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Københavns Universitet
Stine G. Andersen: Faglig forsvarlighed. En metode til undersøgelse af

kvaliteten i historieformidlende tv-programmer.
Bettina Drejer Tekin: Danske skolebøger i fædrelandshistorie 1815-

1845.
Filippa Louise Attaou: Hvorfor skal børn lære historie på museer? – En

empirisk undersøgelse af skoletjenesten på tre kulturhistoriske muse-
er.

Rigmor Holck Friederichsen: Bevaring og kassation af de kommunale
arkivalier – konflikten mellem den nationale og den lokale beva-
ringsstrategi.

Dorthe Salling Kromann: Dansk regionaltv i et regionalhistorisk per-
spektiv.

Lasse Engelbrecht Jensen: Det kristne højre i Amerikansk politik – En
dynamisk historiografisk analyse.

Vibe Bjørling Termansen: Betydninger og transformationer i Central-
europa-begrebet. En begrebshistorisk analyse af to cases i det tyvende
århundrede.

Nanna W. Helmer: Inquisitio. En historiografisk analyse af den angel-
saksiske historieskrivning om den spanske inkvisition siden Henry
Charles Lea.

Trine Finne Loo: Postmodernisme som udfordring for historikeren.
Britt Caroline Juul: Holocaust i den danske erindring. En analyse af for-

midlingen og receptionen af Holocaust i Danmark.
Anders Normann Nielsen: Historie eller Politik? Brugen af Holocaust i

Sverige 1990-2005.
Julie Tinie Hauch Petersen: Slaven – Ejendom med sjæl?
Kirsten Iversen Møller: Årsager til kræft i huden – samspillet imellem

udviklingstendenser og forekomsten af en livsstilssygdom i det 20.
århundrede.

Marie Michala Schultz: Arven efter Rom. Romansk/Germansk interak-
tion i de første fire århundreder e. Kr.
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Anne Sofie Hjermov: Konstruktionen af den aitolske ethnos i antikkens
Grækenland.

Lisa Marianne La Cour: Netværk og byudvikling i det romerske Gallien
i tidlig kejsertid.

Marlene Romme: Jødisk etnicitet og romersk imperiemagt. Der ønskes
en undersøgelse af samspillet mellem jødisk etnicitet og romersk
imperiemagt i det første og andet århundrede efter Kristus.

Claus Grønbech og Morten Philbert: Christianus es? De romerske kri-
stenforfølgelser frem til år 249.

Ane Fjord: Memorialkultur i dansk middelalder ca. 700-1250.
Mathias Søndergaard: Helgengaver, memoria og persongruppeiscene-

sættelser. Sociale funktioner af den aristokratiske elites udvekslinger
med religiøse samfund i Holsten og Mecklenburg i højmiddelalderen
(Greverne af Holsten, greverne af Schwerin, de mecklenburgske fyr-
ster ca. 1130-1280.)

Jacob Gunness: Flagellanterne og den sorte død. En grænsesøgende
bevægelses opfyldelse af religiøse behov under pesten 1347-52.

Thomas Skovgaard Raben: Pesten er nu begyndt at hærge her. Gud se i
naade til os med et naadigt aasyn. En undersøgelse af den danske
statsmagts pestbekæmpelse i det sekstende og syttende århundrede.

Jette Rybak: Nordisk dronningemagt i senmiddelalderen. Hvad kan
periodens nordiske diplommateriale give os af oplysninger om dron-
ning Blanche af Namur og den senere dronning Phillippas indflydel-
se og magt i Norden i senmiddelalderen.

Lars Olsen: Pestlovgivningen i den danske magtstat 1500-1700.
Mette Bjarning: Guds Vrede og Riis – en undersøgelse af den danske

reformationskirkes håndtering af pest i 1500-tallet. 
Mustafa Savas Coskun: Enlightenment and Despotism. An Analysis of

Mustafa Ali’s Political Criticism in »Councel for Sultans« from 1581
with Comparisons to Bodin’s Six Livres de la République« from 1578
and later French Comments on Despotism.

Gitte Brinkbæk: Skilsmissedom og separationsbevilling. Lovgivning,
afgørelser og administration fra reformationen til 1826.

Niels Henrik Jessen: Dansk-skånsk identitet 1657-2005.
Ulrik Knudsen: Danmark – fra stormagt til småstat. En økonomisk til-

gang.
Maria Frey Fletting: Enevælden og de fremmede.
Annemerete Thers: Fra fædrenes magt til moderlig omsorg – Mandligt

og umandligt omkring begrebet »fædreland« i dansk offentlig debat
i det lange 1700-tal.

Stella Elisabeth Borne Mikkelsen: Købstadslandbrug: Studier i dansk
købstadslandbrugs struktur og organisation ca. 1700-1950.
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Hans Kruse Rasmussen: Flådens håndværkere 1720-1814.
Eva Frellesvig: Undervisning i Grønland 1721-1807. Hensigter og kon-

krete forhold.
Anders Vester Hassing: Staten i hjertet – Jens Schelderup Sneedorffs

patriotiske opdragelsesprojekt.
Kristina Svendsen: Mænd med penge og magt – En netværksunder-

søgelse af de Københavnske grosserere i den florissante handelsperi-
ode.

Anne Kristine Petersen: Skabelsen af den danske identitet: Studier i
individbegrebets udvikling – belyst gennem Jens Baggesens »Labyrin-
ten« og B.S. Ingemanns »Valdemar Sejr«.

Signe Trolle Gronemann: Hvor tæt kan man komme? – Om at finde
mennesket mellem to døde bæster, et læs ulovligt hugget brænde og
en bageovn i mådelig stand. Tingsted sogn 1740-50. Et community-
studie.

René Cordua: Religionsfrihed i USA. Amerikansk særtilfælde eller
transatlantisk udvikling.

Børge Fogsgaard: Etaternes demografi på Frederik VI’s tid 1784-1839.
Per Lunde Lauridsen: Rakkerne og samfundet – synet på professions-

bestemt uærlige.
Søren Rud: Østkystens vilde – og moderne statsrationalitet i 1800-tallets

Grønland.
Marina Friis Ghazalch: Danmark og den Græske frihedskrig.
Johan Christoffer Holm og Niels Nøddebo Petersen: Mellem fakkel og

pen. Mobilitet og afrocaribiske gruppedannelser på St. Croix 1848-
1916.

Biljana Eva Muncan: Videnskabens Sigøjner. Fra fremmede til asociale.
En undersøgelse af den danske sigøjnerforskning 1824-1943.

Brian Birch Lynge: Krig, anerkendelseskamp og statsdannelsesproces.
Et studie af krigens betydning for statsdannelsesprocessen, eksempli-
ficeret i Sydstaternes anerkendelseskamp under den amerikanske
borgerkrig 1861-1865.

Rasmus Gunnergaard Poulsen og Henrik Dalnæs: »Sablen og den blø-
de hat« – Højskolerne og forsvaret af Danmark 1864-1920.

Iben Nonny Suenson: Patriotic Culture in the United States 1865-1918.
Lise Cordua: »Ånd« eller »Brød«? En undersøgelse af årsagerne til at

den grundtvigianske højskole fik stor succes, mens arbejderhøjsko-
lens succes var begrænset.

Lene Andersen: Historisk folkekultur i Jylland omkring 1870. Indkreds-
ning af træk i almuens forestillingsverden ud fra Evald Tang Kristen-
sens optegnelser.
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Signe Nipper Nielsen: Barnløshed i medicinsk litteratur 1870-1900:
Medikalisering og kønskonstruktioner.

Rikke Vindberg: Af hensyn til dyr og mennesker – Holdninger til læge-
videnskabens brug af vivisektion 1879-1930.

Jan Ingemann Sørensen: Statsmagten og Socialisterne.
Camilla Müller Berg Christensen: Dansk forsvarspolitik 1902-1909. De

danske politikeres forsvarsopfattelser og trusselsvurderinger.
Anna Stinne Herbst: Reformbevægelsen i Dansk Vestindien 1902-1917.
Anne Claudi Hansen: Det liberale historiesyn i Sydafrika ca. 1910-36.
Karen Vallgårda: Conversions of two Danish Missionaries in South India

1909-1962.
Benjamin Asmussen: Dansk småskibsfart 1909-50. En undersøgelse af

de mindste fragtskibes forhold og vilkår i tiden omkring verdenskri-
gene.

Mette Katrine Clausen: Taaren svaler ej mer min Kind.
Malene Karner Jacobsen: Civil-militære relationer i England under 1.

verdenskrig.
Matthias Bjørnlund: Et folk myrdes. Det armenske folkemord i danske

kilder.
Tim Hubbard: Folkedrabet på de osmanniske armeniere – 1915. En

kildebaseret gennemgang af folkedrabet samt tolkning af hændelsen
gennem »det orientalske problem«.

Gülay Sahin: Islam på tyrkisk – en analyse af samspillet mellem den tyr-
kiske stat, den politiske udvikling og islamiske bevægelser i Tyrkiet i
perioden ca. 1923-2005 med fokus på tiden efter 1980.

Christian Frandsen: Fra socialhjælp til velfærdsstat – en afvikling af fat-
tigvirkninger og rettighedstab.

Annelise Rolf Pedersen: Psykoanalyse og mentalhygiejne i Danmark
1930-1960.

Thomas Jørgensen: Fra lejlighed til ligusterhæk – Socialdemokratiet og
boligpolitikken.

Christian Dines Miemietz: »Triumpf des Willens« og »Olympia«. En
analyse af »Triumpf des Willens« og »Olympia« som produkt af den
intenderede nationalsocialistiske statspropaganda.

Thomas B. Theilgaard: Hvad med Franco? – Dansk udenrigspolitik og
holdninger over for Spanien i perioden 1936-1951.

Siddik Lausten: Alt for neutraliteten! – En historisk undersøgelse af 
den danske regerings varetagelse af neutralitetspolitikken i forhold til
de danske frivillige i Den Spanske Borgerkrig og Den Finske Vinter-
krig.
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Helga Kirkeskov Haagensen: Besættelsen i forsknings – og undervis-
ningsfaget historie. En undersøgelse af udviklingen i fremstillingen af
Danmarks besættelse 1940-1945 i historielærebøger gennem de sidste
60 år.

Bo Stetkær: Omgangen med koncentrationslejrene i det tidligere DDR
og det samlede Tyskland belyst ved Sachsenhausen.

Jakob K. Meile: Højgaardkredsen – et ekstraparlamentarisk forsøg på
regeringsdannelse.

Søren Bøllting Lykke: Barbarossa – 22. juni 1941.
Martin Kure Nielsen: Kampen mellem kommunister og socialdemokra-

ter i fagbevægelsen under efterkrigsopgøret.
Johnny Roald Nielsen: Ho Chi Minh og Amerikanerne i 1945. Deres

samarbejde og kontakter fra den 9. marts til den 30. september dette
år.

Lasse Holm Grønning: De græsk-israelske relationer 1948-2000.
Henning Lykke: Holocaust i den israelske sikkerhedspolitik. En under-

søgelse af hvilken rolle holocaust har i den israelske sikkerhedspoli-
tik.

Cherine Marie Veronique Munkholt: Religion, Modernity & The Cold
War: Reinhold Niebuhr and the Foreign Policy Discourse in the Tru-
man Era.

Jeppe Andersen: Libanons Hizbullah – fra radikal milits til »main-
stream« politisk parti?

Sanne-Marie E. Jakobsen: Forenet i mangfoldighed. En historisk under-
søgelse af den kulturpolitiske udvikling i de europæiske Fællesskaber
fra 1950-2000.

Anders Holmgren; Kommunallovskommissionen 1958-1966. De
daværende kommunale organisationers holdning til og indflydelse
på arbejdet i kommunallovskommissionen.

Marie Sørensen: At give lov. En mikrohistorisk studie i italiensk rets-
praksis.

Pia Marianne Jensen: Suiheisha – En japansk borgerrettighedsgruppe.
Morten L. Rasmussen: Folkets pension – en analyse af de fire gamle 

folketingspartiers princip- og arbejdsprogrammer med henblik på
klarlæggelse af deres indflydelse på loven om folkepension, der blev
vedtaget i 1956.

Morten Truelsen: Historiefagets berettigelse og legitimering i det al-
mene gymnasium. En perspektivanalyse og vurdering af historie-
fagets muligheder som kernefag i gymnasiet baseret på gymnasie-
reformerne fra 1958/61, 1988 og 2005.

Tina Winther Dahl: Danmarks Congo-politik. Dansk udenrigspolitik
under FN-aktionen 1960-1964.
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Camilla Rye Jørgensen: Dansk indvandringspolitik 1962-1970.
Martin Skriver: Den Danske Hitliste 1960-1996 – Etablering af en dansk

hitliste for perioden samt en kvantitativ analyse af, i hvilket omfang
den kommercielle musik i Danmark var amerikaniseret.

Rikke Smedegaard Pedersen: Jøders flugt fra ufred i Polen til fristed i
Danmark – en undersøgelse af de polsk-jødiske flygtninge 1969-73.

Mads Rasmus Harkjær Clausen: Fra Moskva til Washington. En analyse
af det egyptiske udenrigspolitiske kursskifte under præsident Anwar
al-Sadat i perioden 1970-1981.

Anne Mette Bugge Hansen: Kulturkløften i Socialdemokratiet – Social-
demokratiets brug af og diskussion om kulturpolitikken særligt i
1970’erne med henblik på at søge en historisk forklaring på partiets
vanskelige stilling ved indgangen til det 21. århundrede.

Bent Boe Danielsen: DSB Gods. En hovedaktør kører af sporet. Jern-
banegodstrafik i Danmark 1970-2000.

Kristoffer Dam: »Den mand som alene bærer æren…« – Fremskridts-
partierne i Danmark og Norge 1972-1987 i et rationalitets- og person-
perspektiv.

Karina Heuer Bach: Folkeskolen og velfærdsstaten – centreret omkring
den socialdemokratiske vision om større social lighed via uddannelse
i forbindelse med 1975-folkeskoleloven.

Jakob Bentzen: Truslen som tradition. En analyse af amerikansk sikker-
hedspolitik og repræsentationen af fare fra Reagan til i dag og en
diskussion af begrebet terrorisme.

Susanne Poulsen: Et godt sted at dø – en nuancering af medikalise-
ringskritikkens syn på hospitaliseringen af døden.

Jens Peter Larsen: Reagan, Begin og udviklingen i den amerikansk-isra-
elske akse omkring krigen i Libanon 1981-1983.

Marlene Thisted: Jacques Delors versus Margaret Thatcher. To hoved-
opfattelser og strategier for, hvordan EF skulle udvikle sig på det soci-
ale område efter vedtagelsen af det indre marked i perioden 1985-
1989.

Lise Hedegaard Kristensen: Forholdet mellem Rusland og NATO i
1990’erne. – Opfattelser, samarbejde, konflikt.

Jimmy Bruun Felthaus: Kosovo. Aktiv dansk udenrigspolitik i 90’erne.
Signe Gaarde: Recreating the Roma – An Analysis of Roma Policies and

Roma Activism in the 1990s.
Charlotte Storm: Hellig krig eller tidløs terror? Motiver og mekanismer

bag islamisk terrorisme.
Louise Thers Nielsen: Indvandrerkvinder, tvangsægteskab og æresdrab

– en analyse af den danske avisdebat fra 1995-2003.
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Kim W. M. O. Kristiansen: Jihad ved sværdet. Intentionen bag Osama
bin Ladens terroraktioner.

Signe Stendal: EU’s »sikkerhedsliggørelse« af international terrorisme
efter 11. september 2001. En begrebshistorie.

Jesper Tougaard: Danske lovgiveres syn på kriminalitet og straf i perio-
den 1973-2002.

Lene Christensen: En analyse af multikulturalismen i Australien fra
1972 til 1999.

Liselotte Carlsen: De forenede Nationer og civilsamfundet – på vej mod
en verdensregering? En analyse af NGOernes muligheder for at
påvirke FN-systemet.

Jesper Tvilde: Pressens nyhedsdækning i det danske demokrati – en
komparativ analyse af pressens nyhedsdækning af debatterne om 
folkeafstemningerne om Danmarks tiltrædelse af Det Europæiske
Fællesskab 1972 og Den Monetære Union i 2000.

Kim Bredsgaard Lund: This Mess we’re in! The Neoconservative mo-
ment – Right Wing Hegemony in Contemporary America.

Thomas Scheel Hagelskjær Johansen: Danske soldater og de interna-
tionale regelsæt. Viden, holdning og efterlevelse i Irak.

Thea Millers: Køkkenet – Fra ildsted til showroom. Køkkenets udvikling
som rum i bonde- og middelklassen i Danmark, med særligt henblik
på det 20. århundrede og køkkenet anno 2005. 

Aarhus Universitet
Rikke Holt Andersen: Historieundervisning i gymnasiet. Forholdet mel-

lem 1999-fagbilagets undervisningsmål og undervisningspraksis.
Majken Bak Hansen: Viborg Katedralskole og den klassisksproglige 

linje. En analyse af, hvorfor der stadig er stor tilslutning til den klas-
sisksproglige linje på Viborg Katedralskole efter gymnasiereformen.

Claus Rex Christensen: Lokalhistorie i Struer. En analyse af historie-
formidling på skrift og på museum.

Anna Sørensen: Historieløse eller individuelle forbrugere? – dansker-
nes brug af historie og kulturarv i senmoderniteten.

Malene Sørensen og Marie Garsdal Brøsted: Et sted i Historien.
Helle Holm: Barndom og Barnedragt. En analyse af den første dragts

fremkomst og udseende.
Tina Houlberg: Glædet læg, men skuffet lærd? En analyse af et historisk

dokumentarprogram som et eksempel på repræsentationen og for-
midlingen af historie i TV-mediet.

Lars Bennedsgaard: Kollektiv erindring og holocaust. En undersøgelse
af den kollektive erindring af holocaust med særlig vægt på udviklin-
gen i Frankrig og USA i årene 1945-55 og fra 1970 til 1995.
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Søren Bitsch: The World is Yours. Amerikanske myter i den klassiske
amerikanske gangsterfilm.

Thomas Schausen: Klimahistorie. En historiografisk diskussion og
empirisk undersøgelse.

Kristian Puggaard: Romaniseringen i Grækenland ca. 50-200 e.v.t.
Jan Brix: Romaniseringen og municipaliseringen i det romerske Ægyp-

ten før Septimius Severus.
Nikolaj Hansen Løth: Den romerske »statsreligions« udvikling fra Dio-

cletian til Constantin.
Søren Ø. Madsen: Klokkestøberfaget i middelalderens Danmark –

Belyst gennem dets udøvere og deres produktion.
Mikkel Leth Jespersen: På vor nådige frues vegne. Dronning Christines

administration i senmiddelalderens politiske kultur.
Terkel Rørkær Sigh: Danske bogførernetværk i 1500-tallet og deres

betydning for graden af literalitet i samfundet.
May-Britt Rørmose Andersen: Rytteriet – det parallelle samfund?
Jakob Svane: Indfødte og fremmede. Vertikale juridiske skel i dansk lov-

givning før 1776.
Tine Bro, Stiftelsesvæsenet i de danske købstæder 1700-1900 – et studie

i relationen mellem stiftelser, fattiglovgivning, social forsorg og privat
velgørenhed.

Søren Kølholt Poder: Mand og mand imellem – studier af socialøkono-
miske netværk i en koldingkøbmands regnskabsbog 1755-71.

Michael Märcher Jensen: Mønten i Altona 1771-1812.
Karen B. Meno: Handelskompagniet Kgl. Octrojerede Dansk-Guineisk

Handelssocietet og fregatskibet »Christiansborg«.
Mads Kinch Clemmensen: Hvor hver lever kristelig og nærer sig 

ved vrag? Strandingshistorie og kystkultur på Vestkysten ca. 1800-
1920.

Gerd Diercksen: Danskundervisning og danske skoler i Flensborg 1815-
1926 med særlig henblik på etableringen af Duborg-skolen 1920.

Majbritt Brændstrup Mikkelsen: Politiske Betragtninger med Blik paa
Holsteen – Det nationale spørgsmåls manifestering i den danske
offentlighed ca. 1830-1864.

Sune Thyssen: Kvaksalverforordningen af 5. sept. 1794 i Junigrund-
lovens lys – dens tilhængere og modstandere i liberalismens glans-
periode, lægerne og det danske behandlermarked ca. 1849-70.

Henrik Jensen: Den danske regerings strategi under Treårskrigen. En
undersøgelse af det unge demokratis håndtering af krigen med
særligt henblik på finansieringen, udenrigspolitikken og det civile-
militære forhold.
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Per Agertoft: Danskhed på rampen 1875-1950. En undersøgelse af
aktører, strukturer og diskurser i udviklingen af en dansk-argentinsk
identitet i provinsen Buenos Aires.

Line Højgaard: En fortælling om kulturlige diskurser. En diskursanaly-
tisk inspireret analyse af kvindelighed, neurasteni og hysteri under
det moderne gennembrud i Danmark ca. 1880-1905.

March Peter Andresen: Adam, hvor er du? Omvendelser oplevet af ven-
nerne hos Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark (IM:
1861ff) i bevægelsens vigtigste fremgangsperiode, cirka 1870-1930.

Jens Toftgaard Jensen: Det omstridte byrum – politiske optog i Køben-
havns gader 1873-1901.

Thorkild Olesen: De hvide og de sorte tyrkere. Jugoslavisme og natio-
nalisme i biskop J.J. Strossmayers korrespondance med William E.
Gladstone 1876-1878.

Anette Jørgensen: En verden til forskel? En undersøgelse af husmødres
og tjenestepigers forståelse af deres indbyrdes rolle – og opgavefor-
deling, samt deres opfattelse af tjenestepigestillingens udvikling på
sigt – i perioden 1885-1914.

Karina Clemmensen: Ville linien holde? – Jydsk Telefon 1895-1948.
Annegrete Mogensen: Fra drengeskole til pigeskole? – en analyse af

debatter om køn i gymnasieskolen omkring 1903 og 2003.
Lene Tranberg: Den flertydige husmand. En differentierende belysning

af det generelle billede af husmændenes kultur og mentalitet i 1900-
tallets begyndelse med udgangspunkt i en mikrohistorisk analyse af
husmanden Frederik Vilhelm Larsens kultur og mentalitet ca. 1907-
15.

Sanne Bartkowiak: Mellem disciplinering og frigørelse – kropskultur
som moderniseringsfaktor i Danmark i mellemkrigstiden.

Mikkel Quistorff Clausen: Isolation eller engagement – en belysning af
isolationismebegrebet i amerikansk udenrigspolitik ud fra en sam-
menlignende analyse af argumenterne for og imod internationalt
amerikansk engagement efter 1. og 2. Verdenskrig.

Ida Viktoria Kolte: Villaggio Mussolinia. Fascismens reformer og deres
betydning for det syditalienske spørgsmål, med Sardinien som eksem-
pel.

Mette Kyhl Nielsen: Wilhelm Freddie. Mellem bevidsthed og ubevidst-
hed. Belyst gennem analyser af værker fra 30’erne – set på baggrund
af tidens politiske, sociale og kulturelle forhold.

Anders Have Espersen: Bonden og Hagekorset – En undersøgelse og
diskussion af årsagerne til NSDAP’s gennembrud i den Slesvig-Hol-
stenske landbefolkning før den nazistiske magtovertagelse 1933.
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Morten Bang Sørensen: Demokratiforestillinger 1933-45 – socialdemo-
kratiet i 1930’erne og Hal Koch. Brud eller kontinuitet?

Niels Hvidberg Christensen: For folkets ve og vel. En undersøgelse af
moderniseringen af Danmark i 1930’erne med baggrund i Socialde-
mokratiets udvikling fra arbejderparti til folkeparti.

Jens Aarup Rasmussen: Hellere en elskværdig djævel end en uduelig
gud. En belysning ud fra analyser af udvalgte kunstværker og skrifter
af Asger Jorns syn på det moderne menneskes og forskellighedens vil-
kår, set i lyset af traditionen.

Peter Brøndum: Modernisering hos Ths. Sabroe & Co. 1935-50.
Torben Jarl Jørgensen: Dansk Samling 1936-1940. Fascisme eller demo-

kratisk opposition?
Thomas Elliot: Eyes Right. A Social History of American Infantry in

World War Two.
Thomas Rumph: Mellem London og Jerusalem – den britiske zionisti-

ske organisation: 1945-1948.
Rikke Christensen: Aspekter vedrørende undervisningen af de tyske

flygtninge i Danmark i årene 1945-1949.
Rune Bram Sørensen: Temaer i amerikansk konservatisme ca. 1945-

1955.
Lars Michael Meng: Det muliges kunst. En studie i sikkerhedspolitik-

kens rolle i Konrad Adenauers udenrigspolitik i årene 1949-1955.
Anders Midtgaard: Grønlandskortet. En analyse af Grønlands funktion

som forhandlingskort i det dansk-amerikanske forhold 1945-1961.
Ole Nyboe Jensen: Mellem Ideologi og Realpolitik? Den Sino-sovjetiske

alliance og Kinas vej til Koreakrigen.
Finn-René Borggård: Fra antimilitarisme til Atlantpagten. En analyse af

Socialdemokratiets syn på forsvar og national sikkerhed frem mod
det danske Atlantpagtmedlemskab, med særlig vægt på de nordiske
forsvarsforhandlinger 1948-49.

Martha Sandvad: Konstruktionen af et grønlandsk Janushoved – en
undersøgelse af danske og grønlandske forventninger til afkolonise-
ringsperioden 1950-1960.

Morten Hestbech og Lars Grøn Petersen: Partierne og Indokina. En
undersøgelse af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folke-
parti og Det Radikale Venstres stillingtagen til krigene i Indokina
1950-1975.

Tina Ammitzbøll Jensen: Sovjetisk sport og idræt i perioden 1950-1980
belyst gennem aviserne Pravda og Izvestija.

Sigvard Fleischer: Drømmen om grønlændernes højnelse som folk. En
historisk analyse af indholdet i – og forudsætningerne for – kravet om
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ligestilling mellem Grønland og Danmark samt for Grønlands stats-
retlige integration 1953.

Maj-Britt Agerskov og Marie-Louise Bach: Hvem sagde Europa? En
begrebshistorisk analyse af den socialdemokratiske arbejderbevægel-
ses europapolitiske retorik 1956-1992.

Niels-Arne Hansen: »Because it is there«. En undersøgelse af John F.
Kennedys beslutning i maj 1961 om en bemandet månelanding; med
baggrund i det amerikanske rumprogram 1957-1963.

Jonas Elgaard Pedersen: Bomholts kulturelle demokrati – En analyse af
dansk kulturpolitik 1961-64.

Jette Naur Hansen: Kvindens rolle i øst – før og efter den tyske genfor-
ening.

Johanne Louise Rikhof: Fra diktatur til demokrati – En analyse af Spa-
niens demokratiseringsproces.

Jens W. Clausen: Udviklingen i kinesisk udenrigspolitik 1965-1969 med
særlig fokus på forholdet til Nordvietnam og USSR.

Christiane Lauritzen: Den libyske stat siden revolutionen i 1969. – Dik-
tatur eller massernes stat?

Lene Jensen: Kristne friskoler som protestbevægelse. Etableringen af
Landsforeningen til oprettelse af kristne friskoler m.v. og Midtjyl-
lands Kristne Friskole 1970-1973.

Ulla Grunddal Frederiksen: Dansk Landbrug og 1990ernes reformer af
Den Fælles Landbrugspolitik. En analyse af Landbrugsraadets hold-
ninger og reaktioner. 

Janne Bisgaard Nielsen: Liberalismens grænser? En analyse af Venstres
udlændingepolitik 1979-2001.

Mathias Otzen Kruse: Japan og Østasien som udfordring til Vesten i
1980-1990’erne – en undersøgelse af samtidens vestlige og herunder
danske opfattelse af den økonomiske udvikling i Japan og Østasien
særligt i økonomi og erhvervskredse og verdenshistorieskrivningen.

Viggo Holmgaard Hansen: Integrationsproblematikken om indvandre-
re og efterkommere fra tredjelande i perioden 1985-2003.

Martin Løntoft: Europas spejl – Opfattelsen af Europa i Tyrkiet-debat-
terne 1987-2004.

Michael Grisell: Fra vision til virkelighed – EDB i den danske folkesko-
le.

Kasper Mogensen: Integration på arbejdsmarkedet – Problemstillinger
som integrationsprocessen af nydanskere rejste her i Danmark fra
1960’erne og frem til år 2000 med hovedvægt på 1990’erne. 

Kenneth Blach Hansen: Aktiv internationalisme i dansk udenrigspolitik
i 1990’erne – brud eller kontinuitet?
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Kristina Aabling: Øresundsbroen – et bindeled mellem to nationer?
Maria Høgh Møller: Miljøpolitik som fællespolitik. Udviklingen af en

miljøsektor i europæisk regi, set i et integrationsteoretisk perspektiv. 
Mads Leisgaard: De neokonservative og George W. Bushs udenrigspoli-

tik.
Maj Billeskov Mortensen: Politisk retorik i amerikansk udenrigspolitik.

Bush-administrationens legitimering af interventionen i Irak 2003.

Syddansk Universitet Odense
Dorthe Broberg Nielsen: Christian IV i biografiens skær. Fremstillingen

af Christian IV i den historiske biografiske genre i 1987-88 set på bag-
grund af biografidiskussionen i 1990’erne.

Ivajlo Holm-Jensen: Systemteoretiske perspektiver på den postmoderne
udfordring til historiefaget. Et forsøg på at føde en iagttagende ugle
ud fra sfinxens gåder.

Helle Riisgaard og Ellen Nølgaard: Micro Matic A/S – En Kulturteore-
tisk Organisationshistorie. 

Rikke Kølskov Sørensen: Heroldernes funktioner i klassisk tid. En ana-
lyse af heroldbegrebet hos de tre store klassiske historikere og de atti-
ske talere.

Jakob Høvsgaard: Vikingerne i det skotske område – de arkæologiske
og historiske vidnesbyrd for nordboernes tilstedeværelse i Skotland
ca. 800-1100.

Jørgen Engsig Bro: Anders Bille – Danmarks Riges Marsk.
Astrid Krarup Vedstesen: Samlinger af gårde/huse i Vejle Amt.
Malene Nors Jansen: Ægteskabet i retten. Ægteskabet under ældre ene-

vælde belyst ud fra tamperretten for Fyns Stift 1662-1702.
Martin Müller: Den tekstuelle Kolonisation: Sammenhænge mellem

Britisk Historieskrivning og Rationalet for briternes Politiske Ambiti-
oner i det Indiske Arkipelag, 1783-1856.

Kenneth Engelsen: Udviklingen i de danske købstæders selvstyre i sid-
ste halvdel af det 18. århundrede – belyst ved Odense bys eksempel.

Mette Lund Nørgaard og Morten Holm Petersen: Kontekstualisering af
Grundtvigforskningen – Grundtvigs kirkepolitik og opfattelserne af
dens betydning.

Jens Hollesen: Ingemanns Nation.
René Schrøder Christensen: Brahetrolleborg – et kulturmiljø. Et

bebyggelseshistorisk studie i en hovedgårds fæstegodsstruktur og
ejendomsforholdenes betydning for denne i perioden ca. 1780-1920.

Peter Madsen: Den danske udenrigspolitik i marts 1848. – En under-
søgelse af, hvad der motiverede de danske beslutningstagere.
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Mikkel Abildgaard Ditlefsen: Den danske blokadepolitik i Krigsåret
1848.

Brian Christian Lund: Danmarks neutralitet i tiden op til Første Ver-
denskrig.

Michael Løhde Andersen: På fremmed jord – Fremmedbilleders betyd-
ning for interneringen af tyske militærpersoner i Odense under
Første verdenskrig.

Helle Howe Poulsen: En undersøgelse af den samtidige danske viden
om begivenhederne i Rusland efter bolsjevikkernes magtovertagelse
i efteråret 1917 og frem til foråret 1921.

Karin Askholm: Racehygiejne. En undersøgelse af samfundsmæssige
diskurser i Danmark i perioden 1929 til 1935, hvor de arvehygiejni-
ske love blev vedtaget. Der sammenholdes med nutidens debat i Dan-
mark.

Christina Larsen: Fra et Imperium til et Diktatur. En analyse af bag-
grunden for Primo de Riveras militærkup.

Sabine Seidler: Kvindelige østarbejderes leveforhold i Stadt des KdF
Wagens 1942-1945.

Gitte Aagaard Mortensen: Et spørgsmål om fortolkning – en under-
søgelse af indfødte australske og grønlandske børns ferieophold og
anvendelsen af begrebet kulturelt folkedrab.

Jakob Knud Bro Lorenzen og Jakob Helth Lønborg: Danske Frivillige i
den engelske hær 1945-1948.

Brian Rettig: Den kolde Krig og Korea 1945-51. – En undersøgelse af
Korea-politikkens udvikling under Den tidlige kolde Krig som en
konsekvens af stormagtskonflikten mellem USA, USSR og Kina. 

Kristian Maegaard Nielsen: Den nye verden. En begrebshistorisk ana-
lyse af, hvorledes Amerika fremstilles i tidsskrifterne Dialog, Det Dan-
ske Magasin og Samvirke i begyndelsen af 1950’erne.

Luise Ralfkiær: Johnson-administrationen og Vietnamkrigen. En analy-
se af beslutningsprocessen og ræsonnementerne bag eskaleringen af
Vietnamkrigen i perioden august 1964 – juli 1965. Fokus for analysen
er følgende episoder: angrebene i Tonkin Bugten, august 1964;
angrebet på Pleiku-basen 1965 samt eskaleringsbeslutningen af 28.
juli 1965.

Kenneth Lund: Papirkrigerne. Fire danske avisers dækning af Vietnam-
krigen 1964-1975.

Rasmus R. Holleufer: For Gud og Fædreland. – En analyse af politisk til-
pasning i den palæstinensiske islamisme: med særlig fokus på dan-
nelsen af den islamiske modstandsbevægelse Hamas.
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Per Nyboe Jensen: Vietnam 69 – den moderate Vietnamforening.
Claus N. Mortensen: Politisk islam i Tyrkiet – Religiøs fundamentalisme

eller realpolitisk pragmatisme? En historisk analyse af seks islamisk
funderede partier i Tyrkiet i perioden 1970-2004.

Jesper Rosenhagen: En historisk analyse af konflikterne mellem Social-
demokratiet og fagbevægelsen i Danmark i 1970’erne – med
udgangspunkt i spørgsmålet om økonomisk demokrati og dannelsen
af SV-regeringen i 1978.

Michael Eriksen: Nationale sportsstereotyper i dansk sportspresse 1980-
2004.

Astrid Sohne Andersen: Danmark i militæraktion. Optakterne til Golf-
og Kosovokrigen. En analyse af folketingsdebatten og holdningen
hos tre danske dagblade.

Brian Heim: Hjertesagen! – Dansk Folkeparti og udlændingepolitikken
1995-2002.

Malene Sønderskov Jürs: Barselsorlov – en gennemgang og diskussion
af de bagvedliggende årsager til forældrenes valg angående fordelin-
gen af barselsorlov.

Jon Bloch Skipper: Fred med andre midler. En analyse af baggrunden
for Danmarks deltagelse i NATO-offensiven i Kosovo i foråret 1999
med særligt henblik på de ideologiske og strategiske forandringer i
dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik efter den bipolære verdensor-
dens sammenbrud.

Kirsten Ilum: National identitet i den postmoderne tidsalder hos dan-
ske immigranter i Tanzania.

Lars Therkildsen: USA og de israelske bosættelser.
Emil Andersen: Javel, Hr. Minister? – En undersøgelse af det danske

ministerstyre.
Maja Rasmussen: Det europæiske samarbejde som politisk slagmark –

SF’s europapolitik 1989-2001. 
Sille Arildsen: Danmark i Norden i Europa. En diskursanalyse af Nor-

dens rolle i de danske EF/EU debatter 1992-2000.
Jesper Hjarsbæk Rasmussen: Myten om den negative presse. Mediernes

behandling af de autonome 1993-2002.
Regina Olsen: Christianias legitimeringsproces som tegn – en fortolk-

ning af betydningsdannelsen hos Christiania og politikerne.
Morten Østerlund Krog: De jublende. En indholdsanalytisk under-

søgelse af fremstillingerne i Jyllands-Posten og Politiken af de jubel-
scener der fandt sted i Danmark som følge af terrorangrebet den 11.
september 2001. 
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Syddansk Universitet Esbjerg
Rikke Simonsen: Rekonstruktion og formidling af fortiden i 3D med

fokus på kulturmiljøer. (masterspeciale)
Maibritt Zuschke: Prostitution in der Antike – Eine Untersuchung der

männlichen Prostitution im ersten Jahrhundert nach Christus.
Trine Skovlund Jørgensen: Politiske instrumenter til hesteavlens frem-

me – reguleringen af dansk hesteavl i perioden 1686-1795.
Lulu Anne Hansen: Fra bondestand til oplysningsmand – konstruktion

af social identitet i den sene oplysning belyst gennem en analyse af
Carsten Niebuhrs formidling af rejsen til Arabien 1761-67.

Troels List Sørensen: Esbjergs befolkning og begyndelsen til en regio-
nal selvforståelse 1893-1909.

Lasse Krongaard Nielsen: Kongemagt i Danmark. En analyse af det dan-
ske kongehus’ rolle og betydning i det moderne samfund belyst igen-
nem dansk lovgivning.

Tommy Bødker Jensen: En undersøgelse af Fødevareministeriets forsk-
ningssystem 1962-1999 – organisation, indhold og bevillinger.

Lars Brockhoff: VS – det revolutionære parti.

Roskilde Universitetscenter
Jytte Schmidt: Erfaringer med og perspektivering af historieformidling

i handelsgymnasiet gennem et temaforløb om besættelsen.
Anne K. Lewinsky: Tradition og nytænkning på Ny Carlsberg Glyptotek

– om forholdet imellem gamle samlinger og en moderne udstilling.
Jan Wittrup: Om Historiens fremtid efter Den sidste Danmarkshistorie

– Refleksion og gentænkning i spændet mellem modernitet og post-
modernitet 1997-2005. Integreret med filosofi/videnskabsteori.

Bodil Ahlmann Jensen: Biografien mellem historie og fortælling. En
analyse af 2 politiske og 2 social- og kulturhistoriske biografier.

Brian Christensen: Den journalistiske og faghistoriske biografi – for-
skelle og ligheder.

Mikkel Wiese: Kollektiv erfaringsdannelse, guerillakrig og Guatemalas
ixil-mayaer.

Ida Christoffersen, Stine Thuge og Lise Korsgaard: Et museum i sin tid
– dansk jødisk museum som erindringssted.

Jacob Westergaard Madsen og Anine Nathalie Gunther: Kampen om
rummet – cisterciensere, omverden og konflikt i højmiddelalderens
Danmark.

Morten Kay: Valdemar II’s korstogsengagement.
Jacob Meyer Thygesen: Galileo – Galilei – og kontroversen om kome-

terne.
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Avner Shamir: Christian Conceptions of Jewish Books: The Pfefferkorn
Affair. 

Kim Pierri: Udskiftningen af Roskilde Øster-, Mellem- og Vestermark. 
– En undersøgelse af ejerforhold. Integreret med geografi.

Karin Englev: På sporet af det Københavnske Politi – en analyse af det
Københavnske Politis reorganisering i 1863.

Ditte Susanne Rinø Wulff: Familier i mørket. – Historier om kvinder:
Klasse og Familie i Peder Madsens Gang 1865-73.

Bergmann Finnsson: Samling og splittelse – en historisk empirisk ana-
lyse af samfundsudviklingen bag kommuneopdelingerne på Færøer-
ne i perioden 1872-1967.

Birthe Linddal Hansen: Tilbage til naturen-bevægelser i England fra
1880-1914.

Lasse Emil Møller: Den unge Ove Rode og litterær ytringsfrihed. Inte-
greret med dansk.

Peter Lego Fursund: Til kamp for en anden barndom. En historisk ana-
lyse af barndomsidealer under forandring.

Casper Falbe Sør og Jonas Arboe Harild: Animerede patrioter. Ameri-
kanske propagandategnefilm fra 2. verdenskrig.

Bo Odgaard Rasmussen og Peter-Christian Brøndum: Uden kamp
ingen triumf, uden ofre ingen sejr! – en undersøgelse af tyske værne-
magtsoldaters feltpostbreve fra Østfronten 1941-1945.

Oliver Sadowsky og Søren Seitzberg: Sinnvolle Wartezeit. – Die demo-
kratische und antinazistische Aufklärungs- und Schulungsarbeit in
der Flüchtlingslagerzeitung »Deutsche Nachrichten« von 1945-1948.
Integreret med tysk.

Nanna Nygaard Andersen og Mette Dybkjær: Borgernes ret til en bolig.
Politik og praksis i efterkrigstiden. Integreret med geografi.

Martin Wildenschild: Den kolde krig og historiebevidstheden.
Maiken Winther Pontoppidan: Socialpsykiatrien i Danmark 1970-2005.
Kasper Rolskov Johansen: »Når elefanterne slås«. – Det radikale venstre

og fodnoterne.
Niels Vinther: Transition, Innovation & Teknologisk Udvikling. En

komparativ institutionel og historisk analyse af polsk og ungarsk
erhvervs- og innovationspolitik 1989-2003. Integreret med Offentlig
Administration.

Lars Høyer Holmqvist: Vælgervandringen i dansk politik i 1990’erne.
Mia Mørch Johannsen: Krav på lighed – Ret til forskel. Dansk indvan-

drerpolitik 1993-2002.
Simon Bauer: Kampen om velfærdskommunen – en analyse af skole-,

dyrtids – og boligpolitikken i Køge.
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Nathalie Blicher Danielsen: Ulandssekretariatets historie og fremtidige
udfordringer. Integreret med Internationale Udviklingsstudier.

Peter Balslev Nielsen: Krigen i Kosovo.
Dorte Dahl Nielsen og Birgitte Teglgaard: »Twinning« – En undersø-

gelse af unges fortidsbearbejdning i det tidligere Jugoslavien.
Lars Tomlinson: Ungarn. Et regionalhistorisk casestudie af et postkom-

munistisk lands institutionelle transition. Integreret med Internatio-
nale Udviklingsstudier. 

Anne Birgitte Castberg: Multikulturalisme som vejen til ligestilling og
stabilitet i Bolivia. En analyse af etnicitet og identitetskonstruktioner
i det multikulturelle Bolivia. Integreret med Internationale Ud-
viklingsstudier og Kultur- og Sprogmødestudier.

Berit Soon Olsen: Anerkendelse i alderdommen – Ældre med etnisk
minoritetsbaggrund i Københavns Kommune.

Tina Juul: »Making the Sunshine Rule«. Interessenter i kystforvaltning.
Henrik Bovin: Tilgange til pædofili i den offentlige diskurs og i Vagt-

tårnsorganisationen.
Heidi Martin Legene: Fuelling War and Conflict – A Study of Political

Violence in Oil Fields in Southern Sudan. Integreret med Internati-
onale Udviklingsstudier.

Aalborg Universitet
Tine Nora Pedersen: Undervisningsfilm.
Anna Marie Knudsen: Danske museer efter det nationale projekt – en

etnisk udstilling?
Benny Holm og Louise Lydeking: Arbejdermuseet – en analyse af et 

kulturhistorisk specialmuseums ideologi, historiebrug og formidling.
René Mejlby Jensen: Tabet af den ontologiske realisme – om fortidens

virkelighed i virkelighedens fortid ved det funktionelle kildebegreb.
Simon Bendfeldt Jensen: Heureka! – Heureka! En interviewunder-

søgelse af historikernes historieopfattelse.
Claus Windfeld Callesen: Augustus’ eksemplariske udtryksform. På

udvalgte monumenter og i Res Gestae Divi Augusti.
Tina Mette Rasmussen: Konstantin d. Store og kristendommen.
Karsten Justesen: Vikingetidens agrare produktion og handel i det vest-

og sydvestlige Jylland.
Else M. Speyermann: Grønlands norrøne bebyggelse.
Line Hjorth Stewart-Hargreaves: Retskonflikter i Egils Skallagrimssøns

saga.
Lars Nørholtz: Tugt- og Børnehuset. Et studie over politiske aspekter i

det københavnske tugt- og børnehus under Christian IV samt infra-
strukturens rolle i den tidlige danske merkantilisme.
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Maja Christine Schädler: 1617-forordningen »Troldfolk och deres med-
videre«.

Jacob H. Mikkelsen: Hertugen i natpotten – et studie i politisk satire.
Anders Heslop Christensen og Daniel P. Withenstein: Reform Act 1832

– Aristokratiets accept af den bedre middelklasse.
Malene Filtenborg Schøler: Lad hvert fag slutte sig sammen – en ana-

lyse af socialismens indflydelse på de nydannede københavnske fag-
foreninger under den store fagforeningsgrundlæggelsestid i 1872 og
1873.

Hans-Tyge Haarløv: Breizh Atao – Vive la France.
Mikael Benjamin Andersen og Jacob Houkjær Jensen: I giganternes

skygge – en analyse af Dansk neutralitetspolitik 1890-1899 og Haag-
konferencen i 1899.

Claus Martin Pagh Bjørton: Skabelsen af Københavns moderne jern-
banesystem: oprindelser til ingeniørstandens politiske gennembrud
og øgede samfundsmagt i Danmark 1878-1911.

Lisa Jessen og Sascha Kristiane Jensen: Konsekvenserne af konflikten
mellem nationalismen og de stormagtspolitiske interesser på Balkan
i perioden 1878-1913.

Per Biensø: Cay Lembcke: Spejdersport og Fascisme 1910-1923.
Trine Møller: Statens køb af Store Vildmose i 1921 – en analyse af for-

løbet og motiverne til købet.
Rolf Busborg og Jacob Falch Simonsen: Den moderne ledelsesteoreti-

ske udvikling i det 20. århundrede.
Michael Preisz: En Moderne Noahs Ark- en vurdering af Aalborg Zoo’s

udvikling fra 1935-1995 ud fra et virksomhedshistorisk perspektiv.
Mette Mølkær Sørensen: Arbejderkultur i mellemkrigstiden – i teori og

praksis.
Simon Buhl Larsen og Flemming Nielsen: Det mosaiske troessamfunds

repræsentantskab og jødespørgsmålet 1940-1943.
Tommy Sylvest: Jødiske kvinder i Auswitz – Birkenau 1942-1945.
Maria Amalia Heinesen: Grønlands status fra koloni til en integreret del

af det danske rige, 1945-1954.
Lene Lund Jørgensen: Aalborgs turistimage(s) 1948-1990.
Janus König Sørensen: Foreningen til formidling af samhandel mellem

Danmark og DDR.
Mads Thomsen og Per Vesterbæk: Dansk skolepolitik 1958-1975 –

reformpædagogik, demokrati og lighed. 
Trine Buchhave: Forsorgsloven i 1961.
Mads Waneck: Rød Naturvidenskab.
Pia Rosenquist: SIDs selvidentitet i Fagbladet 1971-2003 med fokus på

overgangen mellem industri- og videnssamfund.
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Pia Grønbæk Pedersen: Politik, retorik og identitet i Amerika efter 11.
september.

Tommi Nielsen: USA i mellemøsten – en analyse af den amerikanske
udenrigspolitiske strategi 1989-2004. 

Oversigt over afleverede specialer i 2005 

Universitet Personer Specialer M K

KU 115 112 54 61
AaU 82 78 49 33
OU 47 44 28 19
Esbjerg 8 8 4 4
RUC 46 38 25 21
Aalborg 42 35 24 18

I alt 340 315 185 155


