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Föreningen Bebyggelsehistorisk Tidskrift 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021 
 
Föreningens styrelse har under 2021 bestått av följande ordinarie ledamöter: Göran Ulväng (ordf.), Anders 

Houltz, Maja Willén, Magnus Källström, Olof Holm, Mia Geijer och Mattias Legnér och följande suppleanter: 

Håkan Berglund-Lake, Linda Qviström, Anna Micro-Vikstrand, Anders Franzén, Alexandru Babos, Jennie 

Sjöholm och Ann-Catrine Eriksson. 

 

Teknisk redaktör har varit Elina Antell. Eddy.se ab har svarat för distribution, prenumerantservice och 

marknadsföring. Recensionsansvarig har varit Mattias Legnér. 

 

Revisorer har varit Fredrika Mellander-Rönn och Per Larsson, med Erik Nordin som suppleant.  

Valnämnden har bestått av Sofia Irinarchos, Jesper Larsson, Caspar Lindberg, med Sofia Irinarchos som 

sammankallade.  

 

Följande personer har varit medlemmar i tidskriftens Advisory Board:  

 

Frode Iversen, Förste amanuens, Kulturhistorisk museum, Oslo, Norge. 

Ulla Kjaer, Seniorforskare/Museumsinspektør/Curator, Nationalmuseum, Köpenhamn, Danmark. 

Lena Liepe, professor i konstvetenskap, Linnéuniversitet, Växjö, Sverige. 

Svava Riesto, lektor, Landskabsarkitektur og planlægning, Köpenhamns universitet, Danmark 

Renja Suominen-Kokkonen, lektor i konsthistoria, Helsingfors universitet, Finland.  

Mia Åkerfelt, forskare, Konstvetenskap, Åbo Akademi, Finland. 

 

Möten: Styrelsen har under 2020 sammanträtt vid fem protokollförda möten: 12 januari, 13 april, 

15 juni, 16 augusti och 19 oktober. Mötena har skett digitalt via Zoom.  

 

Årsmöte för 2021 hölls den 15 juni via Zoom. Efter årsmötet höll Ulrich Lange, professor emeritus i Kulturvård, 

Göteborgs universitet, ett föredrag om Transformationer av ett ädelt förflutet - Stockholms herrgårdar som 

vårdinstitutioner 

 

Förnyelsearbete 

Under 2021 fortsatte arbetet med att dels effektivisera redaktionens arbete, dels förbättra marknadsföringen för 

att på så sätt öka antalet medlemmar och öka inflödet av artiklar.  

 

De humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifterna har under senare ställts inför nya utmaningar. Allt fler 

forskare väljer att publicera sina artiklar på engelska i internationella tidskrifter för att öka spridningen av 

forskningsresultaten samtidigt som kravet på Open access, dvs att artiklarna skall vara tillgängliga digitalt från 

dag ett, innebär nya förutsättningar för de tryckta tidskrifterna. Idag läggs alla nummer av Bebyggelsehistorisk 

tidskrift ut i digitalt format på hemsidan efter sex månader. Redaktionen har under året tagit ytterligare steg för 

att anpassa tidskriften till de nya omständigheterna och kunde äntligen, efter ett par års arbete, lägga upp BHT:s 

samtliga 650 artiklar i DIVA (Digital Vetenskapligt Arkiv) med länkar till BHT:s hemsida. Detta möjliggjordes 

genom ett generöst bidrag från Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. 

 

Ekonomiskt stöd 

Från och med 2021 uppbär BHT återigen ett årligt stöd från VR på 120 000 kr per år, vilket har inneburit en 

lättnad för styrelsen. Utöver detta har vi erhållit stöd från Stiftelsen Lagersberg, Åke Wibergs stiftelse och 

Torsten Söderbergs stiftelse som sammantaget säkrat utgivningen för både 2021 och 2022. 

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning bidrar årligen med stöd i form av annonsköp.  

 

Utgivning: Under 2021 utkom nummer 80/2021. (red. Mia Geijer och Jennie Sjöholm) som hade som 

huvudtema Att bygga för hälsan och nummer 81/2021 (red. Mattias Legnér, Linda Qviström och Håkan 

Berglund Lake) med huvudtemat Från Älvsborgs lösen till Tammerfors – med byte i Hallsberg. 

 
Prenumerationsantalet för 2021 var 244 (mot 284 år 2020), det vill säga en minskning med 40. Antalet 

studentprenumerationer är 11 (15).  
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För Föreningen för Bebyggelsehistorisk Tidskrift 

 

  

 

 

/Göran Ulväng 

        ordf. 


