på institutionen för idé- och 
samhällsstudier vid Umeå universitet.

Omar Karlsson har avslutat sin anställning som forskare på Ekonomisk-
historiska institutionen vid Lunds universitet.

Timon Daryl Karpouzoglou har anställts som forskare i Historiska studier 
av teknik, vetenskap och miljö på KTH.

Anne Sofie Beck Knudsen har anställts som postdoktor på Ekonomisk-his-
toriska institutionen vid Lunds universitet.

David Larsson Heidenblad har antagits som oavlönad docent i historia vid 
Lunds universitet.

Urban Lundberg på Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid 
KTH har anställts som forskare/koordinatör i ett SIDA-finansierat fors-
karutbildningsprojekt med Mocambique och Sydafrika.

Mikolaj Malinowski har avslutat sin anställning som postdoktor på Ekono-
misk-historiska institutionen vid Lunds universitet.

Eleonor Marcussen har anställts som postdoktor i kolonial historia, inom 
projektet Huseby i världen, på institutionen för Kulturvetenskaper vid 
Linnéuniversitetet.

Jakob Molinder har avslutat sin anställning som forskare på Ekonomisk-
historiska institutionen vid Lunds universitet.

Jeffrey Neilson har avslutat sin anställning som postdoktor på Ekonomisk-
historiska institutionen vid Lunds universitet.

Sara Ellis Nilsson har anställts som forskare inom VR-projektet ”Kartlägg-
ning av religion i vardagen” på institutionen för Kulturvetenskaper vid 
Linnéuniversitetet.
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Jonas Nordin har anställts som professor i bok- och bibliotekshistoria på 
Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.

Daniel Nyström har anställts som postdoktor i historia med utbildnings-
vetenskaplig inriktning på institutionen för idé- och samhällsstudier vid 
Umeå universitet.

Eric Paglia anställts som postdoc i ERC-projektet ”A History of Global En-
vironmental Governance” på Historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö vid KTH.

Nadezda Petrusenko har anställts som första forskningsassistent vid Eko-
nomisk-historiska institutionen vid Umeå universitet.

Glenn Sandström har antagits som docent i historia vid humanistisk fakul-
tet på institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

David Sjögren har antagits till docent på historiska institutionen vid Upp-
sala universitet.

Sylwia Szymanska-Smolkin har anställts som postdoktor i studiet av För-
intelsen på historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Ragni Svensson har anställts som postdoktor i projektet ”Kunskap i rörelse: 
Samhällelig cirkulation av kunskap i efterkrigstidens Sverige och Tysk-
land” (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse) på historiska institutionen 
vid Lunds universitet.

Fredrik Thomasson har antagits till docent på historiska institutionen vid 
Uppsala universitet.

Sara Torregrosa Hetland har avslutat sin anställning som postdoktor på 
Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.

Ethemcan Turhan har anställts som forskare i projektet Occupy Climate 
Change! (Formas).

Övrigt

Professor Nora Berend, University of Cambridge, har utsetts till hedersdok-
tor i historia vid Stockholms universitet.

Professor Poul Holm, miljöhistoria, Trinity College, Dublin, har varit gäst-
forskare på Historiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Professor Elena Melnikova, historia, Institute of world history, Russian 
Academy of Sciences, Moskva, har varit gästforskare på Historiska insti-
tutionen vid Göteborgs universitet.

FD Jakob Molinder på Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala 
universitet har tilldelats Rudolf Meidner-priset 2018 för forskning i 
fack föreningsrörelsens historia. Priset avser avhandlingen Interregional  
Migration, Wages and Labour Market Policy: Essays on the Swedish Model 
in the Postwar Period (2017).
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Professor Mats Morell på Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala 
universitet har tilldelats pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för 
svensk folkkultur ur Harry Karlssons fond för folklivsforskning, med 
motiveringen: ”För en mångårig och framstående forskargärning inom 
agrarhistoria, särskilt för studiet av dess folkliga villkor”.

Sari Nauman på Historisk institutionen vid Göteborgs universitet har ut-
setts till 2018 års Clio-pristagare.

Esther Mayara Zamboni Rossi, PhD Student, Department of History, Fed-
eral University of Santa Catarina, Florianopolis, Brazil, är under peri-
oden September 2018–mars 2019 gästforskare på institutionen för Histo-
riska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH på ett projekt om 
”Public Policies for Domestic Urban Solid Residues: Brazil, Porto Alegre 
(1970–2015)”. 

Yunwei Song, Associate Professor, History School of Renmin University, 
Beijing, China, är under perioden juni 2018–juli 2019 gästforskare på 
institutionen för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid 
KTH på ett projekt om ”Natural resource history”.

Professor Sverker Sörlin har av De Svenska Historiedagarna och Kjell och 
Märta Beijers Stiftelse tilldelats 2018 års Pris till minne av Stig Ramel.

Professor Johnny Wijk på historiska institutionen vid Stockholms universi-
tet har tilldelats 2018 års Kersti Bosdotter-pris, som delas ut av Arbetar-
rörelsens arkiv.

Terese Zachrisson på Historiska institutionen vid Göteborgs universitet har 
tilldelats pris av Kungl. Gustav Adolf Akademien för svensk folkkultur 
för sin avhandling Mellan fromhet och vidskepelse: Materialitet och religio-
sitet i det efterreformatoriska Sverige (2017).

Joachim Östlund på institutionen för Kulturvetenskaper på Linnéuniversi-
tetet och på historiska institutionen vid Lunds universitet har tilldelats 
Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanis-
tisk forskning.


