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Ditte Møller Andersen: Amerikaniseringen af den danske ungdom i 1950’erne og 
1960’erne udtrykt igennem reklamer i Tempo, Vi Unge og Familiejournalen.

Nikoline Holm Braüner: En undersøgelse af sundhedsforestillinger i Danmark fra 
1964 til i dag afspejlet i forbrugermagasinet Samvirke udgivet af Fællesforeningen 
for Danmarks Brugsforeninger, FDB.

Anders Brendstrup: Bydannelse i tidlig middelalder i Skandinavien. Kongens og 
kirkens magt eller folkets vilje set gennem Birkas udvikling.

Tobias Bøllingtoft: Byhaver i krise og krig. En komparativ analyse af udvalgt have-
anvisningslitteratur fra to kriseperioder vedrørende henholdsvis kolonihaver 1930-
1945 og urban gardening 2008-2015.

Anne-Sofie Søborg Christensen: Den spanske erindringskamp. En undersøgelse af 
Francos materielle arv og dens betydning for det spanske samfunds kollektive erin-
dring med særligt fokus på loven om historisk erindring fra 2007.

Jonas Daugbjerg Christensen: Borgen i krig og fred. Våbenteknologiens indvirk-
ning på konstruktionen af danske borge i middelalderen.

Kristian Kanstrup Christensen: Interpretatio Romana. Romerske oversættelser af 
fremmede guder.

Michèle D. R. Christensen: Uroligt barn har mange navne. Forståelsen af tilstan-
den ADHD i et historisk perspektiv.

Michael Clausen: Er migranten en trussel mod nationen? En komparativ undersøgel-
se af migrationens påvirkning af Israel, Spanien og USA.

Karen Dolleris: Prostitutionsforståelser mellem lov og debatter.
Camilla Dølpher: Rights of Man eller Human Rights? Menneskerettigheder i histo-

risk kontekst.
Maria Egerup: Slaget ved broen, slaget ved højen, slaget ved gærdet. De tre store slag 

ved skånske krig belyst ved Sun Tsu og Carl von Clausewitz.
Emma Ujammiugaq Engell: En undersøgelse af mediernes fremstilling af den grøn-

landske identitet.
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Caspar Fomsgaard: I myternes magt? En undersøgelse af udbredelsen og karakteren 
af myter i danske spillefilm omhandlende modstandsbevægelsen fra 1945 til 2015.

Valdemar Grambye: En analyse af Frederik Münter og hans lærde, transnationale 
netværks rolle i skabelsen af Oldsagskommissionen og Oldnordisk Museum 1807-
1830.

Trine Salling Gudnitz: Kønstest i elitesport 1966-2015. Kønsgrænser for kvindeli-
ge atleter.

Bjarke Kampp Hansen: De kæmpede ikke forgæves. En erindringshistorisk undersø-
gelse af de danske spaniensfrivilliges indsats 1936-1939.

Ida Herskind: Far var med på, at jeg skulle læse. Lærerinders valg af karriere og kær-
lighed i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet belyst gennem erindringer.

Nikolaj Frederik Hjerting: United Plantations i Politiken. Baggrund kontekst, for-
løb og konsekvenser.

Sigurbjörg Elin Hólmarsdóttir: Mennesket lever ikke af brød alene. Husholdning 
og kvindeidealer i islandske kogebøger 1800-1980.

Asger M. B. Hougaard: Den danske venstrefløjs forhold til økonomisk vækst fra 
1969 til 1989.

Katrine Molander Huusom og Christian Holde Rasmussen: En undersøgelse af 
rum 106 og rum 21 på Nationalmuseet og udstillingen på Danmarks Borgcenter.

Morten Ebstrup Jacobsen: På randen af Europa. Portugals rolle i den store diver-
gens ca. 1415-1822.

Mathias Jensen: Frivillighed, idræt og velfærd. En historisk undersøgelse af samarbej-
det mellem den frivillige sektor, idrætsforeninger og den offentlige sektor i tilvejebrin-
gelsen af den danske velfærdsstat.

Tine Marie Møller Jensen: Beyond the North Wawes. En undersøgelse af identitets-
konstruktioner i norsk black metal 1990-2014.

Matthias Steen Kofod: Hvor peberet gror. En spilteoretisk tilgang til Det Hollandske 
Ostindiske Kompagnis prispolitik for krydderier 1650-1700.

Helle Grønbech Kofoed: Politiske motiver for ægteskabsindgåelse med danske prin-
sesser i perioden mellem Valdemar den Store og Erik Menved.

Jesper Kærgaard Kristensen: Kampen om social retfærdighed. En morfologisk ana-
lyse af Bleeding Heart libertarianismens ideologi udtrykt i John Tomasis „Free Mar-
ket Fairness“.

Kristian Rose Lenskjold: Identitet og fjendebilleder. Det danske strategiske narrativ 
om deltagelsen i krigen i Afghanistan 2006-2011.

Esben Kold Lykkegaard: Fra tilskueruroligheder til hooliganisme. En makrohisto-
risk undersøgelse af hooliganismens tilblivelse, karakteristik og udvikling i Eng-
land og Danmark.

Emil Melbye: Befolkning og vækst i Danmark i det lange løb.
Ann-Lisa Niclasen: Forfædrenes krig? Tysk selvforståelse set ud fra film.
Anna Lund Nielsen: Knudemænd og klassekæmpere, bløde mænd og befamlere. En 

historisk undersøgelse af mandebevægelsens politiske projekter fra 1975 til 1985.
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Lisa Milan Nielsen: Skal vi lege krig? Formidling af krig og besættelsestid til børn. En 
analyse med henblik på Frihedsmuseets genopbygning.

Sarah Sofie Weng Bakke Nielsen: Bilen, hverdagen og klimaforandringerne. Et pa-
radoks i tiden.

Sofie Wibe Nielsen: Kvinderne i den danske modstandsbevægelse. Deres opgaver, 
motivation og erindringen om dem.

Susanne Bøgekær Nielsen: Tvang i psykiatrien. Lovgivningens udvikling og konse-
kvenser. En analyse af lovgivningens formål og udvikling med fokus på den ønske-
de nedbringelse af anvendelse af tvang.

Cecilie Oldenburg: Verdensbilleder i naturvidenskaben. En historisk undersøgelse 
af naturvidenskabelig litteratur skrevet til børn og andre begyndere 1750-1840.

Mette Løgstrup Olesen: Efteråret 1989 i forandringens tid. Analyse af aviserne In-
formation, Politiken og Jyllands-Postens portrættering af begivenhederne i Central- 
og Østeuropa.

Anders Øxenberg Paulsen: Sublime poeter, besatte videnskabsmænd og nazi-sympa-
tisører. Bjergbestigning i Alperne fra 1786 til 1938.

Jacob Poulsen: Ophavsret og samlerpraksis i den digitale tidsalder.
Stefanie Signe von der Recke: Erindring som politisk redskab i national identitets-

konstruktion. En diskursiv analyse af DDR-erindring med udgangspunkt i Sach-
sen.

Anne-Sofie Rump: Unge fortolker krig på kulturhistorisk museum. Et formidlings-
speciale om gymnasieelevers historiebevidsthed i undervisningsforløbet POP-UP 
1864 på Tøjhusmuseet.

Marie Winther Sall: What is Saxo’s View on Women. A Study of Individual Women 
in Gesta Danorum.

Emil Eiby Seidenfaden: Så mange bevæbnede har jeg aldrig set. En undersøgelse af 
fascismebegrebets udvikling i danske aviser 1922-1925. 

Trine Korp Skovgaard: Følelser i dansk humanitarisme 1984-2005.
Sune Steinicke: Den førkristne kultleder og kultfunktionær i Norden. Et kildekritisk 

studie.
Marie Torstensen: Medier, skandaler og kongehusets legitimitet. En undersøgelse af 

den medierede relation mellem kongehuset og offentligheden.
Christian Weber: Dansk presses dækning af Silvio Berlusconi og postfascismen 1994 

og 2001-2006.
Sune Brøndum Wøller: Værdier og materialisering af tid.

Dansk og nordisk historie
Andreas Abildgaard: Sigurd og Fafner. En analyse af Sigurd og Fafner-fortællingens 

sociale funktion i perioden ca. 1000-1300.
Natasja Alblas: Rangsyge, honnette ambitioner og borgerlige litterater. En undersø-

gelse af rangkritikken og dens udvikling i den offentlige debat i Danmark i perio-
den 1675-1799.
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Claus Bülow Andersen: D-vitaminberigelse af dansk margarine. Etableringen af en 
fødevareteknologi 1930-1940.

Janice Bille Andersen: Vox populi, vox dei. Den offentlige mening i kong Frederik 
VI’s regeringstid.

Mads Smedegaard Bjerre: Blev kongemagten svækket i tiden efter Valdemar II. En 
analyse af kongemagt og lovgivning 1241-1282.

Reinot Cornelis Bosch: Marxismen i Socialdemokratiet før 1916.
Cecilie Bang Bønnelykke: Storbyens allerlaveste kryb. Diskursive, affektive og rum-

melige praksisser i den københavnske smudspresses dækning af sædelighedsskanda-
len 1906-1907.

Stine Skrostrup Chrillesen: Censur af radioen under besættelsen. En undersøgelse 
af censur og selvcensur ved Statsradiofonien 1940-1945.

Rune Christiansen: Danske synspunkter på Falklandskrigen. En analyse af den po-
litiske reaktion.

Michella Lund Dahl: Under anklage i efterkrigsopgøret. En kvantitativ og kvalitativ 
undersøgelse af kvindelige tjenestemænds sager behandlet ved Den Ekstraordinære 
Tjenestemandsdomstol i perioden 1945-1948.

Signe Marie Dahl: Jeg haaber, at de faar glæde af ham. En undersøgelse af forholdet 
mellem følelser, moral og økonomi i danske adoptionssager i 1920’erne.

Sebastian Davidsen: Følelsesliv i 1500-tallets stadsbøger. En undersøgelse af følel-
ser og normer.

Anne Fabricius: Visum repertum. Lægen og den retsmedicinske obduktionspraksis i 
Danmark i 1800-tallet.

Rasmus Foss Gerhardt: Den danske flådes beherskelse af Nordsøen.
Jens Peter Hansen: Diskussioner om og konsekvenser for det tysksprogede skolevæsen 

i opgøret med det tyske mindretal i Sønderjylland efter befrielsen 1945.
Sara V. Hansen: Elfenbenstårne eller pølsefabrikker? Universiteter og den offentlige 

debat 1993-2014.
Freja Holm: Modstandskampens psykiske konsekvenser. En undersøgelse af hvilke 

psykiske senfølger modstandskampen fik for de danske modstandsfolk.
Anne Katrine Gantzel Højslund: Legetøj og den gode barndom. En undersøgelse af 

legetøj i københavnske børns liv og voksnes tænkning 1880-1940.
Mads Jeppsen: Christian III’s reformation. En analyse af det danske samfunds religi-

øse og politiske problematikkers konsolidering ved reformationen 1536.
Frederik Holm Johansen: En skole for de dårligst udrustede og en skole for de andre. 

En analyse af det politiske ønske om integrering af elever med særlige behov i den 
danske folkeskole i perioden 1937-1970.

Ulrik Bak Kirk: En skrofuløs historie. En undersøgelse af skrofulose som multipelt 
projekt i København fra 1875 til 1921.

John Kolze: Maiestas, Rex et Imperator. Middelalderlig suverænitet og Saxo Gram-
maticus’ Gesta Danorum.
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Ivalu Kristine Lidsmoes: Mellem grønlændere og europæere. En undersøgelse af ka-
tegoriseringen af grønlændere og „blandinger“ i de danske kolonier på Grønland 
mellem 1834 og 1901.

Jesper Lillelund: Linke Leute von Rechts. Dansk Samlings ideologiske tredje stand-
punkt i forhold til den europæiske kristendemokratisme i perioden 1936-1947.

Anders Lundager Madsen: Danske politifolks kollaboration med den tyske besættel-
sesmagt. Et studie i illegitim kollaboration.

Signe Monrad Madsen og Rasmus Munch: På kanten af imperiet. En undersøgel-
se af guvernør Edward Carstensens imperiale visioner på Guldkysten 1842-1850.

Janus Grønborg Mortensen: Udviklingen af andelsboligsektoren i København. En 
historisk analyse af de væsentligste faktorer bag prisstigningerne på andelsbolig-
markedet i Københavns Kommune.

Peter Neidel: Med Gud for Konge og Fædreland. En historisk undersøgelse af danske 
soldaters religiøsitet i Treårskrigen 1848-1851.

Cecilie Nielsen: Med livet i behold. En komparativ undersøgelse af deportationernes 
konsekvenser for danske kz-ofre belyst gennem erstatningssager.

Jacob Vrist Nielsen: Er der nogen på linjen? Telefonhemmeligheden i Danmark 
1933-43.

Mads Feodor Nilsson: Kampen om et ideal. Professionaliseringen af dansk-norske 
officerer 1740-1814.

Louise Olsen: Et broget sammensat trossamfund. Identitetsmæssige problemstillinger 
og grupperinger i det dansk-jødiske samfund 1943-1948 set i kontekst af besættel-
sen og holocaust.

Ann Louise Petersen: Herren giver, Herren tager. Teologernes trøst af forældre i 
Danmark ca. 1580-1700.

Line Rasmussen: Byggefagenes kamp mod illegal arbejdskraft 1998-2004.
Anja Meier Sandreid: LO – en global fagbevægelse? Landsorganisationens interna-

tionale identitetsmæssige positioner 1989-2007.
Andreas Wittus Skottfelt: Idealer om bæredygtighed i den sociale banksektor. En 

analyse af Den Almennyttige Andelskasse Merkur 1982-2015.
Tim Friis Sprogø: Harald Blåtand, konge af Danmark. Et studie i Danmarks sam-

ling og den danske kongemagts opståen.
Anders Brandt Sørensen: Dansk velfærd i 1990’erne. Reformering af velfærden. År-

sager og konsekvenser.
Merethe Ida Sørensen: En farlig smitte? Cannabis i lov og debat i 1960’erne og 

1970’ernes Danmark.
Alexander Tengbjerg: Dansk Folkeparti og dets partiprogrammer med særligt fokus 

på finans-, skatte-, udlændinge-, EU- og socialpolitikken.
Regitze Storm Thomsen: Medicinsk videnskabsproduktion om kvindekroppen i 

Danmark 1839-1849.
Frederik Togeby: Behandlingen af polioramte i Danmark i perioden 1900-1935.
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Niels Uldahl: Sønderjyske arbejderes og småkårsfolks politiske stillingtagen omkring 
genforeningen i 1920.

Mikkel Wolfsberg: Den gode sag og staten. Om forholdet mellem Røde Kors og staten.
Anders Worsaae: På vej mod skattestaten. Domæneøkonomi og statsdannelse på Fre-

derik II’s tid. 

Verdenshistorie
Julie Søndergaard Andersen: Lyndon B. Johnson and the Plight of the Black Man.
Julie Arrhenius: Det engelske aristokratis kulturelle magt. En undersøgelse af idealer 

for gode manerer og deres betydning for aristokratiets magtposition i England gen-
nem en analyse af dannelsesmanualer fra 1619 til 1698.

Nettie Bachmann: Et komparativt studie af Spanien og England som kolonimagter 
i Amerika. Interaktionen med indianerne i den tidlige kolonitid belyst gennem øko-
nomi, sikkerhed og ideologier.

Jacob Berg: Toko mibale namitano. Pryglestraffe i Tysk Østafrika 1891-1914.
David Rostbøll Christiansen: Forbud og efterspørgsel. War on Drugs og den føderale 

regerings kamp mod illegale rusmidler i USA.
Christine Cecilie Hastrup: FN’s involvering i Israel/Palæstina-konflikten 1947-

1967. Et studie af tredjeparts intervention i en langvarig social konflikt.
Mette Staun Jensen: Når Serbien kommer på tale. Balkanisme i EU’s udvidelsespo-

litik.
Dorthe Maria Johansen: Religiøs lobbyisme i amerikansk politi 1990-2010. En un-

dersøgelse af omfanget af den religiøse lobbys indflydelse.
Anne Mette Juul: Philip II af Makedonien. En erobrer med mange facetter.
Trine Imer Kappel: Paven, kongerne, adelen og katharerne. Hvorfor indledtes kors-

toget mod katharerne i Occitanien?
Heidi Seir Krehan: En komparativ analyse af antisemitismen i Østrig og Tyskland 

med særligt blik på perioden 1933-1939.
Emil Lisborg: Den kolde krigs afsluttende kapitel. Fra jerntæppe til cordon sanitaire. 

En undersøgelse af NATO’s perception af Rusland fra den kolde krigs afslutning til 
Ukrainekrisen.

Andreas Mogensen: Hvo intet vover, intet vinder. En analyse af hvordan en militær 
karriere kunne føre til social mobilitet i England under Hundredårskrigen.

Mette Naerbout: Relationen mellem Washington og Moskva 1999-2009. En histo-
risk analyse af de to landes selvforståelser i konflikt.

Carsten Rasch: Forsorgsdiktaturet DDR. En undersøgelse af forholdet mellem DDR og 
befolkningen i perioden 1975-1985.

Lasse Rindom: The Royal House. A Comparative Approach on Royal Courtiers in 
Early Modern Eurasian History.

Ahmed Mohammed Abou El Zalaf: Det muslimske broderskabs mobilisering. Over-
gangen fra en lokal reformbevægelse til egyptisk magtfaktor 1928-1941.
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Aarhus Universitet

Tematiske emner, teori, historiografi, 
historieformidling og historiebrug

Lasse Andersen: Badning er et væsentligt led i en bys hygiejne.
Martin Friis Andersen: De olympiske lege som komplekst erindringssted. „Svømmepi-

gerne“ og „Guldfireren“ som case.
Line Baj Bjerre: Moderne stereotypiseringer. Hvilken historie fortæller biografisk hi-

storieskrivning om de glücksborgske konger?
Peter Bjerrum: Lokumsruten i Den Gamle By. Digital museumsformidling med fokus 

på de danske købstæders latrinære forhold.
Martin Bjørnholt Christiansen: Politiske normskandaler. Når politikeren træder 

forkert.
Sissel Vennike Christiansen: Brugen af livshistorier på Beamish Museum og i Den 

Gamle By. Oplevelsen og opbygningen af udstillinger.
Thomas Kamp Damgaard: Creating Peace and Security through War. Human  

Security in Danish Post-Cold War Foreign Policy.
Kenneth Saxkjær Debel: Mødet mellem soldater og civile under Trediveårskrigen.
Nedim Dzeko. Gymnasieskolens dannende historieundervisning. Mellem almendan-

nelse, ideologi og videnskab.
Johan Burlund Fink: Computerspil i gymnasiets historieundervisning. En analyse 

af didaktiske muligheder i computerspil samt en række eksempler på forskellige ty-
per computerspil.

Mette Bjørg Karup Frederiksen: Brugen af historiebevidsthed i museumssammen-
hæng.

Anna Stegger Gemzøe: Køn og nationalfortælling i danske besættelsestidsfilm.
Sanne Guld: Formidling af lokalhistorie til børn og unge.
Henrik Dalgaard Gyenes: Danske fjendebilleder og fremstillinger af Rusland 2008-2014.
 Jimi Roland Haumann: I fredens navn. En undersøgelse af de danske socialdemo-

kraters opfattelse af den russiske revolutions- og borgerkrigsperiode.
Martin Skov Jensen: Den antikke etnografi. Tradition, udvikling og barbarbilleder.
Nanna Marie Jensen: Om at lære historie. En undersøgelse af historiefagets tilstand 

og forskellige didaktiske metoders effekt i historieundervisningen i det danske alme-
ne gymnasium.

Nina Dahl Knudsen: Dannelse af seksuelle normer via retsmateriale i 1500-tallet.
Susanne Brink Ladegaard: Kærlighedens udtryk i Danmark 1750-1850.
Pernille Groot Larsen: FN’s kvindetiår 1975-1985. En undersøgelse af kvindeper-

spektivets integration i international udviklingspolitik.
Sine Lund Madsen: The Use of Martin Luther King’s I Have a Dream Speech.
Mette Marstrand-Jørgensen: Walking the Talk or Talking the Walk? A Contexual 

Analysis of Arla’s CSR Reports.
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Malene Waage Mathiasen: Anastasia Romanov. Vestens glorificerende historiebrug 
af overlevelsesmyten og koldkrigsmotiverne bag.

Ida Helms Mikkelsen: Undervisningstilbud i udskolingen.
Rasmus Buje Møller: Rejser til Ostindien i 1600-tallet. 
Ivan Hentze Niclasen: Den svære fortælling.
Aksal Holm Nordfoss: Museumsøen Koltur. Et produktspeciale om formidlingen af 

fiskerisamfundet Nordri i Gerdi.
Nick Nordsøn: Samfundsudvikling og kvindefrigørelse.
Silke Holmquist Pedersen: Gæstearbejdernes følelseshistoriske geografi i Danmark 

1968-1983.
Malene Rindom: At lære om fortiden. En undersøgelse af historieundervisningen i 

praksis samt elevernes selvopfattelse af historie som skolefag.
Rasmus Primdahl Skovbjerg: Historiebrugens funktion i computerspil.
Sally Cecilia Stidsen: Politiske skandaler i den danske presse.
Julie Tranberg Sørensen: En Del af os var jo nok kommet uønsket til Verden. Dan-

ske arbejderkvindeliv 1871-1951 i et selvbiografisk perspektiv.
Rick Veenboer: To Secede or not to Secede? A Historical Study of the Colonial Cas-

es of Greenland and the Dutch East Indies Using International Relations Theory. 
Kasper Bruun Algren Vestergaard: Den hegemoniske maskulinitets udvikling fra 

1962 til i dag belyst gennem James Bond film.
Sjamme van de Voort: Deceiving the Races. The Formation of Race in Ideology 

through Mediated Memory in Cuba.
Claudia Wechmann: Animal Ethics and the Planet. An examination of the Argu-

ment for Ethical Veganism and the Way it Is Used by Animal Equality and UNEP.
Helle Fedders Zwisler: Professionaliseringen af den danske reklameindustri.

Dansk og nordisk historie
 Jenny Elisabeth Jonsson Agger: Helligdagslovgivningen i praksis i Danmark i 

1700-tallet.
Maibritt Christensen: Russiske jøders immigration til Amerika 1880-1914. En kon-

tekstualiseret analyse af tre udvalgte arbejdererindringer.
Helle Nissen Gregersen: Følelsen af at være i et hjem. En kulturhistorisk undersøgel-

se af hverdag og visioner i den tidlige børneforsorg på Struer Optagelseshjem 1906-
1933.

Peter Pelle Hagelquist: En analyse af fangesager fra Horsens Statsfængsel i perio-
den 1900-1910.

Christian Vrist Holm: EF-kampen og Det Radikale Venstre. En analyse af EF-spørgs-
målets betydning for Det Radikale Venstre 1967-1975.

Jonas Heidemann Jensen: De danske Tommies, Poilus og Diggers. En analyse af de 
danske frivillige i 1. Verdenskrig.

Thomas Juhl: I kampen for retten til liv. En undersøgelse af modstanden mod libera-
liseringerne af svangerskabslovene fra 1965 til 1973.

Kurt Lyhne: Retsopgøret efter besættelsen i Nordvestjylland.
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Vilhelm Brage Michelsen: Tre arbejderbørn i 1890’ernes Aarhus. Livshistorie på 
baggrund af arbejdererindringer.

Mads Steiner Nielsen: En geografisk undersøgelse af trolddomsprocesserne i Skan-
derborg len i den første halvdel af det 17. århundrede.

Niels Nyegaard: Homoseksuelle stemmer fra den store sædelighedssag i København 
1906-1907. 

Anders Hansen Oakley: Den danske hær efter den kolde krig.
Leonora Lottrup Rasmussen: Et samfund af sten og stål. En undersøgelse af sociale 

relationer i Horsens straffeanstalt i slutningen af det 16. århundrede.
Anders Skjødt: Købstadens semiotiske center. Arkitekturstrategier i Aarhus som af-

spejling af det danske bysystem 1870-1930.
Tine Skovbjerg: Povel Juhl og majestætsforbrydelsessagen 1723.

Verdenshistorie
Bertil Hoffmann Jensen: En kildenær analyse af Islamisk Stats propaganda.
Mikkel Weel Krammer-Hassler: Temporality and Subjectivity During the Weimar 

Republic. An Analysis of Victor Klemperer’s Diaries 1918-1933.
Peter Sejr Kruse: The Foreign Policy of the Baltic States after the Ukraine Crisis. A 

Theoretical-Historical Analysis.
Dorte Marie Lauritsen: Watergate set i lyset af historisk institutionalisme.
Simon Frank Nielsen: Den israelske bosætterbevægelse. Et kulturhistorisk studie af 

deres kulturelle fællesskab og politisk indflydelse.
Samantha Don Robbins: Controlling Femininity. Soviet Female Athletes, Sex Tes-

ting in the Olympics and the Cold War 1952-1984.
Byron Zachary Rom-Jensen: The Mean Human State. The Scandinavian Image in 

1930's United States.
Helene Smidt Steenholdt: Folkets fjende. Fjendebilleder, nationalisme og undertryk-

kelse i Sovjetunionen 1917-1956.
Ulrik Birk Therkelsen: Confronting the Past in Post-Communist Russia and Post-

Milosevic Serbia. 

Syddansk Universitet

Tematiske emner, teori, historiografi,  
historieformidling og historiebrug

Rejhan Bosnjak: Evangelisk mission, kulturmøder og diskursmanifestationer. Per-
spektiver på Dansk kirkemission i Arabiens diskursive repræsentationer af den lo-
kale kvinde 1904-1946.

Poul Toudal Frandsen: En vestjysk hedebondeslægts uddannelsesmæssige udvikling 
fra skoleanordningen af 1814 til 2014 holdt op mod den generelle uddannelsesud-
vikling.

Ulrik Stets Hilden: Historiske narrativer i udvalgte brætspil fra den kolde krig.
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Nicklas Jensen: Historiografisk undersøgelse af Danmarks Bornholm-politik under 
den sovjetiske tilstedeværelse.

Susanne Laursen: Besættelsen set gennem danske spillefilm.
Rie Ljungmann: Slagkraft. En retorisk analyse af framing i den danske fagbevægel-

se i 1970’erne.
Aske Hennelund Nielsen: Frygtens tidsalder. Dansk atomkultur fra 1945 til 1963.
Katrine Stegmann: Det opdragende TV.

Dansk og nordisk historie
Linda Andersen: Det danske hof 1580-1606 med fokus på brugen af Kronborg slot 

og netværket mellem konge og adel.
Ida Bøgh: Det danske medlemskab af Europarådet. En analyse af det danske engage-

ment i Europarådet fra de indledende møder i 1948 til 1951.
Anders Dall: Diabolsk trolddom i Malmø i slutningen af 1500-tallet.
Naja Fischer: Udvisning af danskere i Slesvig 1864-1920.
Jesper Bruun Hartvig Hansen: Implementeringen af menneskerettigheder i den 

danske udviklingsbistand 1987-1995.
Marius Hansen: Retsopgøret med de kvindelige stikkere i København. 
Nina Lundehave: Forfatningsdiskussionen i dansk politik i 1930’erne.
Allan Skovbjerg: Politisk spin i dansk sikkerhedspolitik efter 2001.

Verdenshistorie
Thomas Bak: Var salt et ernæringsmæssigt problem i oldtidens Rom?
Engin Can: En undersøgelse af den kurdiske konflikt i Tyrkiet samt en analyse af 

fredsprocessen 2009-2014 mellem den tyrkiske regering og PLL (Kurdistans Arbej-
derparti).

Natascha Skovgaard Kampp: Trajans selviscenesættelse. En politisk ideologi.
Mikkel Mørch: En hårdfør meningsdanner.

Roskilde Universitet

Tematiske emner, teori, historiografi,  
historieformidling og historiebrug

Tina Blum: Politisk-ideologisk opdragelse i DDR. Historieopfattelse i skolebøger.
Hans Bjerregaard Christoffersen: Periodeafgrænsning af middelalderen.
Jesper Frank Clausson: Theology and American Politics. An Overlooked Dimension 

in Political History.
Mai Due-Aundal: Vandmøllens indtog i det middelalderlige landskab.
Jon Benkert Holtet: Modstandskamp, kontrol og smugling på de illegale Øresunds-

ruter 1943-1945.
Natasja Simone Jakobsen og Charlotte Agerdal Hansen: Den britiske presses 

dækning af Øst- og Vesttysklands genforening.
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Sebastian Vernholm Jargin: En analyse af de forhold som indikerer en forbindelse 
eller et samarbejde mellem BZ-bevægelsen og RAF i 1980’erne.

Lisbeth Jensen: At opleve krigen. Soldater i 1. Verdenskrig set fra museumsudstillin-
gen i Berlin og London.

Louise Willumsen Lindhagen: Et perspektivrigt valg med politiske protester. En 
analyse af historiebrugen i de danske spidskandidaters argumentation ved Europa-
parlamentsvalget 2014.

Morten Steinmejer Nikolajsen: Strid om demokratiet.
Ida Norvin Nilsson: Forandringer mod mindre frihedsstraf i Danmark.
Trine Patzer: Paradis i helvede. En analyse af teatret som historieformidler.
Emil K. Phillipsen: Hvilke skønlitterære strategier benytter Tom Buk Swienty i sin hi-

storiske fremstilling af krigen 1864 og hvilken betydning har det for bøgernes for-
tælling om 1864?

Mads Christian Præstegaard: En analyse af hvordan historien og den politiske situ-
ation genfortælles i spillet Axis & Allies fra henholdsvis 1986 og 2010.

Barbara Sievers: Fortællinger om velfærdsstaten i DR’s dramaserie Krøniken. Hvor-
dan kan disse fortællinger belyse Danmark og danskerne i 2004?

Nicoline Sørensen: Hvilken betydning har Hannah Arendts formulering af ondska-
bens banalitet haft for holocaustforskningen som et væsentligt argument og som en 
historisk årsagsforklaring?

Tina Seierø Wennerwald: Formidling af sagnlandet Lejre. Historiebrug og levende-
gørelse af historien.

Dansk og nordisk historie
Mikkel Eilenberg: Hvordan beskriver fem feltpræster fra tidsrummet 1815-2010 de-

res forståelse og egen praktiske udførelse af rollen som dansk feltpræst?
André Jao Højer: Pinsebevægelsen i Danmark i 1900-tallets begyndelse.
Ditte Jensen: Hvordan udviklede solidaritetsarbejdet i henholdsvis Chilekomiteen og 

Komiteen Salvador Allende sig i årene 1973-1980. Hvad var årsagerne til og kon-
sekvenserne af at der skete en splittelse?

Steven Lyrsholt: Indvandringsmodstand i Danmark i 1980’erne. Den danske For-
ening og Søren Krarups indledende retorik inden foreningen oprettes i 1987.

Remi V. Sommerlund: Redegørelse for kriminalitetens udvikling i Danmark fra vel-
færdsstatens begyndelse til nu.

Verdenshistorie
Valdemar Have: Someday We’ll Be Together. Motown, musik og racerelationer i USA 

mellem 1963 og 1972.
Kasper Lund Hjort: The Levellers og the Diggers. En undersøgelse af deres brug af 

bogtrykkerkunsten.
Zhi Rui Li: How European Union’s Common Security and Defence Policy Developed 

within the European Union Integration Process.
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Peter Gustav Manly: Han mobiliserede sproget og sendte det i krig. En analyse af 
Winston Churchills taler fra maj til august 1940.

Aalborg Universitet

Tematiske emner, teori, historiografi,  
historieformidling og historiebrug

Lars D. Andreasen, Mads Christensen og Kristian G. Nielsen: Irske nationali-
sters historiebrug i perioden 1880-1916.

Monica Kronborg Breum: Drengerøv, stodder, taber eller offer. Et studie af udvik-
lingen af manderoller og maskuliniteter i det danske samfund og i dansk populær-
hiphop i årene 1996-2015.

Anders K. Jensen: Et speciale om tegneseriemediet som journalistisk og historisk frem-
stillingsform.

Anja Christina Jensen: Hvilke udfordringer skal museerne forberede sig på når de 
skal tilrettelægge? 

Michael Torres Juhl: Den brugervenlige søgefunktion på arkivhjemmesider – findes 
den?

Mette L. Jørgensen og Anders B. Poulsen: Skole- og museumssamarbejde efter fol-
keskolereformen i 2014.

Kristina B. Pedersen: At gemme mere end støv. En undersøgelse af in-house arkivers 
funktion i private virksomheder.

Martin Skovsted Petterson: Digitale slagmarker. En undersøgelse af repræsentatio-
nen af samfundsmæssig forandring i historiske videospil.

Adrian Hvidbjerg Poulsen: Hvordan man laver en historiker. John Franklin Jame-
son og objektiv videnskabelig selvforståelse. 

Dansk og nordisk historie
Steffen Christian Bendtsen: Den tyske besættelse af Nørresundby.
Camilla B. L. Bratholt: Konstruktionen af åndssvagediagnosen på Den Kjellerske 

Anstalt Brejning fra 1900 til 1936.
Michael Ellegaard Jensen: Religiøs investering. En komparativ analyse af den nor-

røne forfædrekult og den kristne helgenkult.
Mette S. Kjærsgaard: Kønsfortællinger. Mødrehjælpens abortpraksis.
Alex V. Olsen: Ernst Schimmelmann og slavehandelsforbuddet.

Verdenshistorie
Daniel Jespersen: Innocens III og John I.
Mads Horsbøl Knudsen: Gorbatjov og Sovjetunionens kollaps.
Stefan A. Mortensen: Mellem Fashoda og Entente Cordiale. Britisk udenrigspolitik 

1898-1906.
Katrine J. K. Pedersen: Forholdet mellem Sydafrika og UNECO 1946-1956.
Anders B. Rask og Jonas Ruskjær: Weimarkultur. Modernitet og tradition.
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Oversigt over afleverede specialer i 2013, 2014 og 2015

Universitet 2013 2014 2015
KU 84 91 112
AU 50 52 62
SDU 27 25 20
RUC 40 17 26
AAU 10 21 19
I alt 211 206 239

Kilde: Censorformandens udpegning af censorer til afleverede specialer 2013, 2014 
og 2015.

 Oversigten er udarbejdet ud fra de navne og titler på de aflevere-
de specialer, der er blevet sendt til censorformanden. På AU er udpeg-
ningen dog sket på baggrund af den arbejdstitel, der afleveres 6 til 8 
uger før afleveringsfristen. Det gælder også enkelte specialer fra KU 
og RUC. Det betyder, at der ikke nødvendigvis er fuld overensstem-
melse mellem arbejdstitel og den endelige titel. En anden fejlkilde, 
når der udpeges på baggrund af endnu ikke afleverede specialer, er, at 
specialerne alligevel ikke blev afleveret i 2015. Den censor, der er ud-
peget til det første afleveringsforsøg, vil normalt være den samme cen-
sor ved 2. og 3. forsøg. Endelig kan der også være enkelte, som aldrig 
afleverer, og som derfor fejlagtigt figurerer på listen. Det er ikke oplys-
ninger, som jeg får fra universitetet.
 Fra 2014 til 2015 har der været en stigning på gennemsnitligt 16 %, 
fordelt på en fremgang på KU, AU og RUC på henholdsvis 12 %, 19 % 
og 53 %, hvorimod der har været et fald på SDU og AAU på henholds-
vis 20 % og 10 %. Fremgangen skyldes formentlig, at specialekontrak-
terne og fremdriftsreformen er slået igennem. Jeg har ikke noget bud 
på, hvad faldet kan skyldes.

Oversigt over afleverede specialer i 2015

Universitet Kvinder Mænd Titler Grupper
KU 55 59 112 2
AU 27 35 62 0
SDU 8 12 20 0
RUC 12 15 26 1
AAU 7 16 19 3
I alt 109 137 239 6

Kilde: Censorformandens udpegning af censorer til afleverede specialer i 2015.

De kvindelige kandidater udgjorde i 2015 44 %, hvilket er en lille stig-
ning på 2 procentpoint i forhold til 2014. Kvinderne har i en årræk-
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ke udgjort godt 40 %, hvor KU sidste år var topscoreren med 48 %, og 
hvor AAU lå i bunden med kun 30 %.
 Der har som i de foregående mange år været et meget behersket øn-
ske om at skrive et gruppespeciale. På KU har der undtagelsesvis væ-
ret to grupper med to personer i hver, på RUC en enkelt 2-personers 
gruppe og på AAU to 2-personers grupper og en 3-personers gruppe. 
Det er paradoksalt, at både RUC og AAU har så få kandidater, der væl-
ger, at specialet skal være et kollektivt produkt, når uddannelsen byg-
ger på gruppe- og projektarbejde.
 Under hvert universitet er specialelisten opdelt i tematiske emner, 
dansk og nordisk historie samt verdenshistorie. For specialerne som 
sådan er det karakteristisk, at der er overvægt af studier baseret på 
forskningslitteratur eller anden form for skriftligt materiale, hvor de 
studerende ikke selv opsøger kilderne, men i høj grad bruger andres 
resultater eller beskæftiger sig med formidling af historien. Historie-
formidling på museer, i film og spil er meget populært, og det samme 
gælder historieundervisning i gymnasiet og folkeskolen. Det ses også 
ofte, at de studerende benytter sig af de lokale museer og gymnasie-
skoler. Jeg har placeret de fleste under de tematiske emner, da de har 
fokus på teori, historiografi, komparative studier, formidling og histo-
riebrug. 
 Nyere og nyeste dansk historie har også betydelig interesse, selv om 
tiden før 1700-tallet langt fra er fraværende. Navnlig besættelsesti-
den og velfærdstaten er begge at finde på alle universiteter. Der synes 
også at være en tendens til, at kildestudier vinder lidt mere frem, ikke 
mindst når emnet er dansk historie. Specialekontrakter på højst seks 
måneder er ikke befordrende for at vælge kildestudier, medmindre 
det sidste område inden specialet kan lægge op til fortsatte kildestudi-
er, således at man ikke skal begynde forfra på et uudforsket område. 
 Selv om Europas historie eller verdenshistorie i øvrigt ikke er repræ-
senteret i samme grad som dansk historie, så handler mange specialer 
om europæiske, amerikanske og internationale emner og er ofte af te-
matisk karakter og er dermed placeret under de tematiske emner. 
 Sidste år var jeg spændt på at se, om den øgede interesse for kvin-
ders historie, som 100 året for kvinders valgret og fejringen heraf ka-
stede af sig, ville kunne ses i specialer fra 2015. Det er muligvis tilfæl-
det. I hvert fald er der flere specialer end tidligere, der har noget med 
„kvinder“ i deres titler. 
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