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Nytt om historisk forskning

Denna sammanställning bygger i första hand på uppgifter lämnade av Historisk
tidskrifts redaktionsråd och omfattar huvuddelen av de forskningsmiljöer inom
ämnena ekonomisk historia och historia i Sverige som har egen forskarutbildning
i endera av eller båda ämnena, Institutionen för studier av samhällsutveckling och
kultur vid Linköpings universitet, avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet samt Avdelningen för ämnesdidaktik och globala
studier på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.
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 januari
2019–juni 2019.

Nya doktorandprojekt
Martin Englund (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola), ”The migrant generation of 68: Identity construction in the life stories of the migrants who came to Sweden during the anti-semitic campaign
in Poland 1968–1972”. Handledare: Christopher Collstedt; bitr. handledare: ej
utsedd.
Alexander Isacsson (HumUS/ enheten för humaniora, Örebro universitet),
”Kings in waiting: Ducal and princely courts as pillar and perils of royal power,
c. 1550–1610”. Handledare: Patrik Lundell; bitr. handledare: Henric Bagerius.
James Lancaster (HumUS/ enheten för humaniora, Örebro universitet), ”Civilsamhället och flyktingarna: Svenska frivilligorganisationers engagemang i
flyktingfrågor 1956–1999”. Handledare: Izabela Dahl; bitr. handledare: Jimmy
Engren.
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Kiel Ramoz Suarez (Institution för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), ”The
Making of the Filipino Homosexual: Science, Homosexuality, and Empire in
the Early 20th Century Colonial Philippines”. Handledare: Stefan Eklöf Amirell; bitr. handledare: ej utsedd.
Övriga nya forskningsprojekt och anslag

Lena Andersson-Skog (Ekonomisk historia, Umeå universitet), ”De-industrialisation and re-industrialisation: Reinventing the Swedish textile and
clothing industry 1970–2005”, 2019–2022 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Gunnel Cederlöf och Eleonor Marcussen (Institution för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), ”Infrastruktur och miljökonsekvenser i det koloniala Indien”, 2020–2022 (Crafoordska stiftelsen).
Elise Dermineur (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), ”Banking before banks: Networks, behaviours and strategy in early
financial markets, 1750–1900”, 2020–2023 (Stiftelsen Marcus och Amalia
Wallenbergs minnesfond).
Rodney Edvinsson (Institutionen för Ekonomisk historia och Internationella relationer, Stockholms universitet), ”Swedish housing prices from
the Middle Ages to the present: Long term trends and fluctuations”,
2019–2021 (Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse).
Björn Eriksson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet),
”Swedes in America: Migrant Selection, Integration and Returns in the
Age of Mass Migration”, 2019–2021 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Marja Erikson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet),
”Institutionell förändring och agrar-ekonomisk tillväxt: Jordskiften,
fastighetspriser och befolkningsförändring 1810–1880”, 2019–2022 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Martin Eriksson (Ekonomisk historia, Umeå universitet), ”Från naturresursränta till offentlig sektor: Regionalpolitiken som bytesarena 1927–
1966”, 2019–2022 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Charlotta Forss (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”A state
of undress: Health and morality in the Swedish sauna, ca. 1600–1800”,
2019–2022 (Vetenskapsrådet).
Kathryn Gary (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet),
”Everyone worked: Work patterns and household labor allocation in early modern Sweden”, 2019–2021 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Peter Hedberg (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet),
”The pattern of Swedish corporate finance in the 20th century”, 2020–
2023 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
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Tobias Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), ”I
fabrikernas skugga: Stadshantverkarna före och under det industriella
genombrottet”, 2019–2021 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Otso Kortekangas (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH), ”Ahead of ’indigenous’: The Sámi in Nordic scholarly thought
1930–1960”, 2020–2022 (Vetenskapsrådet, internationell postdoc, i samarbete med University of Cambridge och Åbo Akademi).
Otso Kortekangas (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Nationalism utan stat: Den samiska litterära nationalismen i Norden ca
1900–1940”, 2019–2020 (Olle Engkvists Stiftelse). Kommer att förläggas
vid Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH.
David Larsson Heidenblad (Historiska institutionen, Lunds universitet), ”A
Nation of Everyman Investors: Stock Saving and the Circulation of Financial Knowledge in Sweden 1978–2018”, 2021–2022 (Handelsbankens
forskningsstiftelser).
Julia Malitska (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns
högskola), ”Vegetarianism i det ryska imperiet: Idéer, praktiker, identiteter och arv, 1860- till 1920-talet”, 2019–2021 (The Centre for Baltic and
East European Studies (CBEES), Södertörns högskola, Postdoc).
Åsa Malmström Rognes (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Quantitative Easing Policies as Crisis Resolution Tool and its
Effects on Bond Markets and Corporate Financing in Japan, Sweden and
the Eurozone”, 2020–2022 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Goran Miljan (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”The Unwanted Citizens: The Holocaust and the Aryanization of Jewish Property in Romania and the Independent State of Croatia (NDH), 1940–1945”,
2019–2021 (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond).
Ingemar Pettersson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), ”Vetenskapens villkor: Forskningspolitikens ekonomiska historia”,
2019–2023 (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Jim Porter (Historiska institutionen, Uppsala universitet), ”’Intelligence’,
’Race’ and Educational Policy in post WW–WWII US”, 2019–2021 (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond).
Erik Sjöberg (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola), ”(Inter-)nationalism and the new Turkey: the rise and fall of international education at Istanbul’s Robert College, c. 1913–1933”, 2019–2021
(Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowship, forskarvistelse
vid Köpenhamns universitet).
Lotta Vikström (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), ”Att åldras med funktionsnedsättningar – förr, nu och i framtiden”,
2019–2023 (Wallenbergstiftelserna).
his t or isk t idsk r if t 139:3 • 2019

644
Gustav Zamore (Historiska institutionen, Stockholms universitet), omarbetning av doktorsavhandling, 2019–2020 (Birgit och Gad Rausings stiftelse).
Disputationer
Martin Andersson (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola), Migration i 1600-talets Sverige: Älvsborgs lösen 1613–1618. Handledare:
Heiko Droste; bitr. handledare: Maria Sjöberg; opponent: Patrick Svensson,
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala (14/12 2018).
Sanela Bajramović (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet), Hierarchical Sisterhood: Supporting Women’s Peacebuilding through Swedish Aid to Bosnia and Herzegovina 1993–2013. Handledare:
Christina Carlsson Wetterberg; bitr. handledare: Maria Småberg och Henric
Bagerius; opponent: Gunlög Fur, Linnéuniversitetet (5/10 2018).
Mari Eyice (Historiska institutionen, Stockholms universitet), An emotional landscape of devotion: Religious experience in Reformation-period Sweden. Handledare:
Gabriela Bjarne Larsson; bitr. handledare: Andreas Hellerstedt; opponent: Leif
Runefelt, Södertörns högskola (29/3 2019).
Johan Gärdebo (Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH),
Environing Technology: Swedish Satellite Remote Sensing in the Making of Envir
onment 1969–2001. Handledare: Nina Wormbs; bitr. handledare: Sabine Höh
ler; opponent: Edward Jones-Imhotep, York University, Toronto (6/4 2019).
Lars Hansson (Historiska institutionen, Göteborgs universitet), Vid gränsen: Mottagningen av flyktingar från Norge 1940–1945. Handledare: Anders Ottosson;
bitr. handledare: Roddy Nilsson; opponent: Marianne Neerland Solheim, Norges arktiske universitet (18/1 2019).
Gwendolyne Knight (Historiska institutionen, Stockholms universitet), Broken
Order: Shapeshifting as Social Metaphor in Early Medieval England and Ireland.
Handledare: Roger Andersson; bitr. handledare: Cordelia Heß; opponent: Lena
Rohrbach, Universität Zürich, Zürich (18/1 2019).
Viktoras Kulionis (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), Energy Embodied in Trade, 1970–2014. Handledare: Astrid Kander; bitr. handledare: Magnus Jiborn; opponent: Bart Los, Faculty of Economics and Business,
Groningen (3/5 2019).
Gunnar Lantz (Ekonomisk historia, Umeå universitet), An indirect route to equality: Taxing consumers to build the Swedish welfare state. Handledare: Thomas
Pettersson; bitr. handledare: Lena Andersson-Skog; opponent: Svante Prado,
Handelshögskolan, Göteborgs universitet (24/5 2019).
Stina Malmén (Institutionen för Ekonomisk historia och Internationella relationer, Stockholms universitet), I företagshistoriens marginaler: Familj, fostran och
fortlevnad i sekelskiftets dynastier. Handledare: Therese Nordlund Edvinsson;
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bitr. handledare: Paulina de los Reyes; opponent: Charlotte Holgersson, KTH,
Stockholm (3/5 2019).
Synne Myrebøe (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet),
Kultiveringens politik: Martha Nussbaum, antiken och filosofins praktik. Handledare: Christer Nordlund; bitr. handledare: Björn Norlin och Anders Burman;
opponent: Victoria Fareld, Stockholms universitet (24/5 2019).
Christopher Thompson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Norges
Våpen: Cultural Memory and Uses of History in Norwegian Black Metal. Handledare: Erik Lindberg; bitr. handledare: Mikael Byström; opponent: Benjamin
Martin, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (18/1
2019).
Pär Wikman (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten: Vetenskapliga modeller och politiska reformer
under efterkrigstidens första decennier. Handledare: Per Lundin; bitr. handledare: Niklas Stenlås och Magnus Eklund; opponent: David Larsson Heidenblad,
Lund (12/4 2019).
Personalförändringar (lärare och forskare)
Martin Almbjär har anställts som postdoktor på Historiska institutionen vid
Uppsala universitet.
Fredrik Bertilsson har anställts som forskare på avdelningen för historiska studier
av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.
Gabriel Brea har anställts som postdoktor på Ekonomisk-historiska institutionen
vid Lunds universitet.
Helene Castenbrandt har anställts som forskare på Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.
Fredrik Charpentier Ljungqvist antagits som docent i historia på historiska institutionen vid Stockholms universitet.
Oana-Maria Cojocaru har anställts som postdoktor i historia på Institutionen för
idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.
Ingrid van Dijk har anställts som postdoktor på Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.
Martin Dackling har anställts som universitetslektor i historia vid Jönköping
University.
Radu-Harald Dinu har anställts som universitetslektor i historia vid Jönköping
University.
Lars Ekdahl har utsetts till professor emeritus i historia på Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola.
Anna Friberg har anställts som biträdande universitetslektor i historia på ISAK:
Avdelningen för historie- och medievetenskap (HMV) vid Linköpings universitet.
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Mats Hallenberg har utsetts till ställföreträdande prefekt på Historiska institutionen vid Stockholms universitet.
John Hennessey har anställts som postdoktor på Historiska institutionen vid
Uppsala universitet.
Johannes Heuman har anställts som universitetslektor i historia vid Jönköping
University.
Per Högselius har befordrats till professor på avdelningen för historiska studier av
teknik, vetenskap och miljö vid KTH.
Örjan Kardell har anställts som forskare på Historiska institutionen vid Uppsala
universitet.
Anne-Sofie Beck Knudsen har anställts som postdoktor på Ekonomisk-historiska
institutionen vid Lunds universitet.
Iva Lučić har avslutit sin anställning som forskare i historia på Historiska institutionen vid Stockholms universitet och blivit anställd som universitetslektor i
arbetslivspedagogik vid Uppsala universitet.
Annika E. Nilsson har anställts som forskare på avdelningen för historiska studier
av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.
Kirsti Niskanen på Historiska institutionen vid Stockholms universitet har erbjudits en Research Fellowship vid Stellenbosch Institute for Advanced Study, vid
University of Stellenbosch, Sydafrika, under vårterminen 2020.
Kim Overlaut har anställts som postdoktor på Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.
Christopher Pihl har anställts som forskare på Historiska institutionen vid Uppsala universitet.
Ale Pålsson har anställts som forskare på Historiska institutionen vid Uppsala
universitet.
Christina Reimann har anställts som forskare i historia på Historiska institutionen vid Stockholms universitet.
Salvatore Paolo de Rosa har anställts som postdoktor i projektet Occupy Climate
Change! (Formas) på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap
och miljö vid KTH.
Robert Sandberg har med pension avslutat sin anställning som universitetslektor i historia på Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns
högskola.
Kekke Stadin har utsetts till professor emeritus i historia på Institutionen för
historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola.
Patrik Svensson har avslutat sin anställning som universitetslektor på Ekonomiskhistoriska institutionen vid Lunds universitet.
Gabriel Söderberg har antagits som docent i historia Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.
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Carolina Uppenberg har anställts som forskare på Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.
Victor Wilson har anställts som forskare på Historiska institutionen vid Uppsala
universitet.
Patrik Winton har anställts som universitetslektor i historia på HumUS/enheten
för humaniora vid Örebro universitet.
Övrigt

Lars M. Andersson på Historiska institutionen vid Uppsala universitet har
fått pedagogiska priset vid Uppsala universitet.
Volha Lazuka på Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet
har för sin avhandling Defeating Disease: Lasting effects of public health
and medical breakthroughs between 1880 and 1945 on health and income
in Sweden erhållit utmärkelsen ”best doctoral thesis in Economic and/or
Social History” på Economic History Society Conference.
Björn Lundberg på historiska institutionen vid Lunds universitet har fått
pris av Nils Karlebys stiftelse för skånsk kultur och historia.
Eleonor Marcussen på Institution för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet har fått ett Max-Weber-Kolleg COFUND fellowship i Erfurt ht
2019 till vt 2020.
Elisa Privitera, PhD Candidate, University of Catania (Italy), har under
perioden februari–juli varit gästforskare på avdelningen för historiska
studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.
Esther Mayara Zamboni Rossi, PhD Student, Department of History, Federal University of Santa Catarina, Florianopolis, Brazil, har under perioden
januari–mars varit gästforskare på avdelningen för historiska studier av
teknik, vetenskap och miljö vid KTH.
Linus Salö på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och
miljö vid KTH, har erhållit Erik Wellanders pris för ”att han empiriskt
har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang”.
Glenn Sandström, docent i historia på Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, har tilldelats Kungl. Skytteanska samfundets pris till yngre välförtjänt forskare vid humanistiska fakulteten.
Yunwei Song, associate professor at the School of History at Renmin University of China in Beijing, har under perioden januari–juni varit gästforskare på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och
miljö vid KTH.
Anna Svensson på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap
och miljö vid KTH, har erhållit Annals of Science Student Essay Prize för
bästa artikel av en forskarstuderande.
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Ragni Svensson på historiska institutionen vid Lunds universitet har fått
pris av Nils Karlebys stiftelse för skånsk kultur och historia.
Göran Ulväng, docent på Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala
universitet, har av landshövdingen i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län utsetts till 2019 års hedersupplänning. I motiveringen omnämns
Ulvängs ”ovärderliga arbete med byggnadsvård och kunskapsspridande
om agrarkultur, herrgårdsmiljöer och hembygdshistoria”.
Centrum för öst- och sydöstasienstudier (CÖS) ingår nu som en del av Historiska institutionen vid Lunds universitet.
Ämnet historia vid Mittuniversitetet ingår sedan årsskiftet i Institutionen
för humaniora och samhällsvetenskap, efter en sammanslagning av universitetets tidigare humanistiska och samhällsvetenskapliga avdelningar.
Svenska historikermötet anordnades vid Linnéuniversitetet, campus Växjö,
8–10 maj.
Den 10–12 oktober 2019 anordnades det trettonde Svenska ekonomisk historiska mötet på Ekonomikum i Uppsala. Värd var Ekonomisk-historiska
institutionen, Uppsala universitet. Mötet samarrangerades med 1st Annual Conference of the Scandinavian Society for Economic and Social
History.
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