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1. Institutionen 

1.1. Prefekten har ordet 

År 2010 var ett dynamiskt år för Historiska institutionen. Den förbättrade ekonomiska 

situationen och externa samarbeten möjliggjorde rekrytering av nya lärare, forskare och 

doktorander samt tillkomsten av en ny centrumbildning: Centrum för maritima studier. 

 

Under 2010 disputerade Johan Bergman och Wojtek Jezierski. Båda kunde sedan fortsätta 

inom akademin. Johan som vikarie vid institutionen medan Wojtek fick en VR-postdok som 

han förlade till Universitetet i Warszawa samt till Göteborgs universitet. 

 

Flera medarbetare fick under 2010 motta priser och utmärkelser. Bland dessa kan följande 

nämnas. Professor Yvonne Hirdman förärades såväl hertig Karls pris, Stig Ramels pris som 

det prestigefyllda Augustpriset. Professor Olle Ferm fick Vitterhetsakademiens Rettigska pris 

”för [sin] gedigna och idérika forskning om det medeltida samhället som har levandegjort den 

europeiska kulturen långt över nations- och ämnesgränser”. Av samma akademi fick fil.kand. 

Roger Axelsson, motta den antikvariska medaljen i silver ”för mångårig forskning inom 

projektet Det medeltida Sverige”.  

  

Mycket glädjande var att Centrum för maritima studier kunde inleda sin verksamhet 1/1 2010. 

Centrumet finansieras till hälften av Statens maritima museer och till hälften av Stockholms 

universitet. Gästprofessor Leos Müller utsågs till föreståndare. Invigningen ägde rum på 

Vasamuseet i september.  

 

Centrum för medeltidsstudier fortsatte under föreståndaren, professor Olle Ferm, sin 

framgångsrika verksamhet och kunde räkna in stora externa projektanslag. Även 

Stadshistoriska institutet under ledning av professor Lars Nilsson kunde notera nya 

framgångar, inte minst anställningen av Stephan Barthel som postdoktor i urban miljöhistoria 

samt utnämningen av Peter Clark till hedersdoktor (se nedan). Genom det nordiska 

excellenscentret NordWel, The Nordic Welfare State - Historical Foundations and Future 

Challenges, kunde bl a gästdoktorander inbjudas till Historiska institutionen. (Koordinator på 

institutionen var doc Nils Edling) 

 

Flera nya doktorander inledde under året sin forskarutbildning: Emma Pihl Skoog, Eva-Marie 

Letzter, Lisa Hellman (maritim historia), Robert Nilsson (forskarskolan i kulturhistoriska 

studier), Sara Collmar, (överförd från KTH) och Martin Johansson (stipendium från Gunnar 

Ekströms stiftelse för numismatik). Forskarskolan i historia Stockholm-Uppsala fortsatte sin 

verksamhet bl a genom gemensamma doktoranddagar. 

 

Nyanställningar: Maija Runcis (docent), lektor i historia med ansvar för utbildningen i 

arkivvetenskap, Stephan Barthel, postdoktor i urban miljöhistoria (inom anslag för ledande 

forskningsområde), Kirsti Niskanen, anställdes som befordrad professor, genuslektoratet, 

Elisabeth Elgán (docent), anställdes på genuslektoratet, FD Helena Bergman, anställdes om 

forskarassistent med inriktning mot genushistoria (inom anslag för ledande 

forskningsområde). PhD Robert Andrews, (inom anslag för ledande forskningsområde). 

Under året slutade Orsi Husz, forskarassistent, för att påbörja en anställning som biträdande 

lektor vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Under 2010 var Ebba 

Edberg, Mari Eyice och Disa Karlsson anställda som amanuenser. 
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Mycket glädjande var att institutionen lyckades med sin nominering av Peter Clark som 

hedersdoktor vid Stockholms universitet. Clark är professor i europeisk stadshistoria vid 

Helsingfors universitet, och en ledande forskare inom europeisk stadshistoria, han har tidigare 

varit professor och föreståndare vid Centre for Urban History vid Leicester University. 

(Förslagsställare var professor Lars Nilsson.) 

 

Humanistiska fakulteten beslutade att utse Gabriela Bjarne Larsson, Magnus Pettersson och 

Jens Rydström till docenter i historia. 

 

Den 15 april fick institutionen presentera sin verksamhet för rektor Kåre Bremer med flera 

personer från universitets- och fakultetsledningen. Besöket var ett led i rektors besöksprogram 

inom Humanistisk fakultet. 

 

Den mycket omfattande grundutbildningen (grundnivå och avancerad nivå) genomfördes på 

det hela taget mycket framgångsrikt. Totalt registrerades 667 ”helårsstudenter” (2009: 643) 

under året. Det rörde sig om fler fysiska personer eftersom många enbart registrerar sig på 

enstaka kurser. Dessa helårsstudenter genomförde framgångsrikt kurser som motsvarade 487 

helårsprestationer (2009: 477). Det ger en prestationsgrad på 73 % vilket ger en bra placering 

inom fakulteten (medeltalet 68 %). I maj 2010 inlämnade institutionen sin redogörelse för de 

åtgärder som vidtagits efter Högskoleverkets ifrågasättande av examensrätten för 

arkivvetenskapen. Institutionens arbete med arkivvetenskap fick starkt stöd från 

fakultetsledningen. Sedan maj 2010 har ingen reaktion inkommit från Högskoleverket för 

redogörelsen, vilket måste tolkas som att grunderna för kritiken inte längre kvarstod efter 

ändringarna i uppläggningen av utbildningen. På samma sätt som tidigare år hade 

institutionen ett aktivt studentråd. 

 

Andelen studenter inom avancerad nivå låg med sina 13 % fortfarande något över 

genomsnittssiffran för Humanistiska fakulteten (10 %). Cirka en tiondel av samtliga studenter 

inom fakulteten på avancerad nivå fanns under året vid Historiska institution. Andelen externa 

sökande, d v s från annat lärosäte, låg på samma siffra som för 2009, 36 %. Kvällskurser 

fortsatte att locka många studenter: andelen av antalet helårsstudenter hamnade på 15 % 

(2009: 16 %, 2008: 15 %). Därmed hamnade institutionen på exakt samma siffra som 

medeltalet på Humanistisk fakultet. Andelen in- och utresande studenter inom 

grundutbildningen minskade något 2009 till 2010: inresande 3,6 % (2009: 4,0 %) och 

utresande 0,8 % (samma siffra som för 2009). Samma bild som tidigare kvarstår - det är långt 

svårare att få våra studenter att resa ut än att locka utländska studenter hit. En institutionsdag 

med inriktning på pedagogiska frågor genomfördes 21 maj på Carlshälls gård, Långholmen.  

 

För första gången genomfördes en gemensam antagning med Historiska institutionen vid 

Uppsala universitet inom ramen för den gemensamma forskarskolan. I slutet av året antogs 

Kim Bergqvist, Emil Dickson, Victor Manuel Cazares Lira och Adam Hjorthén (Adam inom 

Forskarskolan i kulturhistoriska studier). Samarbetet kring kursutbud och gemensamma 

doktoranddagar inom ramen för Forskarskolan i historia Stockholm-Uppsala fortföljdes. 

Andelen doktorander som vistades i andra länder ökade till 15 % från 8 % 2009 (2008: 18 %). 

Andelen inresande doktorander till ökade till 13 % (2009: 10 %)  

 

Humanistiska fakultetens ledning beslutade att forskningen vid alla institutioner skulle 

granskas inför ett nytt beslut om ledande forskningsområden. Ett mycket omfattande arbete 

lades ned vid institutionen inte minst av forskningsledaren Mats Hallenberg och Kjell 

Lundgren, informatör. Vårt svar som inlämnades i juni utgjorde det centrala underlaget för de 
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två externa sakkunniga som hade utsetts för granskningen. Under hösten genomförde 

professor Gunner Lind, Köpenhamns universitet och professor em Rolf Torstendahl, Uppsala 

universitet, sin granskning, bl a med platsbesök. Utlåtandet låg sedan till grund för det 

(positiva) beslut som rektor fattade 2011. 

 

Andelen bidragsmedel av de totala intäkterna av forskningsmedel sjönk från 2009 (32,5 %) 

till 26,8 %, men därmed behöll ändå institutionen en bra placering inom fakulteten  

 

En bibliometrisk undersökning som hade genomförts av universitetsbiblioteket för 2009 

presenterades före sommaren. Resultaten var mycket goda. Publikationspoängen hade jämfört 

med siffrorna från 2008 ökat med 50 % och därmed intog institutionen en andraplats inom 

fakulteten (femteplats räknat i relation till årsarbeten). 

 

Även under 2010 var flera gästforskare verksamma vid institutionen och bidrog till miljön. 

Pawel Jaworski, PhD, assistant professor vid Universitetet i Wroclaw, och Evgeniy 

Chernishev som båda hade kommit under 2009 till institutionen avslutade under året sitt 

forskningsuppehåll (finansierat via Svenska institutets Visbyprogram). Med samma 

finansiering tog institutionen emot Valentina Novikova från Arkhangelsk State Technical 

University som gästdoktorand. Med finansering från NordWel vistades två doktorander från 

Helsingfors universitet några månader vid institutionen: Helene Laurent och Saara Pellander.  

 

Mycket arbete lades ned internt på att omarbeta institutionens hemsida samt på att utveckla 

institutionens användning av Mondo.  

 

 

1.2. Organisation 

Historiska institutionen ansvarar för utbildning och forskning i historieämnet, kandidat-

programmet Kulturvetarlinjen (KVL) med fristående kurser samt arkivvetenskap. Det 

övergripande ansvaret för verksamheten vid Historiska institutionen vilar på institutions-

styrelsen (se nedan). Ledamöterna väljs bland de anställda lärarna och den administrativa 

personalen, medan studentrepresentanter utses av Studentkåren efter förslag från Studentrådet 

och Doktorandrådet. Vid sidan av de valda ledamöterna är Historiska institutionens prefekt 

(ordförande), ställföreträdande prefekt samt programansvarig för Kulturvetarlinjen själv-

skrivna ledamöter. Institutionsstyrelsen för Historiska institutionen beslutar om riktlinjer för 

institutionens verksamhet och har ansvar för all dess utbildning (enligt gällande delegationsordning). 

 

Prefekten är chef för Historiska institutionen och utsedd av rektor. År 2010 var Pär Frohnert 

prefekt för institutionen, under hans forskningstermin 1/7-31/12 fullgjorde stf. prefekt Bo 

Persson prefektsysslorna. Johnny Wijk fungerade under samma period som stf. prefekt. 

Studierektorerna har ansvar för utbildningsfrågor: Lovisa af Petersens, Gabriela Bjarne 

Larsson, Johnny Wijk och Hossein Sheiban var studierektorer på grundnivå (inklusive 

lärarutbildning), Leif Runefelt på avancerad nivå och Sven Lilja på forskarnivå, Lennart 

Palmqvist var studierektor på KVL och professor Ragnar Ohlsson var kursföreståndare för 

KVL. Mats Hallenberg var forskningsledare. Susanne Stenius var ledningssekreterare fr.o.m. 

1/7. Den administrativa personalen bestod 2010 av 11 personer för historia och KVL. Deras 

ansvarsområden spände från studentadministration och studievägledning till ekonomi och 

personalhandläggning samt webbredigering och IT-support. 

 

Information om institutionens verksamhet finns på: 



ÅRSBERÄTTELSE 2010 

 

7 
Stockholms universitet 
Historiska institutionen 

www.historia.su.se 

www.historia.su.se/kvl 

 

 

1.3. Institutionsstyrelsen 

 Ledamöter 2009-01-01–2011-12-31: 

 

Självskrivna ledamöter: Pär Frohnert, prefekt, Bo Persson, ställföreträdande prefekt och 

Ragnar Ohlsson, programansvarig för Kulturvetarlinjen 

 

Lärare: Gabriela Bjarne Larsson, Olle Ferm, Sven Lilja, Karl Molin, Johnny Wijk 

Suppleanter: Maija Runcis, Leif Runefelt, Hossein Sheiban 

 

TA-personal: Susanne Stenius 

Suppleant: Annika Brofelth 

 

Doktorandrepresentanter: Nikolas Glover, Ann Hallner 

Suppleant: Linus Bellander, Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 

Studentrepresentanter: Harriet Ramato, Peter Isotalo, Magnus Moberg, Petra Palhammar, 

Linda Johansson, Mattias Jonsson, Stieg Andersson (KVL), Pella Lundmark (KVL) 

 

 

1.4. Verksamhetsplan 2010 

En verksamhetsplan fastställdes vid institutionsstyrelsens möte 2010-02-16. 

 

Utbildning 

För fokusområdet utbildning utredde studierektorerna frågan om plagiering vid examination. 

Information sammanställdes och presenterades för IS. Bedömningen gjordes att 

antiplagieringsverktyget Genuine text inte uppfyllde kraven. Plagiering skulle istället 

motverkas proaktivt i undervisningen. 

 

Forskning 

En arbetsgrupp gjorde en grundlig utredning av målet om en ökning av antalet publiceringar i 

ledande tidskrifter. En sammanställning presenterades för institutionsstyrelsen och blev ett 

viktigt styrdokument för den fortsatta hanteringen av publiceringsstrategin vid institutionen. 

Ett centralt delmål rörande forskningen var under året att till Humanistiska fakulteten redovisa 

den pågående och planerade forskningen i ljuset av fakultetens och rektors beslut om ledande 

och potentiellt ledande forskningsområden. Frågan bereddes av strategigruppen, 

forskningsledaren och prefekten i samarbete med ledningsgruppen. I juni inlämnades 

skrivelse till fakulteten och under den tidiga hösten genomförde externa sakkunniga en 

granskning av institutionens forskning. 

 

Samverkan och samarbete 

För att nå det övergripande målet att ”Kunskapen om Stockholms universitets identitet ska 

stärkas” lade bl a informatören, IT-ansvarige och forskningsledaren ned ett mycket 

omfattande arbete på att göra om hemsidan. Anställda vid institutionen deltog också i den 

särskilda kommunikationsutbildning som erbjöds forskare och chefer tack vare att historia var 

ett ledande forskningsområde. 
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Studenter och anställda 

För att nå delmålet om att förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna för 

doktoranderna lades finansieringen om så att tiden med utbildningsbidrag kortades ned till 12 

månader medan anställning gäller under de sista tre åren. Frågan om doktorandernas 

genomströmning i utbildningen utreddes av studierektor för forskarutbildningen och visade att 

snittiden låg något över fyra år. 

 

För att nå målet att nydisputerades möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden skulle 

förbättras fullföljdes planen från 2009 om användningen av de särskilda forskningsmedlen för 

ledande forskning till att rekrytera postdok och forskarassistenter.  

 

Ekonomi och infrastruktur 

Målet att bidragsintäkterna för forskning ska öka uppfylldes genom att nya projekt kom igång 

fr.o.m. januari 2010. Frågan om ökade bidragsmedel från EU utreddes av forskningsledaren, 

men det visade sig svårt att materialisera för institutionens del. 

Flera av de internt uppsatta målen kunde uppfyllas under året, bl a att upprätta ett 

kandidatprogram tillsammans med idéhistoria, vidareutveckling av Forskarskolan Stockholm-

Uppsala, ta fram förslag för hur KVL skulle integreras inom institutionen samt upprättandet 

av en långtidsplanering för läraranställningarna medan andra mål fick ligga kvar och hanteras 

kommande år.  

 

 

1.5. Institutionens personal 

För doktorander, se 2.4.1. 

 
1.5.1. Professorer 

Olle Ferm, professor i medeltidshistoria, föreståndare för Centrum för medeltidsstudier 

Arne Jarrick, professor i historia (tjänstledig) 

Sven Lilja, professor i historia med inriktning mot Stockholms historia 

Karl Molin, professor i historia 

Leos Müller, gästprofessor i maritim historia, föreståndare för CEMAS  

Lars Nilsson, professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria 

Kirsti Niskanen, professor i historia, anställd på ett lektorat med inriktning mot genushistoria 

Ragnar Ohlsson, professor i praktisk filosofi 

Klas Åmark, professor i historia 

 
1.5.2. Professor emerita/emeritus 

Göran Dahlbäck, professor emeritus 

Christina Florin, professor emerita i historia, särskilt kvinnohistoria, affilierad professor 

Yvonne Hirdman, professor emerita i historia med särskild inriktning på genus-, välfärds- och 

arbetslivsforskning, affilierad professor 

Jan Lindroth, professor emeritus 

 
1.5.3. Docenter 

Gabriela Bjarne Larsson 

Nils Edling 

Elisabeth Elgán  
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Pär Frohnert (prefekt) 

Mats Hallenberg 

Jonas Nordin (handledare forskarutbildningen, arbetar på Kungliga biblioteket) 

Magnus Pettersson (handledare, arbetar vid Institutt for forsvarsstudier, Oslo) 

Maija Runcis 

Jens Rydström (handledare, Lund) 

Leif Runefelt 

Johnny Wijk 

 
1.5.4. Universitetslektorer och forskare 

Therése Andersson (fil. dr.) 

Stephan Barthel (fil. dr.) 

Helena Bergman (fil. dr.) 

Johan Bergman (fil. dr.) 

Gabriela Bjarne Larsson (fil. dr.) 

Mikael Byström (fil. dr.) 

Niklas Ericsson (fil. dr.) 

Bo Eriksson (fil. dr.) 

Susan Foran (fil. dr.) 

Cordelia Hess (fil. dr.)  

Camilla Hjelm (fil. dr.) 

Johan Holm (fil. dr.) 

Simon Larsson (fil. dr.) 

Magnus Linnarsson (fil. dr.) 

Bo Persson (fil. dr., stf. prefekt) 

Lovisa af Petersens (fil. dr.)  

Tanja Schult (Dr.) 

Hossein Sheiban (fil. dr.) 

Johan Svanberg (fil. dr.) 

Jan-Axel Swartling (fil. dr.)  

David Tjeder (fil. dr.) 

Ulrik Volgsten (fil. dr.)

 
1.5.5. Universitetsadjunkter 

Lennart Palmqvist 

Claes Petersson  

 
1.5.6. Gästforskare  

Helene Laurent, Helsingfors universitet 

Valentina Novikova, Archangelsk tekniska universitet 

Saara Pellander, Åbo akademi 

Carly Schall, University of Wisconsin 

 
1.5.7. Administrativ personal 

Andreas Bloch (fil. mag.)  

Studievägledare för KVL 

Annika Brofelth 

Administratör och institutionssekreterare samt ansvarig för löne- och personalfrågor samt  

bl a schemaläggning, lokaler och passagesäkerhet 

Ebba Edberg (fil. mag.) 

Amanuens 

Eva Eggeby (fil. dr) 

Ekonomiadministratör och ansvarig för arkiv och diarium 

Agneta Eiseborn 

Ekonomiadministratör 

Mari Eyice (fil. kand.) 

Amanuens 

Disa Karlsson (fil. Kand.) 

Amanuens 

Kjell Lundgren 
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Informatör; ansvarig för hemsida, nyhetsbrev, litteraturlistor, m.m. 

Claes Petersson  

Studievägledare historia 

Oskar Schelin (fil. mag.) 

Byråsekreterare; studentexpedition 

Tom Silvennoinen (fil. kand.) 

Datasystemansvarig 

Susanne Stenius (fil. dr.) 

1:e byråsekreterare; studentexpedition 

 

1.6. Permanenta organ och arbetsgrupper 

Ledningsgrupp: Gabriela Bjarne Larsson, Pär Frohnert, Sven Lilja, Ragnar Ohlsson, Bo 

Persson (ordf.), Leif Runefelt, Johnny Wijk, Lovisa af Petersens 

 

Strategigrupp: Pär Frohnert, Sven Lilja, Gabriela Bjarne Larsson, Klas Åmark, Leif Runefelt, 

Fredrik Charpentier Ljungqvist, Mats Hallenberg 

 

Kvalitetsråd: Vårterminen 2010 inrättades ett särskilt kvalitetsråd på institutionen. I 

kvalitetsrådet ingår representanter med olika befattningar från institutionen samt student-

representanter.  Hittills har kvalitetsrådet arbetat med att justera betygskriterierna i relation till 

lärandemålen för kandidatuppsatsen samt för de tematiska fördjupningskurserna. Ambitionen 

har varit att förbättra kriterierna framförallt ur ett studentperspektiv, så att studenterna lättare 

kan ta till sig kriterierna och få hjälp av dem vid studierna. Vidare har kvalitetsrådet arbetat 

med kursbeskrivningarna på samtliga kurser. Fr.o.m. ht 2010 innehåller alla kurs-

utvärderingar på institutionen frågor som värderar studenternas åsikter utefter lärandemålen. 

Under HT 2010 påbörjade kvalitetsrådet arbetet med att diskutera och förbättra progressionen 

avseende betygskriterierna på de olika uppsatskurserna. Kvalitetsrådet bestod under året av 

Gabriela Bjarne Larsson (sammankallande), Karl Molin, Leif Runefelt, Lovisa af Petersens 

Ulric Volgsten (KVL), Bosse Holmqvist (idéhistoria), 2-3 studentrepresentanter. Möten hölls 

under vt 10 den 16 februari, 21 april och 26 maj. Under ht 10 hölls endast ett möte eftersom 

Gabriela var forskningsledig därefter. 

 

Jämställdhetsgrupp: David Tjeder (ordförande), Andreas Bloch, Therése Andersson, 

Margaretha Nordquist(vt) och Robert Nilsson (ht). Jämställdhetsgruppen har tagit fram en 

jämställdhetsplan som baserad på diskrimineringslagen ska vara formande för institutionens 

jämställdhetsarbete. I jämställdhetsgruppens arbete ingår enligt planen att bevaka både 

personalens och studenternas rätt till likabehandling.  

 

Handledarkonferens: Samtliga lärare/forskare som hade handledningsuppdrag inom 

utbildningen på forskarnivå. 

 

Nämnd för Kulturvetarlinjen: Ragnar Ohlsson, Bo Persson, Lennart Palmqvist, 

Jan-Axel Swartling, Oskar Schelin/Andreas Bloch, fyra studentrepresentanter. 

 

Forskarutbildningsnämnd: Beredde ärenden som berör forskarutbildningen. Ordförande var 

studierektor för forskarutbildningen, Sven Lilja. 
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Centrumbildning 

Centrum för medeltidsstudier: Föreståndare Olle Ferm, sekreterare Fredrik Charpentier 

Ljungqvist. Centrumet inrättades den 1 juli 2008 för att främja forskning om medeltiden. 

Externa medel på över 9 miljoner har erhållits från främst Marianne och Marcus Wallenbergs 

stiftelse, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse och Kungliga Vitterhetsakademien. Medlen 

är avsedda för två större forskningsprojekt och internationellt utbyte genom workshops, 

seminarier och kurser. Centrumet hade en styrelse som sammanträdde tre gånger under året. 

 

Centrum för maritima studier (CEMAS): Föreståndare Leos Müller. Centrumet inledde sin 

verksamhet den 1 januari 2010. CEMAS är ett samarbete mellan Stockholms universitet och 

Statens maritima museer (SMM). Syftet med samarbetet är att stärka det maritima 

forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, etnologi och  

arkeologi. CEMAS huvuduppgift är att bygga upp forskning och forskarutbildning på det 

maritima fältet. CEMAS forskare samarbetar även aktivt med museivärlden och undervisar.  

CEMAS finansieras till lika delar (2 miljoner) av SMM och Stockholms universitet. Vid 

årsskiftet 2010/2011 hade CEMAS fyra medarbetare, två i historia: Leos Müller och  

Lisa Hellman (doktorand), och två i etnologi: Simon Ekström och Hanna Jansson (doktorand). 

CEMAS styrelse sammanträdde tre gånger under 2010.  

 

 

1.7. Skyddsombud 

Skyddsombud: Susanne Stenius 

Studerandeskyddsombud för institutionens doktorander: Oskar Sjöström  

 

 

2. Undervisning och utbildning 

2.1. Grundutbildning 

2.1.1. Historia på grundnivå 

Det finns fyra olika ingångar till att börja läsa historia och ta del av det kursutbud som finns vid 

Historiska institutionen. 

 

Historieprogrammet 

För det första finns ett helt historieprogram som leder fram till en kandidatexamen vid 

Stockholms universitet (3 års studier = 180 hp) med historia som huvudämne. Inom detta 

program läses minst 90 hp historia och därutöver finns möjlighet att välja studier inom något 

annat ämne.  

 

Studier terminsvis 

Det andra alternativet att börja läsa historia går via heltidsstudier en hel termin i taget (30 hp). 

Som nybörjare i ämnet kan man läsa Historia I, som tar sin utgångspunkt i den äldre historien 

och följer den världshistoriska utvecklingen fram till 1800-talets början. Efter första terminens 

studier följer Historia II där 1800–1900-talens historia studeras. Terminen utmynnar i kursen 

Uppsats – informationssökning, källkritik och problemlösning som syftar till att genomföra ett 

eget undersökningsarbete. Tredje terminens studier i historia är en kandidatkurs som inne-

håller fördjupade teoretiska och tematiska studier samt ett eget uppsatsarbete motsvarande 15 

hp, vilket krävs för en kandidatexamen. 
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Studier halvterminsvis 

Det tredje alternativet att läsa historia innebär att man väljer en halv termins studier (15 hp) 

inom ett kronologiskt block. Det gäller heltidsstudier dagtid antingen första eller andra halvan 

av en termin. Kurserna är Medeltidens samhälle (ges första halvan), Det tidigmoderna 

samhället - 1500-1800 (ges andra halvan), Det moderna samhället 1800-2000 (ges första 

halvan) och Uppsats - informationssökning, källkritik och problemlösning (ges andra halvan). 

 

Fristående tematiska kurser 

Det fjärde alternativet slutligen utgörs av fristående tematiska kurser som ges på kvällstid om 

antingen 10 hp eller 15 hp.  Följande kurser gavs under 2010:  

 Idrotten i det moderna samhället 

 Muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv 

 Muslimska ländernas historia II. Islams uppkomst och betydelse för tusen år av 

 social och politisk utveckling 

 Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen 

 Afrikas historia II - kolonialism och modernitet 

 Genus i historien - kropp, makt och kön 

 Medeltidens kultur- och samhällsliv 

 Stormaktstiden - staten, kyrkan och folket 

 Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen 

 Populärmusik och politik 

 Samtidshistoria I - frigörelser, globalisering och konflikter 

 Stockholms historia 

 Globalisering och urbanisering 

 De nordamerikanska indianernas historia I, ca 1500-1890 

De fristående kvällskurserna löper som regel på halvtid över en längre del av terminen. Alla 

kurserna är påbyggbara vid fortsatta studier i historia. 

 
2.1.2. Historia på avancerad nivå 

Genomfört examensarbete för kandidatkurs ger behörighet för att studera på avancerad nivå. 

Behörighet för program kräver dock uttagen kandidatexamen. På den avancerade nivån kan 

man studera till en tvåårig masterexamen eller ettårig magisterexamen. Den ettåriga magistern 

kan byggas ut till en tvåårig master med ett års ytterligare studier där bl. a. ett kompletterande 

examensarbete ingår. Även andra ämnen med relevans för historieämnet kan infogas i en 

examen. I regel ges delkurserna på avancerad nivå på halvfart så att två kurser läses samtidigt. 

Närmare information om programmens och kursernas utbildningsplaner finns på 

institutionens hemsida.  

 

Masterprogram 
Masterprogrammen omfattar två års heltidsstudier (startar höstterminer), där kan följande 

inriktningar läsas: Historiska studier, Medeltidsstudier, Intersektionalitetsstudier eller 

Kulturarvsstudier. 

 

Masterprogram i historiska studier, med inriktning på historia eller idéhistoria (120 hp, 

2 års studier) 

Programmet är ett samarbete mellan Historiska institutionen och Institutionen för litteratur-

vetenskap och idéhistoria. Det tvååriga programmet är en sammanhållen helhet med vissa 

gemensamma kurser. Fokus är riktat mot ett av huvudämnena, där examensarbetet skrivs, men 
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samtidigt ges möjligheter till personliga kursval. Även ämnen utanför historia och idéhistoria 

kan infogas i programmet. Utrymme finns för praktikperioder och individuella litteraturkurser. 

 

Masterprogram i medeltidsstudier (120 hp, 2 års studier) 

Programmet utgår från ett huvudämne (t.ex. historia, arkeologi, konstvetenskap eller något 

medeltidsspråk) och består av en blandning av kurser med ämnesorienterande, 

färdighetstränande och metod- och teoriförmedlande innehåll. Examensarbetet skrivs inom 

huvudämnet.  

 

Masterprogram i intersektionalitetsstudier (120 hp, 2 års studier, värdinstitution: 

Pedagogiska institutionen) 

Inom detta program läses kurser på fyra centra/institutioner och studenterna får möta aktuell 

forskning inom det övergripande kunskapsområdet intersektionalitetsstudier, dvs studiet av 

samspelet mellan olika samhälleliga kategoriseringar av människor, efter vilka man kan sär-

behandlas, t.ex. genus, klass, sexualitet, etnicitet, religion eller funktionshinder. En central 

aspekt är hur dessa kategoriseringar kan relateras till olika maktperspektiv. 

 

Masterprogram i kulturarvsstudier (120 hp, 2 års studier, värdinstitution: 

Konstvetenskapliga institutionen) 

Ett tvärvetenskapligt masterprogram som bygger på samverkan mellan disciplinerna 

arkeologi, etnologi, historia, konstvetenskap, kulturgeografi och nordiska språk. Dessutom 

medverkar specialister från KTH, Riksantikvarieämbetet och andra kulturarvsaktörer som 

gästlärare.  

 

Enstaka kurser på avancerad nivå  

För en magisterexamen krävs ett års heltidsstudier. Enstaka kurser om 7,5 hp kan läsas till ett 

värde av 30 hp och ska kombineras med magisterkursen om 30 hp. Följande kurser gavs 

under vt 2010 och ht 2010: 

 Manifestationer i offentligheten kring sekelskiftet 1900 

 Idrott, samhälle, identitet 1900-2000 

 Politiskt tänkande under medeltiden 

 Medeltidsforskning 

 Historia i ett intersektionalitetsperspektiv 

 Urbaniseringens miljöhistoria 

 Paleografi (handskriftskurs) 

 

Historia – Magisterkurs (30 hp, ges endast vårterminer) 

Innehåller tre delkurser:  

 Historia som vetenskap, 7.5 hp 

 Historia – Metodkurs, 7.5 hp      

 Examensarbete för magisterexamen, 15 hp 

Dessa tre kan också läsas som fristående kurser. 

 
2.1.3. Arkivvetenskap  

Kursen i arkivvetenskap (60 hp) gavs på avancerad nivå vilket innebär att det som förkunskap 

krävs en avslutad fil. kand. inom humaniora (dock ej språk som huvudämne) eller samhälls-

vetenskap. Kursen är inriktad på att ge en grundläggande kompetens för att arbeta som 

arkivarie inom såväl den offentliga som privata sektorn. Att arbeta som arkivarie i dagens 

informationssamhälle erbjuder ett brett spektrum av olika arbetsuppgifter. Det kan gälla 
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arbete på olika arkivinstitutioner som har till uppgift att vårda, bevara och synliggöra vårt 

gemensamma kulturarv genom historien. Men det kan också handla om att vara med och 

planera hur dagens informationsutbud skall organiseras och bevaras. Givetvis har den 

informationsteknologiska utvecklingen stor betydelse för dagens arkivfrågor och för den 

moderna arkivhanteringen.  

 

Kursen i arkivvetenskap gick på helfart under två terminer. Den är uppdelad i 7 delkurser 

samt en längre praktikperiod. Praktiken omfattar 15 hp och syftar till att studenterna ska få 

använda sina teoretiska kunskaper om arkiv i praktisk verksamhet. Praktiken tillsammans med 

delkurserna ger sammantaget en bred kunskapsbas inom hela det arkivteoretiska fältet, men 

främst med inriktning mot proaktiv arkivverksamhet t.ex. arkivjuridik, informationsstyrning, 

processkartläggning, verksamhetsbaserad arkivredovisning, gallringsfrågor samt uppsats-

arbete och internationell arkivteori.  

 
2.1.4. Kulturvetarlinjen  

Kulturvetarlinjen bildar en organisatorisk enhet med Historiska institutionen och är både ett 

utbildningsprogram och fristående kurser med praktik såväl som rent teoretiska inriktningar.  

 

Kandidatprogrammet 

Kulturvetarlinjens Kandidatprogram omfattar 180 högskolepoäng och inleds för samtliga 

studenter med en programspecifik kurs, Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp. Efter baskursen 

följer studier dels i ett huvudområde omfattande 90 hp och innefattande kandidatkurs med 

examensarbete, dels i ytterligare valbara kurser omfattande 30 hp. Programmet avslutas med 

en tillämpningstermin om 30 hp med valbara alternativ som kan innehålla praktik. Studier 

genomförda före antagning till programmet kan tillgodoräknas. 

 

Fristående kurser  

Kulturvetarlinjen ger också fristående kurser öppna även för studerande som inte läser på 

linjen. Dessa kurser är antingen yrkesinriktade, som Curatorutbildning, Förlagsvetenskap, 

Museivetenskap och Projektledarutbildning, eller tvärvetenskapligt teoretiska som Visuell och 

materiell kultur, Kläder, kropp och scen samt Upplevelseindustrin. De yrkesinriktade 

kurserna innehåller praktikperioder.  

 
2.1.5. Lärarutbildning i historia  

För studenter som vill bli lärare med historia som ett undervisningsämne finns flera alter-

nativa vägar att välja på. Antingen kan de välja ett lärarprogram och inom det välja inriktning 

på ämnen respektive åldersgrupp som de vill undervisa i skolan. Lärarprogrammen är 

uppbyggda så att de varvar ämnesstudier med pedagogiska/didaktiska kurser samt VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning på en praktikskola). En annan väg att bli lärare är att läsa 

ämnesstudier först och ta t.ex. en fil.kand. eller magisterexamen och därefter ansöka till KPU-

utbildning (Kompletterande pedagogisk utbildning) om tre terminer. Mer information om 

detta finns på Lärarutbildningskansliet vid Stockholms universitet.  

Det finns även ett program som heter Kombinationsprogrammet, som ger lärarexamen samt 

magisterexamen i huvudämnet. I detta program läses de ordinarie historiekurserna obrutet i 

sin helhet. Pedagogik och praktik ligger på egna terminer. För gymnasiekompetens krävs 

minst kandidatnivå i historia, således tre terminer (90 hp). Som huvudämne i Kombinations-

programmet krävs Magisternivå, fyra terminer (120 hp). De studenter som läser historia som 

sitt andraämne inom Kombinationsprogrammet läser 2,5 terminer historia (75 hp). 

De studenter som läser till lärare via Lärarprogrammet mot skolans äldre åldrar (grundskolans 

klass 7-9 och gymnasieskolan) och har historia som huvudämne kommer till Historiska 
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institutionen den andra terminen i programmet. Den första terminen i lärarprogrammet är en 

introduktionstermin till läraryrket med pedagogiska/didaktiska kurser. Den första terminens 

studier vid Historiska institutionen, Historia I, läses tillsammans med alla andra studerande. 

Under denna termin finns inga pedagogiska/didaktiska kurser inlagda utan det handlar enbart 

om studier i historia. Terminen efter, Historia II, läser studenterna däremot i en särskild 

lärargrupp eftersom terminen är varvad mellan ämnesstudier och pedagogiska/didaktiska 

kurser samt en VFU-period på några veckor. Efter denna termin är man uppe på den fjärde i 

Lärarprogrammet och den innehåller en längre praktikperiod (VFU) tillsammans med 

pedagogiska kurser. Till Historiska institutionen återkommer studenterna först mot slutet av 

lärarutbildningen, termin åtta, efter att ha läst ett andraämne i tre terminer (eller två ämnen, 

2+1 termin), och då ska de läsa Kandidatkursen som innehåller ett större eget uppsatsarbete, 

en historisk teorikurs samt en didaktisk teorikurs. De studenter som läser historia som sitt 

andraämne läser vid Historiska institutionen under tre terminer (5, 6 och 7) och i dessa ligger 

då förutom ämnesstudier även en VFU-period och ämnesdidaktisk kurs.  

Den som väljer att bli lärare mot yngre åldrar läser endast en delkurs om 7,5 hp i historia inom 

kursen Samhällsorienterande ämnen 60 hp, där det även ingår 7,5 hp vardera Geografi, 

Religion och Samhällskunskap samt pedagogiska/didaktiska kurser och VFU.  

 
2.1.6. Helårsstudenter och helårsprestationer: statistik 

Antalet registrerade helårsstudenter på institutionen har under kalenderåret 2010 varit 579 på 

grundnivå och 84 på avancerad nivå. Helårsprestationerna (avklarade kurser) har varit 402 på 

grundnivå och 74 på avancerad nivå. Dessa uppgifter är hämtade ur ÅR-databasen, där 

inrapporterade registreringar och resultat omräknats till helårsstudenter och helårsprestationer. 

 

Av ovan nämnda helårsprestationer har 25 inrapporterats inom arkivvetenskap, där antalet 

registrerade helårsstudenter varit 27. 

 

Inom ramen för Kulturvetarlinjens kandidatprogram har 98 helårsprestationer genomförts på 

114 registrerade helårsstudenter. Dessutom tillkommer 65 prestationer (på 85 helårs-

registreringar) på Kulturvetarlinjens fristående kurser. 

 

Lärarutbildningen är indelad i tre program och har under året sammanlagt producerat 136 

helårsprestationer på 161 registrerade helårsstudenter. 

 
2.1.7. Praktik 

2.1.8. Arkivvetenskaplig praktik 

Magisterstudenterna i arkivvetenskap (30 studenter/läsår) genomför två praktikperioder under 

sin utbildning, den ena på våren och den andra på hösten. Praktikperioderna omfattar  4 veckor 

vardera och är förlagda till arkivinstitutioner samt privata och offentliga arkivbildare. De 

flesta studenter genomför sina praktikperioder i Stockholm med omnejd, men i några fall kan 

praktikplatser ordnas på annan ort. Praktikperioderna ger tillfälle att knyta viktiga kontakter i 

yrkeslivet samt att tillämpa de teoretiska kunskaperna. Den första praktikperioden utmynnar i 

ett mindre uppsatsarbete, den andra i magisteruppsatsen.  

 
2.1.9. Kulturvetarlinjens praktik  

Inom Kulturvetarlinjen innehåller Förlagsvetenskap, magisterkurs (60 hp) och  den 

linjespecifika Tillämpningskursen (30 hp) båda 10 veckors handledd praktik. Vidare har 

Curatorutbildning 30 hp, Museivetenskap 30 hp och Projektledarutbildning 30 hp vardera 5 

veckors handledd praktik. Den handledda praktiken omfattar kultursektorn i vid mening. Det 
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kan röra sig om kulturvårdande och kulturförmedlande institutioner och verksamheter av olika 

slag, t.ex. museer och kulturminnesvård, arkiv, förlag, massmedier alternativt 

kulturadministrativa uppgifter inom studieförbund, organisationer, företag och förvaltning 

eller slutligen gallerier och kulturprojekt av olika slag. 

 
2.1.10. Lärarutbildningens praktik (VFU) 

Lärarprogrammen är uppbyggda så att de varvar ämnesstudier med pedagogiska/didaktiska 

kurser samt VFU (verksamhetsförlagd utbildning). VFU är en viktig del av lärarutbildningen. 

Man kan även läsa VFU som en fristående kurs på 10 poäng. Oavsett hur man tar sig fram till 

lärarexamen så ingår någon form av verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda 

utbildningen utgör inga egna kurser i utbildningen. Inom VFU får studenterna planera, genom-

föra och utvärdera undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i och utforska 

andra aspekter av verksamheten med särskild inriktning på syftet med den kurs VFU ingår i. 

Verksamhetens frågor ska ges möjlighet till inflytande i kursgenomförande och innehåll. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till det partnerområde som studenten är placerad 

i under sin utbildningstid. 

 
2.1.11. Praktik på avancerad nivå  

Under andra året på masterprogrammet i historiska studier kan två temakurser (2 x 7,5 hp) 

bytas ut mot praktik. Praktikperioderna tillbringas vid någon statlig, kommunal eller privat 

arbetsgivare där kunskaper och färdigheter inhämtade från kurser inom masterprogrammet i 

historiska studier är relevanta för arbetsuppgifterna. Under praktiken får studenten tillfälle att 

tillämpa dessa kunskaper och färdigheter, samt erfarenhet av vissa arbetsgivare som del av 

arbetsmarknaden. Arbetstiden ska vara densamma för praktikanten som för den 

heltidsarbetande personalen i övrigt.  

 

 

2.2. Forskarutbildning  

Forskarutbildning 

Forskarutbildningen har för närvarande trettiosju aktiva doktorander vid Historiska 

institutionen på Stockholms universitet, och dessutom åtta doktorander knutna till 

forskarskolan BEEGS på Södertörns högskola. Av dessa kommer två att disputera under 

vårterminen 2011, och sannolikt ytterligare ett tiotal de närmast följande terminerna. 

Undervisningen bedrivs genom handledning till avhandlingsarbeten, genom ett 

doktorandseminarium lett av tre seminarieledare samt genom obligatoriska och självvalda 

kurser. Kursutbudet motsvarar ett års studietid, och består till nära hälften av obligatoriska 

teori- och metodkurser. Övriga kurser kan väljas ur institutionens utbud av masterkurser, ur 

andra institutioners och högskolors master-/magisterkurser, eller som egenkomponerade 

läskurser. En mindre del av kursutbudet ska gälla ett område eller tema som inte ligger i 

anslutning till avhandlingsämnet.  

 

Doktoranderna medverkar i utformningen av forskarutbildningen genom representation i 

institutionsstyrelsen, forskarutbildningsnämnden och i institutionens arbetsgrupp för 

forskarutbildningen. Doktoranderna har även flera egna representativa organ för interna 

angelägenheter (varav doktorandrådet är viktigast) och de arrangerar återkommande samkväm 

mm för sammanhållning och gemenskap inom det egna kollektivet. 

 

Doktoranderna uppmuntras, och tar ofta chansen, att medverka i institutionens arbete genom 

undervisning eller kvalificerat administrativt arbete. De kan göra detta upp till 20 % av 
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studietiden, och kompenseras då med maximalt ett år förlängd studietid, beroende på hur 

omfattande deras arbetsinsatser varit. Flera av doktoranderna är också flitiga besökare på 

inhemska och internationella konferenser, symposier och workshops. Det är också vanligt 

bland doktoranderna med utlandsterminer eller andra längre vistelser vid utländska lärosäten. 

Till bilden hör dessutom en ökande ström av utländska doktorander som de flesta terminer 

besöker institutionen. 

 

Forskarutbildningen drivs sedan 2008 i samarbete med Uppsala universitets historiska 

institution. Samarbetet går under namnet Forskarskolan i historia Stockholm och Uppsala. Det 

har hittills yttrat sig i utbyte av sakkunniga och handledare, samordnat kursutbud, samordnade 

allmänna studieplaner och från 2010 samordnad antagning till forskarutbildningen. Varje 

termin hålls gemensamma doktoranddagar och de båda institutionernas seminarieserier står 

öppna för samtliga doktorander. Under vårterminen 2011 planeras ett doktorandinternat på 

Stora Brännbo kursgård i Sigtuna. Forskarutbildningen arbetsgrupp har någon gång per termin 

gemensamma möten med motsvarande grupp i Uppsala. 

 
2.2.1. Doktorander och avhandlingsprojekt 

Linus Bellander  

Stadens gränser - Ett antal svenska städers inkorporeringar från 1860 och framåt.  

Johan Bergman (disputerat vt 2010) 

Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin.  

Nevra Biltekin 

Den professoressionella byråkraten och diplomatins praktik. Värdesystem i den svenska 

diplomatiska kåren, 1920-2000.  

Karin Carlsson  

Hemarbetet som lösning och problem. Den sociala hemhjälpen 1944-1960.  

Fredrik Charpentier Ljungqvist  

Ideologin kring kungamakten i nordiska medeltidslagar ca 1150-1350.  

Nikolas Glover  

En svensk exportförening på det andliga och kulturella området.  

Ann Hallner  

KFUK - En väg för kvinnor ut i offentligheten?  

Lisa Hellman 

Från främling till frände – det Svenska Ostindiska Kompaniets sociala praktiker i Kina  

John Hellström  

Hjältefabriken: medias konstruktion av svenska sporthjältar.  

Kim Herburt  

Sadomasochismens historia i Sverige - förhållningssätt, organisering och konflikt med stat 

och samhälle.  

Johannes Heuman 

Witness, remember and bring justice: Early responses to the Holocaust in Western Europe 

1940-1965.  

Olof Holm  

Odalbonden mellan fjällen. Studier i jämtländsk ekonomi och kultur under medeltiden och 

1500-talet.  

Håkan Jakobsson  

Experts and Entrepreneurs in Early-Modern Sweden. State-Utilization of Dutch Maritime and 

Mercantile Competence and Knowledge 1600-1670.  

Wojtek Jezierski (disputerat ht 2010) 

Total St Gall. Medieval Monastery as a Discinplinary Institution.  
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Eva Joelsson  

Emotionell navigation under en politisk regim: Emotionella yttringar kring kärlek, sexualitet 

och äktenskap under andra hälften av 1700-talet och början av 1800-talet.  

Dan Johansson  

Produktionen av sjömilitär beredskap 1523-1640.  

Martin Johansson 

Äreminnen. Språk, status och ideologi i medaljkonsten, ca 1650–1900 

Jenny Langkjaer  

Övervakning för rikets säkerhet. Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer 

och inhemsk politisk aktivitet 1885-1922.  

Eva-Marie Letzter 

Att undervisa på folkets villkor: Populärreligiös lärdom i Heliga Birgittas och 

Vadstenalitteraturens exempla ca 1340−1500. 

Aryo Makko  

Sweden and the Road to the Helsinki Final Act of 1975.  

Elin Malmer  

Att kämpa den goda kampen: Väckelsekristendom, inre mission och maskulinitet ca 1900-

1920.  

Robert Nilsson 

Den stora gruvstrejken i Malmfälten: Konstruktionen av en händelse 

Margareta Nordquist  

Medeltida historieskrivning: Ideologi och narrativa strategier i svenska rimkrönikor.  

Cecilia Notini Burch  

Refugee politics in times of international tension: Sweden's handling of Soviet Bloc refugees 

1945-1968.  

Emma Pihl-Skog 

Starke man: Kön och klass i svenska kraftsporter 1920–1975  

Joakim Scherp  

Ofrälse samhällssyn 1650-80.  

Per Gunnar Sidén  

Från Lödöse till Uleåborg - Sverige och Finlands urbanisering 1200-1611.  

Ingvar Sjöblom  

Statsmakt och ideologisk förändring i det medeltida och tidigmoderna Sverige, Flottans 

militära ledare under 1500-talet.  

Alf Sjöblom  

Privata pensionslösningar för arbetare 1890-1950 – exemplet folkförsäkring.  

Anders Sjöbrandt  

Att riva eller inte riva mer? Fyra berättelser om omdaningen av Stockholm under 1950- och 

60-talen.  

Ingela Sjögren  

Synen på ”sig själv” och ”den andre” hos Nordamerikas indianer.  

Oskar Sjöström  

Varför krig? Perspektiv på konflikter och krigslystnad i 1700-talets Sverige.  

Anna-Carin Stymne  

Barn och ungdomars historieuppfattning.  
 
2.2.2. Doktorandkurser  

Institutionen ger i samarbete med Historiska institutionen i Uppsala fyra kurser för 

doktorander, en introduktionskurs (4,5 Hp), två teorikurser (7,5 hp vardera) och en metodkurs 

(7,5 hp). Introduktionskursen ges i början av studietiden under vårterminerna. Den ena 
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teorikursen Historisk teori och historiska klassiker ges under vårterminen och den andra 

teorikursen Internat/internetkursen Tillämpad teori under höstterminen. Metodkursen 

Kvalitativa och kvantitativa metoder ges i början av utbildningstiden på höstterminen. 

 

2.3. Erasmus- och Nordplusutbyte  

Utbyten mellan Historiska institutionen och andra universitet/institutioner skedde kontinuerligt. 

Under 2010 hade institutionen sammanlagt 29 inresande och 6 utresande. Studenterna kom från 7 

olika länder, främst, Tyskland, Frankrike och Finland. Utresande studenter reste till Frankrike, 

Storbritannien och Nederländerna.  

 

I Frankrike har utbyten skett med universitet i Paris, Limoges och Bordeaux, i Tyskland med 

universitet i Bremen, Bochum, Münster och Frankfurt am Main, i Italien med Milano, i 

Nederländerna med Amsterdam, i Polen med Gdansk och Torun, i Spanien med Santander, i 

Storbritannien med Glasgow och i Finland med Jyväskylä och Helsinki. 

 

 

3. Forskning 

3.1. Disputationer 

4/6 Johan Bergman: Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna  

 och demokratin.  

 Opponent: Docent Jens Ljunggren, Lunds universitet 

 Betygsnämnd: Kim Salomon, Eva Blomberg och Karin Helander 

  

17/12  Wojtek Jezierski: Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary 

Institution.  

 Opponent: Fil. dr Hans Jacob Orning, Högskulen i Volda, Norge 

 Betygsnämnd: Donald Broady, Tuomas Heikkilä, Inga Sanner 

 

 

3.2. Projekt  

3.2.1. Pågående projekt 

För doktoranders avhandlingsprojekt se 2.4.1 ? 

 

Blixtlås, knapp och kardborrband - makt och materialitet under styling och påklädning 

Ansvarig: Therése Andersson 

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond 

 

Populärmusik som historia 

Ansvariga: Johan Bergman, Mikael Byström, Nikolas Glover  

Egenfinansierat 

 

Klaga månde Elektra. Könsdiskriminering och mänskliga rättigheter - förändrade 

relationer mellan mellanstatliga organ, stat och individ i ett nordiskt 

östeuropaperspektiv 1980-2009 

Ansvarig: Eva Blomberg 

Medverkande: Yulia Gradskova 
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Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

Den svenska handikappidrotten 1955-2000 
Ansvarig: Hans Bolling 

Finansiär: Idrottshögskolan 

 

Flyktingarna och folkhemmet. Praktik, politik och föreställningar i flyktingmottagandet 

i den tidiga svenska välfärdsstaten, 1930-1950 

Ansvariga: Mikael Byström och Pär Frohnert 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

Den nordiska arbetslösheten... 

Ansvarig: Nils Edling 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

Medeltidsforskning vid SU 

Ansvarig: Olle Ferm 

Finansiär: Ax:son Jonssons stiftelse 

 

Birgitta 4 
Ansvarig: Olle Ferm 

Finansiär: Sällskapet Runica et Mediævalia 

 

Svenska lärare vid utländska universitet under medeltiden 
Ansvarig: Olle Ferm 

Finansiär: Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser 

 

Centrum för medeltidsstudier/Öst-väst 

Ansvarig: Olle Ferm 

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse 

 

Härneviprojektet 

Ansvarig: Olle Ferm 

 

Schack och andra allegorier 

Ansvarig: Olle Ferm 

 

Hammerstaprojektet 
Ansvarig: Olle Ferm 

 

Organisering, legitimering och deltagande: Statsbildning och bondeinflytande i Sverige 

ca 1530-1680 
Ansvarig: Mats Hallenberg 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

Miljödiskursen och miljöpolitikens intåg i Stockholms fullmäktige under efterkrigstiden 

Ansvarig: Sven Lilja 

 

Stockholms miljöhistoria i långtidsperspektiv 

Ansvarig: Sven Lilja 
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Folk, städer och stater. Strukturella maktresurser i den Skando- Baltiska regionen 

1500-1820 

Ansvarig: Sven Lilja 

 

Kristen manlighet 

Ansvarig: Yvonne Maria Werner 

Medverkande: Elin Malmer 

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond 

 

Sverige och den polska demokratirörelsen 1980-1989 

Ansvarig: Karl Molin 

Finansiär: Östersjöstiftelsen 

 

The Post-industrial City: Urban Challenges and Responses since 1950 
Ansvarig: Lars Nilsson 

Finansiär: NOS-HS (Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig 

forskning) 

 

Ett återkommande dilemma - arbets- och äktenskapskontrakt hos tre generationer 

kvinnor 

Ansvarig: Kirsti Niskanen 

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond 

 

Minnets makt - genus i akademiska minneskulturer mellan 1870- och 1970-talen 

Ansvarig: Kirsti Niskanen 

 

Manifestation och kommunikation. Statens och kungamaktens legitimering och 

propagandaspridning under tidigmodern tid 
Ansvarig: Jonas Nordin 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

Byn och bolaget - samverkansformer och konflikter rörande skog och politiskt 

inflytande 1830-1980 

Ansvarig: Bo Persson 

 

I skuggan av förintelsen. Judars integration och kulturskapande i Sverige, före, under 

och efter andra världskriget 
Ansvarig: Tanja Schult 

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond 

 

Den manlige feministens bristande manlighet 

Ansvarig: David Tjeder 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

Politiskt tänkande och politiskt handlande i Europas periferi: senmedeltidens Skottland 

och Skandinavien 

Ansvarig: Biörn Tjällén 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 

 

22 
Stockholms universitet 
Historiska institutionen 

Musikverket och dess publik: estetiska förutsättningar för den svenska uppehovsrätten 

Ansvarig: Ulrik Volgsten 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

Sveriges förhållande till nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen 
Ansvarig: Klas Åmark 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

Teoriernas intåg i historievetenskapen under perioden 1965 till 1985/1990 

Ansvarig: Klas Åmark 

 

Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter 

Ansvarig: Klas Åmark 

 
3.2.2. Avslutade projekt under 2010  

Laga fång för medeltidens kvinnor och män. Skiftbruk, jordmarknader och 

monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500 

Ansvarig: Gabriela Bjarne Larsson 

Finansiärer: Humanistiska fakultetens rörliga resurs och stipendier 

 

Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap 

Ansvariga: Christina Florin och Kirsti Niskanen 

Finansiärer: Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin 

 

Antologin The living city 

Ansvarig: Sven Lilja 

Finansiär: Granholms stiftelse 

 

Kön och makt i Norden 

Ansvarig: Kirsti Niskanen 

Finansiär: Nordiska ministerrådet och NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön 

 

Kön och arbete 

Ansvarig: Kirsti Niskanen 

Finansiär: Nätverket FAS 

 
3.2.3. Priser, stipendier o. dyl.  

Nevra Biltekin 

 Resebidrag från Wallenberg-stiftelsen.  

Karin Carlsson 

 Stipendium för tryckning från Kungl. Gustav Adolf Akademien för svensk folkkultur. 

 Stipendium för tryckning från Einar Lindhs kommunalvetenskapliga stiftelse. 

Olle Ferm 

 Rettigska priset (200 000 kr) från Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademien, mars. "För hans gedigna och idérika en forskning om det medeltida 

samhället, som har levandegjort den europeiska kulturen långt över nations- och 

ämnesgränser". 

Lisa Hellman 

 Resestipendium från Birgit och Gad Rausings stiftelse för arkivresa till Kina. 
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Johannes Heuman 

 Stipendium från Helge Ax:son Johnsons stiftelse.  

Wojtek Jezierski 

 Stipendium från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse på 50 000 kr.  

Martin Johansson 

 Pris från Nils Ludvig Rasmussons stipendiefond.  

Aryo Makko 

 Stipendium från Gottfrid Hintzes Stiftelse för Invandrarforskning. 

 Stipendium från Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning.  

Ashok Nath 

 Izzat. Historical Records and Iconography of Indian Cavalry Regiments 1750-2000 

(2009) utnämnd till bästa militärhistoriska referensbok för Sydasien av Military 

History Commission of India. 

 Vald till visiting senior research fellow vid Bangladesh Institute of Peace and Strategic 

Studies, Dhaka, Bangladesh, 2010-2011.  

Tanja Schult 

 Resebidrag från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse för resor inom Sverige inom aktuellt 

forskningsprojekt (20 000 kr). 

Hossein Sheiban 

 Stipendium från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse för inköp av dator och 

språkgranskning, 40 000 kr. 

Anders Sjöbrandt 

 Stiftelsen Höjerings Bokförlags stipendium 2010. 

Biörn Tjällén 

 Tilldelad ”the Long Room Hub Fellowship of Trinity College”, Dublin.  

 Resebidrag från Letterstedtska fonden och Kungl. Vitterhetakademien. 

 

 

3.3. Forskarutbyte 

Nils Edling 

 NordWel-finansierad gästforskningsvistelse vid Åbo Akademi april-juni 2010.  

Cordelia Hess  

 Postdok-stipendium tilldelat av Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel för fem 

månaders forskning vid biblioteket, 8000 euro.  

Johannes Heuman 

 STINT-stipendium för forskningsvistelse i London och Paris 

Cecilia Notini Burch  

 STINT-stipendium på 115 000 kr, för forskningsvistelse vid LSE IDEAS, London, 

Storbritannien, 15 augusti 2010 - 31 januari 2011. 

 
3.3.1. Gästföreläsningar  

(Se vidare under respektive seminarium) 

 

22 september Professor Peter Clark, hedersdoktor vid Stockholms universitet ”Cultural 

 dissemination in 18
th

 Century Europe. Vectors and obstacles” 

 

5 november  Två representanter från The European University Institute (EUI), Heinz-Gerhard 

 Haupt (med specialitet historiografi) och Martin van Gelderen (specialitet 
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 tidigmodern  historia) kom till institutionen för att informera om studier på 

 doktorand- och postdoc-nivå vid EUI.  

 

13 december Jeppe Nevers (fil. dr. Syddansk universitet) ”Begreppshistorisk metode. Styrker 

 og svagheder” 

 

 

4. Högre seminarier vid institutionen 

4.1. Doktorandseminariet 

Seminarieledare: Gabriela Bjarne Larsson, Leif Runefelt och Johnny Wijk 

26/1 Den nya seminarieordningen, med ett sammanslaget doktorandseminarium 

 (äldrehistoriska och moderhistoriska seminarierna) sjösattes med ett planerings-

 seminarium den 26 januari, kl. 13–15 i D900. 

9/3  Diskussion: hur gör man ett bra uppsatsämne och hur blir man en bra handledare 

 för dem som skriver en kandidatuppsats. Seminarieledare: Gabriela Bjarne Larsson.  

16/3  Anders Sjöbrandt 

23/3 Anne Hoffman 

13/4  Tid vikt för Uppsala eller forskarseminarium 

20/4  Doktoranddag inom forskarskolan 

27/4  Tid vikt för Uppsala eller forskarseminarium 

4/5  Ingela Sjögren 

11/5  Aryo Makko 

18/5  Wojtek Jezierski 

25/5  Cecilia Notini Burch 

1/6  Tid vikt för nyantagnas presentationer: Lisa Hellman, Robert Nilsson 

8/6  Jenny Langkjaer, slutseminarium 

31/8 Nevra Biltekin – samt planering av höstens återstående seminarier 

7/9  Olof Holm  

14/9  Margaretha Nordqvist 

28/9 Robert Nilsson lade fram sin avhandlingsplan: ”Den stora gruvstrejken i 

 Malmfälten: Görandet av en historisk händelse” 

19/10 Slutseminarium för Linus Bellander 

26/10 Oskar Sjöström lade fram ett avhandlingskapitel 

2/11 Saara Pellander lade fram ett avhandlingskapitel: ”Gender in Finnish Immigration 

 Policies of the 1990s” 

16/11 Ann Hallner lade fram ett avhandlingskapitel: ”Det intima systerskapet: 

 medlemskap i KFUK 1885–1935” 

23/11 Detta seminarium ägnades åt doktoranders erfarenheter kring publicering i peer-

review-bedömda tidskrifter 

30/11 Alf Sjöblom lade fram ett avhandlingskapitel 

7/12 Ingela Sjögren lade fram ett avhandlingskapitel 

14/12 Eva-Marie Letzter lade fram sin avhandlingspresentation 

21/12 Martin Johansson lade fram sin avhandlingspresentation 

 Seminariet avslutade året med en liten julfest 
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Forskarseminariet 

Seminarieledare: Mats Hallenberg 

2/2 Tanja Schult, konstvetare verksam vid Historiska institutionen, presenterade 

 sitt RJ-projekt: ”Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen i svensk 

 konst”. 

9/2  Evgeniy Chernyshev, ass. professor from Immanuel Kant State University 

 (Kaliningrad), presented his research on the geopolitical struggle and  integration 

 of Eastern Europe during the cold war period. 

20/4  Pawel Jaworski PhD, ass. professor at the university of Wroclaw, presented his 

 research: ”Sweden and Solidarity 1980–1989. A survey of my research in 

 Stockholm”.  

27/4 Eva Blomberg, Yulia Gradskova och Ylva Valdemarsson presenterade sitt 

 gemensamma forskningsprojekt: ”Klaga månde Elektra. Könsdiskriminering 

 och mänskliga rättigheter – förändrade relationer mellan mellanstatliga organ, 

 stat och individ i ett nordiskt östeuropaperspektiv 1980–2009”. 

 3/5 Leos Müller, professor och föreståndare för Centrum för maritima studier 

 (CEMAS), berättade om sina planer för den marinhistoriska forskningen: 

 ”Maritim historia i Sverige och världen”. 

 

 

4.2. Statsbildning och representation i det 

förmoderna Europa 

Seminarieledare: Mats Hallenberg 

25/2 Heiko Droste, Södertörns högskola, presenterade sin uppsats: ”What did they 

 actually live on? The postmasters' economy around 1700”.   

6/5 Diskussion om statsbildningsforskningens ställning utifrån Patrick  

 Carroll: ”Issues and Agenda. Articulating Theories of State Formation”, Journal 

 of Historical Sociology, 22:4 (2009).  

19/5  Martin Berntson, religionshistoriker från Göteborg, talade om sin nya bok 

 ”Mässan och armborstet. Uppror och reformation i Sverige 1523–1544”.  

10/6 Mats Hallenberg lade fram texten ”The State as a Private Enterprise. The Theory 

 of the Growth of the Firm and theories on State Formation”. 

30/9      Peter Haldén: Balkanfrågan under 1800-talet – suveränitet eller susseränitet? 

28/10   Anna Maria Forssberg: ”Norm systems and information systems in Sweden 

 and France in the time of the Thirty Year's war” 

2/12    Biörn Tjällén: Äganderättsdiskurs och politiskt tänkande under  

 senmedeltiden 

 

 

4.3. Medeltidsseminariet 

Seminarieledare: Olle Ferm 

8/2  Fil. Dr. Bo Eriksson att ledde en öppen diskussion om medeltida bestiarier, 

 med anledning av hans nyligen utkomna bok Bestiarium: en medeltida 

 djurbok. 

1/3 Göran B. Nilsson tog upp problem kring tolkningen av Yngre 

 Västgötalagen.  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 

 

26 
Stockholms universitet 
Historiska institutionen 

15/3 Stefan Mähl talar om ”Det senmedeltida Stockholm – en språklig och kulturell 

 smältdegel”.  

12/4 Roger Andersson lade fram en text om akademisk predikan kontra monastisk 

 predikan.  

3/5  Professor Michael Shank talade över ämnet: ”The academic debate in late-

 medieval Vienna: gleanings from miscellany of Johannes Bremis (d. 1389)”.  

17/5 Olle Ferm lade fram en text om svenskarna i Wien under 1400-talet.  

10/5 Erika Kihlman: ”Bero Magni de Ludosia”. Diskussion av text om Björn av 

 Lödöse som undervisade i Wien från 1433 till 1464.  

31/5 Vid seminariet diskuterade Johan Berg det äldre kartmaterialet om Härnevi 

 by och socken. Seminariet var ett led i projektet om Härnevi kyrka och 

 frågor kring kyrkans lokalisering och anknytning till medeltidens högfrälse. 

27/9   (På Medeltidsmuseet) Peter Tångeberg presenterade nya rön om Sankt 

 Göranskulpturen i Storkyrkan. Efter presentationen och en orientering av 

 Jan von Bonsdorff kring nyare tysk forskning om senmedeltidens 

 konsthantverk blev det besök i Storkyrkan. 

11/10 Jens Nordenhöks översättning av Rolandssången uppmärksammades. Det 

 var ett samarrangemang med Äldretextseminariet.  

25/10   Den franska forskaren Stéphanie Rambaud talade om den äldsta perioden 

 av boktryck i Paris (1400- och 1500-talen) och de illustrationer som böckerna är 

 försedda med.  

8/11   Karin Strinnholm Lagergren talade om sitt arbete med musiken till 

 Hemsjömanualet i Västergötland. 

6/12  Diskussion om ”Danske Kung Kristians handel”, en svensk pamflett från 

 unionstiden riktad mot den danske kungen Kristian, kung även i Sverige 

 åren omkring 1460. Roger Andersson presenterade en utgåva av texten och 

 övergripande kommentar hade Carl Claeson, Ebba Edberg och Peter Isotalo 

 skrivit.  

15/12   Professor Tuomas Heikkilä talade över ämnet ”Den skrivna kulturen i  Sveriges 

 medeltida Österland – nya fynd, ny helhetsbild?” Tuomas sammanfattade ett 

 flerårigt forskningsprojekt om literacitet i Finland under medeltiden. 

 

 

4.4. Idrottshistoriska seminariet 

Seminarieledare: Johnny Wijk och Leif Yttergren 

16/3 Ansgar Molzberger: ”OS 1912 i Stockholm – de fosterländska spelen som stort 

 steg för den internationella olympiska rörelsen”. Ansgar är verksam vid 

 Idrottshögskolan i Köln och Tysklands olympiska museum. Han disputerade

 våren 2010 på en avhandling om Stockholm-OS 1912, IOK och Tyskland. 

19/4 John Hellström ventilerade ett avhandlingskapitel om svenska idrottshjältar. 

 Denna gång var det 1920–1930-tal som gällde, med bl.a. Harry Persson i fokus. 

14/12  Professor Jonny Hjelm, Umeå universitet, presenterade en text och diskuterade 

 kring ämnet ”Vad är modern (tävlings-)idrott? Om begreppsanvändningen inom 

 svensk idrottsforskning”. 

 

 

4.5. Maritima seminariet 

Seminarieledare: Leos Müller 
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5/3 Professor Owe Ronström, Högskolan på Gotland, presenterade sitt 

 forskningsprojekt om öbor. Ordförande: docent Simon Ekström, Centrum för 

 maritima studier. 

19/3 Senior adviser Katarina Villner, SMM, presenterade sin populärhistoriska   

 forskning om sjukvården ombord på fartyg under 1600-talet. Ordförande: 

 professor Johan Rönnby, Södertörns högskola 

16/4 Experttrainee Mirja Arnshav, SMM, presenterade sitt lic.avhandlingsprojekt om 

 yngre vrak. Ordförande: professor Johan Rönnby, Södertörns högskola 

7/5 Fil.dr/Intendent Marcus Hjulhammar, SMM, presenterade sin avhandling 

 Stockholm från sjösidan. Ordförande: professor Leos Müller, Centrum för 

 maritima studier 

28/5 Professor Lewis R. (Skip) Fischer, Memorial University of Newfoundland, 

 presenterade sitt forskningsprojekt ”Myths and Realities in the Rise of the 

 Norwegian Shipping Industry, 1750–1914”. Ordförande: professor Leos Müller, 

 Centrum för maritima studier 

3/9 Invigning av Centrum för maritima studier  

17/9 Mastersstudent Åsa Olovsson, Karlskrona, presenterade sitt arbete om 

 Vegaexpeditionens möte med tjuktjer 1878–1879. Ordförande: Professor Leos 

 Müller, Centrum för maritima studier 

1/10 Lektor Tomas Nilson, Göteborg, presenterade sitt projekt om manlighet på sjön i 

 svensk skönlitteratur under mellankrigstiden. Ordförande: Docent Simon 

 Ekström, Centrum för maritima studier 

15/10 Professor Johan Rönnby, MARIS/Södertörns högskola, presenterade det 

 pågående arbetet om ”Spökskeppet”. Ordförande: Professor Leos Müller, 

 Centrum för maritima studier 

29/10 Intendent Andreas Linderoth, Karlskrona, presenterar sitt projekt om kalla 

 kriget. Ordförande: Professor Johan Rönnby, MARIS/Södertörns högskola 

12/11 Docent Simon Ekström, Centrum för maritima studier, presenterar sitt  projekt Det 

 svarta guldet. Om västkustens hummerfiske. Ordförande: Professor Leos Müller, 

 Centrum för maritima studier 

26/11 Eva Hult, SMM, ventilerar en text om pirater och manlighet. Ordförande: 

 Docent Simon Ekström, Centrum för maritima studier 

10/12 Doktorand Lisa Hellman, Centrum för maritima studier, ventilerar 

 avhandlingsavsnitt om Svenska ostindiska kompaniets kontakter i Kina.

 Ordförande: Professor Leos Müller, Centrum för maritima studier 

 

 

4.6. Genusseminariet 

Startade ht10, Seminarieledare: Kirsti Niskanen 

29/9 Gro Hagemann, professor i historia, Universitetet i Oslo och Sara Edenheim, FD i 

 historia, forskare vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet 

27/10 Anita Göransson, professor vid Tema Genus, Linköpings universitet och Ulrika 

 Holgersson, FD i historia, redaktör för tidskriften Scandia 

24/11 Yvonne Hirdman, professor i historia, Stockholms universitet och David Tjeder, 

FD  i historia, Stockholms universitet 
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4.7. Övrig seminarieverksamhet 

4.7.1. Genusklubben 

Seminarieledare: David Tjeder och Therése Andersson 

17/2  Uppstartsseminarium, Therése Andersson och David Tjeder 

17/3  Diskussion av McRobbie, Angela, ”Post feminism and popular culture: Bridget 

 Jones and the new gender regime”. 

22/4  Diskussion av Tosh, John, ”What Should Historians do with Masculinity”. 

26/5  Hassan Jansson, Karin, ”Våld som aggression eller kommunikation? Hemfridsbrott 

 1550-1650”. 

21/10  Text av Elin Malmer 

17/11  Text av Karin Carlsson 

8/12  Text av Elisabeth Elgán 

 
4.7.2. Historiska klubben 

Historiska klubben har varit en institution i Stockholms historikermiljö sedan 1915. Klubben 

möts cirka 4 ggr per år och fungerar som en mötesplats över generationsgränserna. 

Institutionens alumni kan genom klubben hålla kontakt med den aktuella verksamheten. Vid 

mötena presenteras ny forskning och hålls diskussioner kring aktuella teman. 

 

 

5. Publikationer 

Se även Stockholms universitets publikationsdatabas, DiVA.  

(http://www.sub.su.se/epublicering/sokpublikation.aspx) 

 

 

5.1. Doktorsavhandlingar 

Johan Bergman: Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin. Boréa, 

Umeå. 

 

Wojtek Jezierski: Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary Institution. Acta 

Universitatis Stockholmiensis, Stockholm. 

 

 

5.2. Bok  

Gabriela Bjarne Larsson 

 Laga fång för medeltidens kvinnor och män: skriftbruk, jordmarknader och 

monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500, Institutet för rättshistorisk 

forskning, Stockholm. 

Nils Edling 

 De areella näringarnas välgörare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess 

donationer, Enheten för de areella näringarnas historia (ANH), Stockholm.  

Bo Eriksson med Dick Harrisson 

 Sveriges historia: 1350-1600, Nordstedts, Stockholm. 

Jan Glete 

http://www.sub.su.se/epublicering/sokpublikation.aspx
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 Swedish naval administration, 1521-1721: resource flows and organisational 

capabilities, Brill, Leiden/Boston. 

Yvonne Hirdman 

 Den röda grevinnan: en europeisk historia, Ordfront, Stockholm. 

 Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik, Carlsson, Stockholm. 

Karl Molin med Karl Jilg  

 Historieatlasen, Liber, Stockholm. 

Lars Nilsson 

 Historisk tätortsstatistik. D.5: Folkmängden i tätortsregioner 1900-1950, Stats- och 

kommunhistoriska institutet, Stockholm. 

Maija Runcis med Bengt Sandin 

 Neither Fish nor Fowl: Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000, Nordic 

academic press, Lund. 

Ulrik Volgsten 

 Löpsedlarna, publiken och det offentliga rummet: En teori om hur vi påverkas av 

media, Parrhesia, Stockholm. 

 

 

5.3. Redaktörskap/samlingsverk  

Fredrik Charpentier Ljungqvist med Jafar Jararnejad och Per-Olof Mattsson 

 Vägen till vetenskap 4: Svenska författare och svensk humaniora, H:stöm, Stockholm. 

Sven Lilja med Mattias Legnér 

 Living city - an anthology in urban environmental history, Forskningsrådet Formas, 

Stockholm. 

Leos Müller med Göran Rydén och Holger Weiss 

 Global historia från periferin: Norden 1600-1850, Studentlitteratur, Lund. 

Kirsti Niskanen 

 Kön och makt i Norden: D. 2, Sammanfattande diskussion och analys, Nordiska 

Ministerrådet, Köpenhamn. 

Kirsti Niskanen och Christina Florin 

 Föregångarna: Kvinnliga professorer om makt, liv och vetenskap, SNS Förlag, 

Stockholm. 

Leif Runefelt 

 Svensk mosskultur: odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750-2000, 

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm. 

 

 

5.4. Kapitel i bok/del av antologi  

Therése Andersson 

 ”Facing the Silent Film Star: Concepts of Beauty and the Camera” i Not so Silent: 

Women in Cinema before Sound (red. Sofia Bull, Astrid Söderbergh Widding), Acta 

Universitatis Stockholmiensis, Stockholm, s. 339-346. 

 ”Från Hollywood till Stockholm: Representationer av filmstjärnors klädstilar i 

Filmjournalen 1920-1930” i Modemedvetna museer: Nordiska museets och Skansens 

årsbok 2010 (red. Christina Westergren och Berit Eldvik), Nordiska museets förlag, 

Stockholm, s. 195-213. 

Karin Carlsson 
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 ”Public care work in private contexts: A historical perspective on the swedish welfare 

state” i Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies (red. Lise 

Widding Isaksen), Nordic Academic Press, Lund. 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 ”Det kaotiska klimatet under senmedeltiden och vasatiden” i Sveriges historia: 1350–

1600 (red. Dick Harrisson och Bo Eriksson), Nordstedts, Stockholm, s. 83-86. 

Nils Edling 

 ”The making of Nordic unemployment: Experts and public policy in Denmark and 

Sweden 1890-1910” i In experts we trust: knowledge, politics and bureaucracy in 

Nordic welfare states (red. Åsa Lundqvist, Klaus Petersen), University Press of 

Southern Denmark, Odense, s. 123-154. 

Olle Ferm 

 ”Johannes Gerichini und seine Zeit als Erzbischof von Uppsala: eine ereignisreiche 

Episode der schwedisch-dänischen Geschichte” i  Regna firmat pietas:  Staat und 

Staatlichkeit im Ostseeraum, Festgabe zum 60. Geburtstag von Jens E. Olesen (red. 

Martin Krieger und Joachim Krüger), Druckhaus Panzig Greifswald, Greifswald, s. 

87-99. 

 ”Cronica Visbycensis: (Visby chronicle)” i Encyclopaedia of the Medieval Chronicle 

(red. Graeme Dunphy) Brill Academic Pub, Leiden.  

 ”Diarium Vadstenense: Wazstenense (Memorial Book of Vadstena)” i Encyclopaedia 

of the Medieval Chronicle (red. Graeme Dunphy) Brill Academic Pub, Leiden. 

 ”Erikskrönikan: (Erik's Chronicle)” i Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (red. 

Graeme Dunphy) Brill Academic Pub, Leiden. 

 ”Gutasagan: (History of the Goths)” i Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (red. 

Graeme Dunphy) Brill Academic Pub, Leiden. 

 ”Karlskrönikan” i Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (red. Graeme Dunphy) 

Brill Academic Pub, Leiden. 

 ”Libellus de Magno Erici rege: (Qualiter regnavit rex Magnus)” i Encyclopaedia of 

the Medieval Chronicle (red. Graeme Dunphy) Brill Academic Pub, Leiden. 

 ”Lilla rimkrönikan: (Little rhyme chronicle)” i Encyclopaedia of the Medieval 

Chronicle (red. Graeme Dunphy) Brill Academic Pub, Leiden. 

 ”Prosaiska Krönikan: (Prose chronicle)” i Encyclopaedia of the Medieval Chronicle 

(red. Graeme Dunphy) Brill Academic Pub, Leiden. 

 ”Yngsta Rimkrönikan: (Younger Rhymed Chronicle)” i Encyclopaedia of the 

Medieval Chronicle (red. Graeme Dunphy) Brill Academic Pub, Leiden. 

 ”King Magnus and His Nickname `Smek´” i Saint Birgitta, Syon and Vadstena: 

Papers from a Symposium in Stockholm 4-6 october 2007 (red. C. Gejrot, S. Risberg, 

M. Åkestam) Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, s. 

227-230. 

Christina Florin och Kirsti Niskanen 

 ”Livshistorier, feminism och vetenskap” i Föregångarna: kvinnliga professorer om 

liv, makt och vetenskap (red. Kirsti Niskanen och Christina Florin), SNS Förlag, 

Stockholm, s. 9-29. 

Jan Glete 

 ”Warfare, entrepreneurship and the fiscal-military state” i European warfare, 1350 - 

1750 (red. Frank Tallett & D.J.B. Trim) Cambridge university press, Cambridge, s. 

300-322. 
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Yvonne Hirdman 

 ”Min väg från förvirring till förtryck - en framgångssaga” i Föregångarna: kvinnliga 

professorer om liv, makt och vetenskap (red. Kirsti Niskanen och Christina Florin), 

SNS Förlag, Stockholm, s. 215-237. 

Sven Lilja 

 ”The atmosphere of the City: Climate in the history of Stockholm” i Living City - an 

anthology in urban environmental history (Red. Mattias Legnér, Sven Lilja m. fl.) 

Forskningsrådet Formas, Stockholm. 

Sven Lilja med Mattias Legnér 

 ”Introduction” i Living City - an anthology in urban environmental history (Red. 

Mattias Legnér, Sven Lilja m. fl.) Forskningsrådet Formas, Stockholm. 

Leos Müller 

 ”The Swedish-Norwegian Consular Sevices in the 19th Century (1814-1905)” i 

Consuls et services consulaires au XIXe siécle (red. Jörg Ulbert och Lukian Prijac) 

DOBU verlag, Hamburg, s. 261-270. 

Kirsti Niskanen 

 ”Kön och makt i Norden - ett jämförande perspektiv” i Kön och makt i Norden, Del II: 

 Sammanfattande diskussion och analyser (red. Kirsti Niskanen och Anita Nyberg) 

Nordiska ministerrådet, Köpenhamn, s. 19-51. 

Leif Runefelt 

 ”Aristoteles på kaffehus: Dygdelära och umgänge i Dalis Argus” i Dygder och laster: 

Förmoderna perspektiv på tillvaron (red. Marie Lindstedt Cronberg, Catharina 

Stenqvist), Nordic Academic Press, Lund, s. 341-358. 

Hossein Sheiban 

 ”The 1902 Stockholm Smoke Question” i Living City - an anthology in urban 

environmental history (Red. Mattias Legnér, Sven Lilja m. fl.) Forskningsrådet 

Formas, Stockholm, s. 278-305. 

Biörn Tjällén 

 ”Ericus Olai” i Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (red. Graeme Dunphy) Brill 

Academic Pub, Leiden. 

Klas Åmark med Urban Lundberg 

 ”Social rights and social security: The Swedish Welfare State, 1900-2000” i The 

Nordic Welfare State (red. Stein Kuhnle, Chen Yinzhang, Klaus Petersen, Pauli 

Kettunen) Fudan University Press, Shanghai. 

 

 

5.5. Artikel i tidskrift 

Therése Andersson 

 ”Marie Antoinette: Queen of Fashion - Queen of Decadence” i Lambda Nordica: 

Tidskrift om homosexualitet, 2010:3/4, s. 104-122. 

Ann-Sofie Arvidsson 

 ”Vad kan vi lära av det förflutna? Bytet av arkivredovisningsmodell ur ett historiskt 

perspektiv” i Arkiv samhälle och forskning, 2010:1, s. 29-43. 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 ”Rekord i fåfänga men inte i köld” i Expressen, söndag 10 januari 2010, s. 4. 

 ”A new reconstruction of temperature variability in the extra-tropical Northern 

Hemisphere during the last two millennia” i Geografiska annaler, 2010:3, s. 339-351. 

 ”Vulkanhysterin gör oss till hedningar” i Expressen, tisdag 20 april, s. 4. 
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Elsabeth Elgán 

 ”För lite och för sent: vi behöver ett nytt museum för historia” i Historisk tidskrift, 

2010:3, s. 493-495. 

 ”Fernand Braudels artikel ”La longue durée” och svensk historieskrivning idag - några 

reflexioner” i Historisk tidskrift, 2010:4, s. 739-751. 

 ”Tjugoförsta världshistorikerkongressen, Amsterdam, 22-28 augusti 2010” i Historisk 

tidskrift, 2010:4, s. 825-826. 

Bo Eriksson 

 ”Monster i förvandling” i Historisk tidskrift, 2010:2. 

Yulia Gradskova 

 ”Educating Parents: Public Preschools and Parenting in Soviet Pedagogical 

Publications, 1945-1989” i Journal of Famely History, 2010:3, s. 271-285. 

Johannes Heuman 

 ”De vågade återvända - judiska infiltratörer i Nazityskland” i Populär historia, 

2010:8. 

 ”Hemliga armén 1940-44. Fokus på Franska motståndsrörelsen” i Populär historia, 

2010:6, s. 19-28. 

Cordelia Hess 

 ”Hur man skapar ett helgon: Normering och censur i senmedeltida 

kanonisationsprocesser” i Historisk tidskrift, 2010:2, s. 191-214. 

Olof Holm 

 ”Om källvärdet av kyrkplatssägner för studiet av nedlagda medeltidskyrkor” i 

Bebyggelsehistorisk tidskrift, s. 22-37. 

 ”Social och ekonomisk stratifiering i Jämtland 800-1600: En kritisk 

forskningsöversikt” i Collegium Medievale, s.114-148. 

Martin Johansson 

 ”Samuel Pozzi - en bortglömd gigant?” i Svensk Numismatisk Tidskrift, 4:2010. 

Aryo Makko 

 ”Arbitrator in a World of Wars: the League of Nations and the Mosul Dispute, 1924-

25” i Diplomacy & Statecraft, 2010:4, s. 631-649. 

 ”Multilateralism and the Shaping of an ’Active Foreign Policy’: Sweden during the 

preparatory phase of the CSCE” i Scandinavian Journal of History, 2010:3, 310-329. 

 ”The Historical Roots of Contemporary Controversies: national Revival and the 

Assyrian ’Concept of Unity’”, i Journal of Assyrian Academic Studies, 2010:1, s. 58-

86. 

Karl Molin med Klaus Misgeld 

 ”Solidarity despite reservations” i Baltic worlds: A quarterly scholarly journal and 

news magazine, 2010:3, s. 10-16. 

Leos Müller 

 ”Swedish Shipping in Southern Europe and Peace Treaties with North African States: 

An Economic Security Perspective” i Historical Social Research, 2010:4, s. 190-205. 

Leos Müller med Stefan Lundblad 

 ”Centre for Maritime Studies (CEMAS): A New Hub of Maritime Historical Research 

in Sweden” i International Journal of Maritime History, 2010:1, s. 279-281. 

Kirsti Niskanen 

 ”No longer best in the world” i NIKK magasin, 2010:3, s. 20-23. 

Jonas Nordin 

 ”Logården vid Stockholms slott under 1700-talet” i Konsthistorisk tidskrift, 2010:1, s. 

33-54. 
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 ”Tanklösa riktlinjer hinder för forskare” i Svenska dagbladet, 2010-04-29. 

Leif Runefelt 

 ”Ett svenskt Arkadien: Landskapet i svenska ortbeskrivningar 1800-1860” i 

Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 59, s.82-98. 

Tanja Schult 

 ”Monument med mänskliga proportioner” i Svenska dagbladet 27 januari 2010 

 ”Myter om mannen bakom myten: Tanja Schult recenserar en ny studie om Raoul 

Wallenberg” i Judisk krönika, 2010:3. 

 ”Whose Raoul Wallenberg is it?: The Man and the Myth: Between Memory, History 

and Popularity” i Culture Unbound Journal of Current Cultural Research, 2010:2, s. 

770-796. 

Oskar Sjöström 

 ”Saladin: Jerusalems befriare” Militär historia, 2010:4. 

 ”Slaget vid Crécy 1346” i Militär historia, 2010:1. 

 ”Hattar och mössor: partistrider på 1700-talet” i Populär historia, 2010:4, s. 48-54. 

Johnny Wijk 

 ”Idrottens framgångsspiral: om orsakssamband och framgångsfaktorer utifrån 

exemplen svensk tennis och svensk golf och deras parallella framgångsberättelser” i 

Idrottsforum.org, 2010-12-15. 

 

 

5.6. Recension  

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 ”När européerna erövrade världen” i Populär historia, 2010:1, s. 62-63.  

Nikolas Glover 

 Urban Lundberg och Mattias Tydén (red.): Sverigebilder: det nationellas betydelser i 

politik och vardag i Historisk tidskrift, 2010:1, s. 175-177. 

Mats Hallenberg 

 En ny bild av det senmedeltida länsväsendet: Dag Retsö: länsförvaltningen i Sverige 

1434-1520 i Historisk tidskrift, 2010:3, s. 507-513. 

Lisa Hellman 

 Det nära främmande. Svensk lärdom och politik i en tysk tidning 1753-1792, Mathias 

Persson i Scandia, 2010:2.  

Johannes Heuman 

 Recension av: Schult, Tanja: A hero’s many faces i Scandinavian journal of history, 

2010:2, s. 223-225. 

Martin Johansson 

 Bo Svensén, Ärans och minnets valuta. Svenska akademins minnespenningar 1786-

2009 i Svensk numismatisk tidskrift. 

 Bo Lundström och Maria Gussarsson (red.), Det förgångnas närvaro: fjorton 

historiska essäer i Historisk tidskrift, 2010:1, s. 120-122. 

Cecilia Notini Burch 

 A Braudelian Prespective of the Cold War: A review of Oddbjørn Melle, Supermakter 

og kald krig-arenaer; vestes globale hegemoni i møte med kommunisme, nasjonalisme 

og islamisme (superpowers and Cold War Arenas. The West’s Global Hegemony 

Encountering Communism, Nationalsim and Islamism). Oslo: Abstrakt forlag, 2008. 

515 pages i Globality Studies Journal, 2010-04-02. 
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Leif Runefelt 

 Göran Ulväng: Herrgårdarnas historia: arbete, liv och bebyggelse på uppländska 

herrgårdar (Uppsala 2009). Karl Johan Eklund, Hans Norman & Göran Ulväng (red.), 

Sjöö slott: tradition och manifestation (Uppsala 2008) i Historisk tidskrift, 2010:3, s. 

537-540.  

Tanja Schult 

 Levine, Paul: Raoul Wallenberg in Budapest. Myth, History and Holocaust i H-Soz-u-

Kult, 20.05.2010.  

Per Gunnar Sidén 

 Hans Andersson, Gitte Hansen & Ingvild Øye (red.), De første 200årene, anm. av Per 

Gunnar Sidén i Historisk tidskrift, 2010:1, s. 137-139. 

Johnny Wijk 

 ”Pionjärforskning om svensk ishockeyhistoria”. Recension av Tobias Andersson, 

Folkhemmet på is: ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-

1972 i Idrott, historia och samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift. 

2010, s. 129-137.  

 ”Nationell identitet i Kanada - före ishockeyn” Recension av Gillian Poulter, 

Becoming native in a Foregin land. Sport, Visual Culture and Identity in Montreal 

1840-85 i Idrottsforum.org, 2010-06-06.  

 

 

6. Konferenser 

6.1. Arrangerande av konferens  

Elisabeth Elgán 

 Co-chair för nätverket Women’s and Gender History vid European Social Science 

History Conference. Nätverket deltar i planeringen och ansvarar för att konferensen 

blir av vart annat år. 

Olle Ferm 

 Organisatör och föredragshållare vid symposium om Normandie (1000-1200), 9-15 

juni.  

Tanja Schult tillsammans med Eva Kingsepp 

 Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen i svensk populärkultur, 18 juni. 

Cordelia Hess tillsammans med Leibniz-projektet ”Political Lanugage in the Middle Ages. 

Historical Approaches”, Goethe-Universität, Frankfurt/Main 

 Workshopen Discourse analysis and Historical Semantics for Medieval and Early 

modern history, Stockholm, april. 

Kirsti Niskanen och Christina Florin 

 Organisatörer av sessionen ”Biography as a Political Project” vid ”European Social 

Science History Conference”, Gent, Belgien, 13-16 april. 

 

 

6.2. Deltagande i konferens: paper/föredrag 

Nevra Biltekin 

 ”’State Hostesses’ Women’s Housework, Diplomatic Representation and Wives of 

Officials in Sweden, 1975-2005” på konferensen ”European Social Science History 

Conference”, Gent, Belgien, 13-16 april.  
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Mikael Byström 

 ”Sweden, the welfare state and refugees 1930-1954” vid ”The Forty Year’s Crisis: 

Refugees in Europe, 1919-1959”, Birkbeck College, London, Storbritannien, 14-16 

september.  

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 ”Evidence from 180 proxy records of widespread Northern Hemisphere warmth in the 

9th to 11th centuries” på symposiet ”The Medieval Warm Period Redux - Where And 

When Was It Warm?”, Lissabon, Portugal, 22-24 september. 

 ”The spatial-temporal pattern of the Medieval Warm Period and the Little Ice Age in 

the Northern Hemisphere” på ”European Geosciences Union general Assembly 2010”, 

Wien, Österrike, 2-5 maj.  

Nils Edling 

 ”Kring välfärdsstatens begreppshistoria i Sverige” vid NordWel Key Concept seminar 

III, Rom, Italien, januari 2010. 

 ”Creating a national labour market: Labour exchanges in Sweden 1890-1914” vid ”the 

European Social Science History Congress”, Gent, Belgien, 13 april 2010. 

 ”The age of small-scale farming in Sweden and the rural-urban division in social 

policy pre-1939” vid workshopen ”Conceptions of Rural Welfare - the ’Social 

Question’ and Land Reforms in Finland and Sweden”, Jyväskylä universitet, Finland, 

27 maj 2010.  

Olle Ferm 

 ”1200-talets samhällsomvandling”, Föredrag på Birgitta-konferens, Vadstena, 9-10 

oktober. 

 ”A Good Joke on all Abbots. Harsh Satire or a Friendly Joke?”, plenarföreläsning vid 

The Medieval Academy of America’s annual session, Yale, USA, 19 mars 2010. 

 Runda bords-samtal vid AUDIT-sammankomsten, Corpus Christi, Cambridge, 

Storbritannien, 17 september 2010. 

Kim Herburt 

 ”Sadomasochism in Sweden: Sadomasochism in Swedish encyclopedias and changing 

attitudes in the leading Swedish organization of sexual reform, RFSU” vid ESSHC i 

Gent, Belgien. 

Olof Holm 

 ”The Integration of Härjedalen into the Norwegian Kingdom” i The Norwegian 

Domination and the Norse World c.1100-c.1400 (red. Steinar Imsen), Tapir Academic 

Press, Trondheim, s. 229-249. 

Wojtek Jezierski 

 Paper vid “Discourse analysis and historical semantics for Medieval and Early Modern 

history. A methodological workshop”, Stockholms universitet, 28-30 april 2010. 

 Paper vid “International Medival Congress”, Leeds, Storbritannien, 12-15 juli 2010. 

Sven Lilja 

 ”The Sound Toll registers as a mirror of Stockholm’s foreign trade, c. 1770-1790” i 

Sound Toll Registers online: Workshop and papers, June 2010. First proof (red. Jan 

Willem Veluwenkamp), vid Work-shop june 10-11 2010, University of Groningen, 

Nederländerna.  

Aryo Makko 

 ”Neutrality, ’Active Foreign Policy’, and the Process of European Integration: The 

Case of Sweden” vid Sixth History of European Integration Research Society (HEIRS) 

colloquium: European Integration and the Cold War, 1945-1989, Reading, April 15-

16, 2010. 
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 ”’Assyrian Apostolic’, ’Assyrian Orthodox’, ’Syrian Orthodox’: Die Evolution eines 

Exonyms und ihre Hintergründe” vid V. Symposium Suryoye l-Suryoye, Berlin, 

Tyskland, 10 oktonber, 2010. 

Aryo Makko med Karl Molin 

 ”The Nordic Neutrals: Sweden” vid Cold War Neutrality Workshop, Genève, Schweiz, 

October 29, 2010. 

Robert Nilsson 

 ”The Great Miners’ Strike: The Making of a Historical Event” vid Place, Space and 

Memory: 2010 Summer Institute on Oral History, Oral History Research Office, 

Columbia University, New York, 7-18 juni 2010.  

 ”Den stora gruvstrejken: Konstruktionen av en händelse” vid wokshopen Berättande, 

liv, mening, Örebro universitet, 10-11 maj 2010. 

Kirsti Niskanen och Christina Florin 

 ”Female Professors on Scholarship, Life, and Power: Reflections from a Book 

Project” vid ”European Social Science History Conference”, Gent, Belgien, 13-15 

april 2010. 

Cecilia Notini Burch 

 “Controlling the untrustworthy: Sweden’s Aliens’ Commission and Soviet refugees, 

1945-48” vid konferensen “Coming to welfare state Sweden. New international and 

Swedish Perspectives on Refugees and Immigrants from the Inter-War Period to the 

Present”, Stockholm, maj 2010. 

Per Gunnar Sidén 

 Avhandlingspresentation vid De svenska historiedagarna i Jönköping. 

Biörn Tjällén 

 “Political thought and political action in late medieval Sweden.” vid 

“Forschungskolloquium Frühe Neuzeit”, Münster, Tyskland, 2 juni 2010.  

 “Property rights and political authority: John Duns Scotus in Sweden” vid “Medieval 

Scottish Studies Seminar Series”, Glasgow, Storbritannien, 19 oktober 2010. 

 “The right of the first occupant: Origins of lordship in late medieval national histories” 

vid “Translating Political Thought in the later Middle Ages”, Bergen, Norge, 14 

december 2010.  

 

 

7. Förtroendeuppdrag 

7.1. Uppdrag inom Stockholms universitet  

Uppdrag i institutionsstyrelsen samt i permanenta arbetsgrupper redovisas ovan under 

punkterna 1.2 och 1.4. 

 

Nevra Biltekin 

 Ordförande i institutionens dokorandförening 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 Sekreterare vid Centrum för medeltidsstudier 

 Ledamot i institutionens doktorandråd 

 Inspektor för Historiska studentföreningen 

Mats Hallenberg 

 Medlem i styrgruppen för Kulturhistoriska forskarskolan (FoKult) 
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Ann Hallner 

 Ordförande i doktorandrådsföreningen vt10. 

Lisa Hellman 

 Medlem i styrelsen för CEMAS 

 Doktorandrepresentant i fakultetsnämnden 

 Studentrepresentant i fakultetsrådet 

Karl Molin 

 Medlem i kvalitetsrådet  

 Ordförande i Historiska klubben 

Leos Müller 

 Föreståndare för CEMAS och medlem i styrelsen 

Robert Nilsson 

 Doktorandrepresentant i styrgruppen för FoKult 

Kirsti Niskanen 

 Ledamot i antagningskommittén för forskarutbildning i historia, Stockholm-Uppsala. 

Bo Persson 

 Ledamot i humanistiska fakultetsnämnden 

 Ledamot i Lärarförslagsnämnden vid humanistiska fakulteten 

Anna-Carin Stymne 

 Kassör i doktorandrådet 

Johnny Wijk 

 Ledamot i Lärarutbildningsnämnden vid SU 

 Sekreterare i Historiska klubben 

 

 

7.2. Uppdrag i akademi, vetenskaplig/forsknings-

 politisk styrelse eller nämnd mm  

Gabriela Bjarne Larsson 

 Ledamot av Kungliga samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens 

historia. 

Karin Carlsson 

 Styrelsemedlem i Forum för feministisk forskning. 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 Ledamot av referensgruppen för Svensk Nationell Datatjänst och Klimat- och 

Miljöforskning (SND-KM) inom Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

(SMHI). 

 Skattmästare och styrelseledamot i Isländska Sällskapet (t.o.m. april 2010).  

Elisabeth Elgán 

 Ordförande i Svenska historiska föreningen 

Christina Florin 

 Medlem i Kungl. samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens 

historia.  

 Medlem i kungliga Skytteanska samfundet, Umeå universitet. 

 Riksordförande i Kvinnliga Akademikers Förening. Anordnat bl a debatten Osynlighet 

och tystnad - en debatt om kön och läromedel och seminarium till Elsa Eschelssons 

minne. 
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Olof Holm 

 Ledamot i styrelsen för Jämtlands läns fornskriftssällskap. 

 Medarbetare vid redaktionen för utgivning av ståndsriksdagens protokoll, 

Riksdagsbiblioteket.  

Sven Lilja 

 Ledamot av Samfundet St Eriks styrelse (styrelsesuppleant). 

 Ledamot av Samfundet St Eriks anslagsgrupp. 

 Ledamot av Stockholms läns hembygdsförbunds tätortsgrupp. 

Karl Molin 

 Styrelsemedlem i Pro Memoria (Riksarkivets och Krigsarkivets vänförening). 

 Invald i Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens 

historia.  

 Invald i Utrikespolitiska samfundet.  

 Ledamot av UD:s referensgrupp för oberoende forskningsprojekt om Raoul 

Wallenberg. 

 Medlem av styrgruppen för ”Nordic and North/Central European Network for Cold 

War researchers” (NORDENCOWAR). 

 Sammankallande i NORDENCOWARs subgrupp ”Civil Society during the Cold 

War”. 

Lars Nilsson 

 Styrelsemedlem i European Association for Urban History, 

 Medlem i La Commission International pour l’Histoire des Villes. 

 Stockholms universitets representant i gruppen Urbana studier inom UNICA-

samarbetet. 

 Styrelsemedlem i Centrum för maritima studier. 

 Ledamot av Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens 

historia.  

 Ledamot av Stockholms läns hembygdsförbunds tätortsgrupp. 

 Revisorssuppleant i Svenska historiska föreningen. 

Kirsti Niskanen 

 Ordförande i priskommittén för Hertig Karls pris, Södermanlands museum och 

Svenska historiska föreningen.  

 Ordförande i Svenska historiska föreningen, vt 2010.  

Tanja Schult 

 Ingår i referensgruppen till Lars Brinks pågående projekt Raoul Wallenberg i 

Sydafrika och Palestina.  

Anders Sjöbrandt 

 Styrelseledamot i Historielärarnas förening (HLF).  

David Tjeder 

 Styrelsemedlem i Sveriges genusforskarförbund 

Johnny Wijk 

 Ledamot i Försvarshögskolans utbildningsnämnd. 

 Ledamot i Centrum för idrottsforskning. 

Klas Åmark 

 Ledamot i Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks forskningsråd. 

 Ledamot av Kungliga samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens 

historia.  
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7.3. Medlem i redaktionskommitté o. dyl.   

Therése Andersson 

 Gästredaktör för temanumret ”Fashion, Market and Materiality” för Culture Unbound: 

Journal of Current Cultural Research. 

Mikael Byström 

 Redaktionsråd vid Historisk tidskrift, vt 2010. 

Elisabeth Elgán  

 Medlem av det internationella redaktionsrådet för tidskriften CLIO Histoire, femmes et 

société. 

Olle Ferm 

 Medlem i redaktionskommittén för den vetenskapliga skriftserien Runica et 

Mediaevalia. 

Christina Florin 

 Medlem i redaktionsgrupp för boken Par i vetenskap och politik. Intellektuella 

äktenskap i moderniteten. 

 Medlem i redaktionsrådet för Scandia. Tidskrift för historisk forskning. 

Sven Lilja 

 Ledamot av redaktionskommittén för St Eriks Årsbok. 

Leos Müller 

 Redaktör för tidskriften Forum Navale, vt 2010.  

Lars Nilsson 

 Ledamot av priskommittén för Hertig Karls pris. 

 Medlem av referensgrupp för Stockholmia förlag. 

 Redaktionen för Weimarpolis. 

Lovisa af Petersens 

 Referee-uppdrag för Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. 

Bo Persson 

 Medlem i redaktionen för Bebyggelsehistorisk tidskrift.  

David Tjeder 

 Medlem av redaktionskommittén för Historisk tidskrift. 

 Medlem av redaktionskommittén för Genus. 

 

 

8. Enstaka uppdrag 

8.1. Sakkunnig vid tjänstetillsättning, befordring, 

priskommitté, projektansökan  

Sven Lilja 

 Sakkunnig på professorstjänst i historia vid Södertörns högskola. 

 Sakkunnig vid antagning till forskarutbildning i historia vid Stockholms universitet. 

Lars Nilsson 

 Sakkunnig på professorsbefodran vid Göteborgs universitet. 

 Sakkunnig åt European Science Foundation. 

Kirsti Niskanen 

 Sakkunnig vid tillsättning av professoressur i Ekonomisk historia, Institutionen för 

samhällshistoria, Helsingfors universitet.  
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Klas Åmark 

 Sakkunnig vid bedömning av 2 post-dokansökningar till vetenskapsrådet.  

 

 

8.2. Ledamot i betygsnämnd m.m.  

Olle Ferm 

 Ledamot i betygsnämnd vid disputation i religionsvetenskap i Göteborg, Viktor 

Aldrin, Prayer in Pesant Communities, 11 november. 

Karl Molin 

 Ledamot i betygsnämnd för Per Anders Wiktorsson, Den utvidgade människan - Om 

Eyvind Johnssons Krilon-trilogi, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, 

Stockholms universitet, 18 december.  

Leos Müller 

 Ledamot i betygsnämnd vid Per Franssons disputation, Historia, Mittuniversitetet. 

 

 

8.3. Fakultetsopponent 

Kirsti Niskanen 

 Fakultetsopponent vid Klara Arnbergs disputation, Ekonomisk historia, Umeå 

universitet, 8 oktober 2010. 

David Tjeder 

 Fakultetsopponent vids Anna Hedtjärn Westers disputation, Linköpings universitet, 17 

september. 

Johnny Wijk 

 Fakultetsopponent vid Tobias Starks disputation, Linneuniversitetet, 12 juni. 

 

 

8.4. Övriga enstaka externa uppdrag 

8.4.1. Sakkunnig 

Anders Claréus 

 Undervisning för EUs valövervakare inför val i Tchad.  

Kirsti Niskanen 

 Inkallad expert vid vetenskapsrådets workshop om genusforskning, 28 oktober 2010. 

 
8.4.2. Referensgrupp 

Tanja Schult 

 Medlem av referensgrupp till Lars Brinks pågående projekt ”Raoul Wallenberg i 

Sydafrika och Palestina” med planerad bokutgivning 2012 

Per Gunnar Sidén 

 Medlem av referensgrupp för projektet Den stadsarkeologiska undersökningen i kv 

Åkroken, Nyköping. 

 
8.4.3. Medverkan i media och andra publika uppdrag  

Therése Andersson 
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 Vetenskaplig expertis i boken Kändisjakten: Därför är vi besatta av celebriteter, 

Malin Lundblad, Mormor förlag, Stockholm. Intervju om kändisskap, celebritetskultur 

och dess historia.  

 ”När blir undergången glamorös?”, intervju i Cinema 2010:2, s. 76-79.  

 ”Är du en perfektionista?”, intervju i Cosmopolitan 2011:1, s. 66-67.  

 ”Ny forskning: Hallå där...Therése Andersson”, Intervju angående artikeln ”Facing the 

Silent Film Star: Concepts of Beauty and the Camera” i Gaudemus 2010:5, s. 12.  

Mikael Byström 

 Föredrag om Förintelsen på uppdrag av Forum för levande historia, 4 mars, Luleå. 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 Medverkan i TV-programmet Hej litteraturen! Medeltiden, UR/SVT1, 25 juli. 

 Medverkan i TV-programmet En bok, en författare om boken Global nedkylning, 

Kunskapskanalen, 22 april. 

 Medverkan i inslaget ”Stora vulkanutbrott genom historien”, Nyhetsmorgon, TV4, 22 

april. 

 Intervju angående vulkanutbrottet på Island, i Bokaktuellt, 20 april. 

 Föredrag ”Klimatförändringar ur ett historiskt perspektiv”, Saltsjöbadens bibliotek, 10 

april. 

 Föredrag ”Klimatets dramatiska historia - ur en historikers perspektiv”, Grenna 

museun, 24 mars. 

 Föredrag ”Klimatförändringar ur ett historiskt perspektiv”, Föreningen Väderbitarna, 

15 april. 

 Föredrag ”Klimatets dramatiska historia - ur en historikers perspektiv”, Föreningen 

Väderbitarnas årsmöte, 12 juni. 

Olle Ferm 

 Föredrag om Birger Jarl, Göteborgs stadsmuseum, 20 november. 

 Föredrag om kung Magnus Eriksson, Kungliga biblioteket, 8 december. 

Christina Florin 

 Medverkan som ”expert” om sekelskiftets skola och lärarinnor i TV-programmet 

”Vem tror du att du är?” med Tina Nordström som huvudperson, 9 juni. 

 Medverkan i Hemmets Journal som expert om den kvinnliga rösträttsrörelsen, 11 

november. 

 Föredrag om Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, 

Norska Kvinnliga Akademikers 90-årsjubileum i Bergen, 25-26 september. 

 Moderator vid Kvinnliga Akademikers debatt vid ABF: ”Osynlighet och tystnad - en 

debatt om kön och läromedel”. Panelen bestod av Ann-Sofie Ohlander, Maria Sjöberg, 

Ylva Elvin Nowak och Kristina Tran, 13 november. 

 Föredrag om Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap vid 

kvinnliga Akademikers förening, Stockholm, 7 december.  

Mats Hallenberg 

 Föredrag ”Ett långt 1500-tal: reformationen, egennyttan och den sexiga staten”, 

Riksarkivet, 24 november. 

Cordelia Hess 

 Artikel ”Nazistnamn på klätterklippa i Järfälla”, DN, 12 Augusti. 

 Framträdande angående nazistnamn på klätterklippa i SR, ORF Österreich, 

bergrettung.at.  

 Artikel ”Don’t mention the war. Om lednamn vid Gåseborg och debatten kring dem” i 

Bergssport. Svenska klätterförbundets medlemsblad, september.  
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 Föredrag ”Das modernste Land der Welt. Rechtsextremismus in Schweden”, Rosa-

Luxemburg-Stiftung, Bremen, 12 december.  

Sven Lilja 

 Föredrag ”Klimat och väder i Stockholms historia” på öppna tisdagsföreläsningar vid 

Stockholms universitet, 13 april. 

Aryo Makko 

 Föreläsning om assyrier i Sverige inom programmet ”Religionernas Europa”, 

Södertörns högskola, 8 mars. 

 Föreläsningsserie om assyrisk historia i Göteborg (2 maj), Stockholm (30 maj) och 

Södertälje (27 juni). 

Karl Molin 

 Intervjuad av TT med anledning av 70-årsjubiléet av attentatet mot 

Norrskensflamman.  

 Föredrag ”Sovjetiska politbyrån och den polska krisen 1980-1981” på Tyresö 

Historiedagar, 7 mars. 

 Panelmedlem i det offentliga seminariet ”Medborgaren och samhället i 

övervakningens skugga”, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, 19 

september. 

Lars Nilsson 

 Föredrag ”Varför har vi haft så många olika kommuntyper i Sverige?”, Statshistoriska 

samfundets möte, 6 maj.  

Kirsti Niskanen 

 Seminarium om Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap. 

NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön, Oslo universitet, 15 juni.  

Kirsti Niskanen och Christina Florin 

 Presskonferens och release-seminarium för Föregångarna. Kvinnliga professorer om 

liv, makt och vetenskap, SNS förlag, Stockholm, 29 april. 

 Plenarseminarium om Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och 

vetenskap. Svenska historikerdagarna, Jönköping, 2 oktober. 

 Kvällsmingel, författarträff och presentation av Föregångarna. Kvinnliga professorer 

om liv, makt och vetenskap. Stockholms universitet, 6 oktober. 

 Presentation av Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap. 

Föreningen SKOGH - Sveriges kvinno- och genushistoriker, 2 november. 

Lovisa af Petersens 

 Intervju i samband med utbildningskonferensen NU 2010, radio, 13 oktober.  

 ”Pyjamas - från maktplagg till mysplagg”, intervju i Godmorgon världen P1, 31 

januari. 

Maija Runcis 

 Föredrag om invandringsprogram i Utbildningsradion på JMG Göteborgs universitet i 

samarbete med Kunskapskanalen/UR. 

Tanja Schult 

 Intervju , ”Raoul Wallenberg är hemma igen”, SvD, 6 juni. 

 Föredrag ”Förintelsemonument i Sverige”, Judiska biblioteket, 7 juni. 
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9. Examensarbeten på avancerad nivå 

9.1. Masteruppsatser 

Bergqvist, Kim Representations of Masculinity in the Society and Culture of Late 

  Medieval and Early Modern Iberia 

  Handledare: Maria Wallenberg Bondesson 

 

Kuflu, Rahel  Abessinienskildringar i kolonialtid. Hegemonisk  

  formering i svenska missionärsbrev 1912-1921. 

  Handledare: David Tjeder 

 

Petersson, Erik Ämbetsman och karriärist i krigarstat. Manifest och  

  latent adelsideologi hos Schering Rosenhane och  

  bördsadeln i 1600-talets Sverige 

  Handledare: Mats Hallenberg 

 

 

9.2. Magisteruppsatser 

Abdellah Sabir, My Synen på Orienten. En studie av reseskildringar kring ”de Andra”

  Handledare: David Tjeder 

Aldebo, Sofia Vad styr över arkivbildningen? En studie av en privat 

  arkivinstitutions förutsättningar och arbete med planer för 

  dokumenthantering och förteckning  

  Handledare: Johnny Wijk 

Aronowitsch, Nick Konvertering till judendom i Stockholms Mosaiska församling 

  1915-1978. Handledare: Mikael Byström 

Bjelkholm, Carl Soldaten i fält och atomvapnet 1947-1972  

  Handledare: Klas Åmark 

Carlsson, Cecilia Klagan. En studie av böndernas politiska betydelse och inflytande 

  vid riksdagarna, utifrån allmogens allmänna besvär 1660-1697.

  Handledare: Joakim Scherp 

Cobanoglu, Krister Offentlighetsprincipen förtunnad? Om förändrad driftsform och 

  hanteringen av allmänna handlingar - en studie av Nacka 

  räddningstjänsts övergång till kommunalförbund  

Danielsson, Josef Historiker eller informationsstrateg? En studie av diskussionen om 

  arkivariens yrkesroll  

  Handledare: Maria Gussarsson-Wijk 

Danielsson, Åsa Öppna arkivet. En studie av tillgängliggörande och  

  arkivpedagogik på webben  

  Handledare: Barbro Kvist Dahlstedt 

Derouche, Jonas Arkiv, Objekt, Process. En kort studie av det objektorienterade 

  alternativet  

  Handledare: Staffan Smedberg 

Eriksson, Antonina Att sätta dagordningen. Narkotikafrågans problemformulering 

  1965 och 1994  

  Handledare: Johan Edman 

Garenberg, Maria Storängen - byggandet av en Stockholmsförort vid sekelskiftet 

  1900  
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  Handledare: Lars Nilsson 

Gunbrandt, Annette Personuppgiftslagen och läkemedelsutveckling. Behandling av 

  personuppgifter vid kliniska prövningar  

  Handledare: Johnny Wijk 

Hjertberg, Johan Stockholms skönhetsråd 1919-1939. En studie av historiebruk, 

  skönhetsbruk och fulhetsbruk i det offentliga rummet  

  Handledare: Sven Lilja 

Hjertén, Victoria ”Ditt liv är morgondagens historia” En undersökning av den 

  dokumenterande verksamheten hos en enskild arkivinstitution

  Handledare: Lars-Erik Hansen 

Israelsson, Linda Kärleksnyckeln. En arkivvetenskaplig studie av tillgängliggörande 

  och sexualitet  

  Handledare: Maria Gussarsson-Wijk 

Johansson, Jenny Queer i arkivet - en alternativ syn på arkiv och bevarande

  Handledare: Maija Runcis 

Johansson, Olof Tävlan-något för damer? En undersökning av kvinnors 

  idrottsutövning utifrån svensk idrottsfackpress 1881-1912.

  Handledare: Leif Yttergren 

Jung, Malin  Det demokratiska försvaret. En studie om värnpliktens 

  demokratiska legitimering  

  Handledare: Lena Eriksson 

Kanematsu, Makiko Personuppgifter i kommunen. Personuppgiftslagen,  

  offentlighetsprincipen och informationssystem  

  Handledare: Maija Runcis 

Leidi, Josabeth Kommunarkiv och Tillgängliggörande. En jämförande studie med 

  fokus på Nynäshamn och Sollentuna kommun  

  Handledare: Åsa Gillberg 

Letzter, Eva-Marie Innan processorienteringen kom. Kritiken mot det allmänna 

  arkivschemat och tankar kring ”den perfekta modellen” i svensk 

  tidsskriftsdebatt 1930-1976  

  Handledare: Bo Persson 

Lilja, Elisabeth Sveriges deltagande i FN:s fredsbevarande insats i Kongo  

  1960-1964  

  Handledare: Maria Gussarsson-Wijk 

Matan, Kristina Dela något med de fattige. Donationsfonder hos  

  fattigvårdsstyrelser i Stockholm 1772-1924  

  Handledare: Anders Berge 

Nordström, Jessica Visa upp och gömma undan - en diskussion om arkiv, ansvar och 

  heteronormer  

  Handledare: Åsa Gillberg 

Olsson, Annika Gallring i digitala miljöer  

  Handledare: Staffan Smedberg 

Peterzén, Tove Bevara film för framtiden. Om digitalisering och manipulation av 

  rörliga bilder i Riksarkivets filmarkiv  

  Handledare: Leif Runefelt 

Petryk, Bartosz En diskussion om separationen av information om arkiv, 

  arkivbildare och funktioner  

  Handledare: Staffan Smedberg 
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Pettersson, Sofia Högre status och mer lön. En undersökning av attityder kring 

arkivarieprofessoressionens utveckling i relation till RA-FS 

2008:4  

Handledare: Ann-Sofie Arvidsson 

Remmets, Anna Tillgängliggörande och berättande: En studie i  

  tillgängliggörandets relation till historieskrivning  

  Handledare: Staffan Smedberg 

Rydén, Karin  ”Skrev jag banne mig alldeles spontant” Iakttagelser i Tage 

  Erlanders dagböcker och memoarer med flygplans- 

  nedskjutningarna 1952 i centrum  

  Handledare: Niklas Ericsson 

Sadeghzadeh, Maria Arkivarien och arkivvetenskapen. En studie av en arkivaries 

  yrkesvardag och den arkivvetenskapliga utbildningen  

  Handledare: Maija Runcis 

Ström, Erik  Gallring i företagsarkiv. Forskningen och Väsby Företagcenter

  Handledare: Staffan Smedberg 

Svensson, Lale Att släktforska i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  

  Handledare: Martin Grass 

Sönnergren, Kalle Inget man snyter ur näsan. Förutsättningarna för  

  långtidsbevarande av elektroniska handlingar i Solna stad 

Tibbling, David Från verktyg till handling. Mottagandet och cirkulationen av 

  information i Stockholms Stadsarkiv  

  Handledare: Maija Runcis 

Tynderfeldt, Anna Arkivpedagogiken och dess problematik - definitionen, syftet och 

  relationen till museipedagogiken  

  Handledare: Maija Runcis 

Ullstad, Susanne Den processorienterade arkivredovisningen och  

  offentlighetsprincipen  

  Handledare: Leif Runefelt 

Videfrost, David Vem kontrollerar kulturarvet? Om digitalisering och  

  internetpublicering  

  Handledare: Bo Persson 


