Medverkande
I HLS 93 medverkar följande författare:

Jonas Ahlskog, f. 1981, fil.dr, postdoktoral forskare i historiefilosofi och
idéhistoria vid Åbo Akademi. Inom idéhistoria forskar han om
dynamiken kring nationalism och socialism i den finlandssvenska
socialistiska arbetarrörelsen. Forskningen utförs inom ramen för
projektet Klasskamp på svenska: språk och identitet i den svenskspråkiga
arbetarrörelsen i Finland under 1900-talet. Projektet finansieras av
Konestiftelsen.
Anna Bohlin, f. 1971, fil.dr, docent i litteraturvetenskap, verksam som
forskare i genusvetenskap vid Stockholms universitet samt som første
amanuensis i nordisk litteratur vid Universitetet i Bergen. Arbetar för
närvarande med projektet Förtrollande nationer: varumarknad, folktro
och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830–1850 (2016–2018) samt
deltar i det norska tvärvetenskapliga projektet Tracing the Jerusalem
Code: Christian Cultures in Scandinavia (2015–2018).
Pia Heikkilä, f. 1972, pol.mag., nyhetschef på Åbo Underrättelser. Författare
till biografin Anna Bondestam. Det röda Svenskfinlands röst (2013),
prisbelönt av SLS år 2014.
Pasi Ihalainen, f. 1967, professor i allmän historia, i synnerhet jämförande
europeisk historia, vid Jyväskylä universitet. Har behandlat sekulari
seringens, pluralismens, de nationella identiteternas, demokratins och
folkväldets, parlamentarismens och de parlamentariska debatternas
och språkpolitikens problematik ur komparativa och transnationella
perspektiv i Finland, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och
Tyskland mellan det sena 1600-talet och 2010-talet.
Nanny Jolma, f. 1989, fil.mag., doktorand i finsk litteratur vid Tammerfors
universitet. Hennes avhandling behandlar upplevandets och minnets
problematik i Bo Carpelans prosa.
Matias Kaihovirta, f. 1983, fil.dr och postdoktoral forskare i nordisk historia
vid Åbo Akademi. Forskar om den finlandssvenska arbetarrörelsens
historia, med särskilt fokus på förhållandet mellan socialism, etnicitet
och minoritetsnationalism. Färdigställer för närvarande en idéhistorisk
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biografi över den finlandssvenska socialistiska politikern Karl H. Wiik.
Forskningen utförs inom ramen för projektet Klasskamp på svenska:
språk och identitet i den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Finland under
1900-talet som finansieras av Konestiftelsen.
Sture Lindholm, f. 1964, fil.mag., författare, historielärare vid Ekenäs gym
nasium och doktorand i historia vid Åbo Akademi. Har publicerat
lokalhistoriska fackböcker speciellt om 1918 i Västra Nyland samt ett
flertal läroböcker i historia och samhällslära för gymnasiet. Prisbelönt
av SLS för sina böcker ”Röd galenskap – vit terror”, det förträngda kriget
1918 i Västnyland (2006) samt En motgångarnas man – Ernst Wikstedts
färgstarka livshistoria (2013). Mottog 2018 Svenska folkskolans vänners
folkbildningspris. I sin aktuella forskning fokuserar han på historie
bruk och minneskultur kring fånglägret i Dragsvik.
Tom Moring, f. 1952, professor em. i kommunikation, särskilt journalistik
vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet.
Har framför allt publicerat sig internationellt i vetenskapliga jour
naler och antologier som behandlar politisk kommunikation, public
service och medier för språkliga minoriteter. Har även arbetat som
journalist, programdirektör vid svenska Yle och generalsekreterare
för den europeiska byrån för mindre talade språk. Moring är även
medlem i SLS vetenskapliga råd.
Krister Nordberg, f. 1939, fil.lic. och lektor. Har medverkat i Samlade skrifter
av Johan Ludvig Runeberg med kommentarer till Julqvällen (XII:2:I,
1986) och Skönlitterär prosa (XVI, 2002). År 2009 utgav SLS hans
bok Såret vill blöda ännu. Finland i svensk dikt 1808–1848 (SSLS 717).
Medverkande i HLS 50, 52, 79, 80, 89 och 91.
Marjatta Rahikainen, f. 1945, pol.dr, docent i socialhistoria vid Helsingfors
universitet. Har på 2010-talet i sina artiklar behandlat överflödsför
ordningar (tillsammans med Kirsi Vainio-Korhonen), historieskriv
ningens problematik (tillsammans med Susanna Fellman), barnens
och barnarbetets historia, medelklasskvinnors förvärvsarbete samt
överklasskvinnor i 1800-talets Helsingfors och S:t Petersburg.
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Tomi Riitamaa, f. 1980, fil.mag., doktorand i nordisk litteratur vid Hel
singfors universitet. I sin avhandling undersöker Riitamaa den sve
rigesvenska receptionen av nyare finlandssvensk litteratur.
Harri Veivo, f. 1969, fil.dr, professor i nordiska studier vid Université de
Caen Normandie och docent i allmän litteraturvetenskap vid Hel
singfors universitet. Har i ett flertal artiklar behandlat finländsk och
nordisk modernism och avantgarde samt litteraturteori. Huvudredak
tör för Beyond Given Knowledge. Investigation, Quest and Exploration
in Modernism and the Avant-Gardes (2018).
Mats Wickström, f. 1980, fil.dr, postdoktoral forskare i historia vid Åbo
Akademi. Verksam inom projektet Klasskamp på svenska: språk och identitet i den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Finland under 1900-talet med
ett delprojekt om den finlandssvenska folkdemokratin. Från och med
den 1 september 2018 SLS-forskare i projektet Bevara Svenskfinland
svenskt? Minoritetsnationella erfarenhetsrum, förväntningshorisonter
och överlevnadsstrategier i 1960-talets Nyland.
Hampus Östh Gustafsson, f. 1989, fil.mag., doktorand i idé- och lär
domshistoria vid Uppsala universitet. Undersöker i sitt pågående
avhandlingsarbete humanioras demokratiska legitimitet i svensk
kunskapspolitisk debatt från 1930- till 1970-talet, men har i tidigare
publikationer även intresserat sig för litteraturens utmaningar i sam
band med andra världskriget och Förintelsen.
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