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PREFEKTEN HAR ORDET  
 
 
Institutionen gratulerar Fredrik Charpentier Ljungqvist som har fått årets Clio-pris för sin bok ”Den 
långa medeltiden” av Svenska dagbladet, Svd, och bokklubben Clio. Läs en intervju med Fredrik i Svd 
här.  
 
 
Institutionen har fått en ny amanuens, Johanna Bysell, som i höst även börjat på sin 
mastersutbildning. Hon hälsas välkommen. 
 
 
 
Jens Ljunggren 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
KALENDARIUM  
________________________________________________________________________________ 
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN 
 
 
► DISPUTATIONER 
 
Ale Pålsson / Our side of the water - Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 
1800–1825.  
Opponent: professor Holger Weiss, Åbo akademi. Fredag 28 oktober, kl. 10–12 i Högbomsalen, 
Geovetenskapens hus, Frescati. Läs mer här. 
 
 
► DOKTORANDSEMINARIET/ Sammankallande: Håkan Forsell  
 

Doktorandseminariet sammanträder från och med ht 2016 på torsdagar kl. 15-17, i D 900. 
 

13/10  Slutseminarium Emma Pihl Skoog ”Kraftkarlar och Knockouts - kraftsporter, kropp, 
klass och kön.” Helena Tolvhed, docent Hist inst. SU, kommenterar. Obs startar kl 14 

 

20/10 Anton Runesson lägger fram ett avhandlingsavsnitt 
 

27/10  Susann Anett Pedersen, gästdoktorand, presenterar sitt pågående arbete. 
 
 
 

http://www.svd.se/historikern-som-far-kanslor-att-svalla-i-klimatdebatten
http://www.svd.se/historikern-som-far-kanslor-att-svalla-i-klimatdebatten
http://www.historia.su.se/om-oss/evenemang/disputationer/ale-p%C3%A5lsson-disputerar-our-side-of-the-water-political-culture-in-the-swedish-colony-1.295117


► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Kirsti Niskanen och Helena Tolvhed 
 

Seminariet sammanträder kl. 13–15 i D900, om inget annat meddelas. Vid frågor kontakta: 
kirsti.niskanen@historia.su.se.  
 

26/10 Carolina Uppenberg, doktorand i ekonomisk historia, Göteborgs universitet, lägger 
fram texten ”Underordningens kontrakt. Kön och makt i tjänstefolkssystemet 1730-
1860”.  

 

9/11 Forskningspresentation. Kirsi Vainio-Korhonen från Åbo universitet presenterar sin 
forskning utifrån sin nya bok: De frimodiga: barnmorskor, födande och kroppslighet på 
1700-talet (2016). Samarrangemang med Äldrehistoriska seminariet. OBS tid: kl 15–17 

 

30/11 Temadag ”Genushistoria”, tid och plats: kl. 10–16 (lunch 12–13) i D 279 
 

14/12 Titel meddelas senare. 
 
 
► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren  
 

6/10 Magnus Kilger, BUV, presenterar sin pågående forskning ”Berättelsen om den 
svenska idrottsmodellen: Att konstruera legitimitet för talangurval”. Kl.13–15 

 

16/11 Joacim Larsson Von Garaguly, handelshögskolan, presenterar sin forskning om 
Vasaloppets kommersialisering och professionalisering, kl. 14–16 

 
 
► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller 
 

Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–15 i Franzénrummet, Vasamuseet, med videolänk till Utkiken 
på Marinmuseum, Karlskrona, om inte annat meddelas. Ev. seminarietexter distribueras ca en vecka innan 
(beställs från leos.muller@historia.su.se).  
 

14/10  Simon Ekström, docent i etnologi, CEMAS, presenterar projekt Havet och döden. 
 

21/10  Gunnar Lamvik, SINTEF Technology and society, Trondheim, presenterar sin 
avhandling The Fillipino seafarer: a life between sacrifice and shopping. 

 

28/10  Disputation: Ale Pålsson, doktorand i historia, CEMAS, försvarar sin avhandling Our 
side of the water. Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800–1825. 
Tid och plats: Kl 10.00-12.00, Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms 
universitet. 

 

11/11  Neil Price, professor i arkeologi, Uppsala, presenterar projekt The Viking phenomenon: 
new research on boat grave culture. 

 

2/12  Maria Bergman, lektor vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid 
Södertörns högskola, presenterar projekt Funktionsomvandling av hamnområden och 
andra kustnära industriområden i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

9/12  Tomas Nilson, lektor i historia, Göteborgs universitet, presenterar projektet 
Utanförskap, våld och brott bland sjömän i Göteborg 1900-1920. 

 
 
► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen 
 

Medeltidsseminariet sammanträder kl. 15-17 alternativt 17-19 i D900, om inte annat meddelas.  
 

10/10 Janken Myrdal, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, om Medeltida 
mentalitet. Laghandskrifter och andra handskrifter med föreställande bilder i Sverige 
och Norden med fokus på svenska laghandskrifter c 1350-1450. 

 Obs: tidigare annonserat seminarium med Paul Cobb är framskjutet till våren 2017. 
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24/10  Gunnar Almevik, Institutionen för Kulturvård, Göteborg Universitet, tba. 
 

31/10 Bo Franzén, och Johan Söderberg, Ekonomisk-historiska institutionen,  Stockholms 
fastighetspriser 1297-1600. 

 

14/11 Anthony Lappin, Maynooth University,Was Muhammad the Antichrist? A late 
medieval sensation and its origins. 

 

28/11 Virginia Langum, Umeå University and Swedish Collegium for Advanced Study, 
Uppsala, tba 

 

12/12 Nora Berend, Cambridge University, tba. 
 
 
► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Seminarieledare: Elisabeth Elgán och Ann Nehlin 
 

Höstterminens program meddelas senare. 
 

23/11 Isa Blumi, docent vid Institutionen för Asien-, mellanöstern och Turkietstudier, SU, 
presenterar sin bok Ottoman Refugees, 1878-1939: Migration in a Post-Imperial World 
(Bloomsbury Press, 2013). Kommentator Pär Frohnert.Kl. 13-15, D900. 

 

15/12 Vi ventilerar forskningsansökningar. Kontakta Ann Nehlin eller Elisabeth Elgán om ni 
vill lägga fram en ansökningstext. Kl. 13-15, D900. 

 
 
► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund 
 

Program för höstens seminarier är ännu inte klart men fem sammankomster är inplanerade vid följande 
datum: 
 

13/10 TEMA: Industristadens framväxt. Ingemar Johansson, Norrköping, presenterar ett 
pågående arbete med titeln: Konstruktionen av hegemonisk borgerlig identitet i den 
tidiga industristaden Norrköping samt konfrontatiionen med och anpassning till en 
framväxande borgerlig offentlighet. Kl. 9.00–11.30, D900 

 

17/11 Seminarium i samarbetet ”Stockholm skriver historia” som ges tillsammans med 
Centrum för Näringslivshistoria, Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsarkiv. 
Kl. 8.30–10. OBS plats: Stockholms stadsarkiv. 

 

1/12 Kl. 9.00–11.30, D900 
 
 
► ÄLDREHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Hallenberg, Magnus Linnarsson 
och Karin Sennefelt .  
 

Seminariet sammanträder onsdagar kl. 15.00–17.00 i D900 om inget annat anges. 
 
 

5/10  Forskningspresentationer. Leos Müller (SU) presenterar sin forskning: Svensk 
neutralitet och sjöfart under 1700-talet; AnnaSara Hammar (SU) presenterar sitt 
pågående forskningsprojekt: Utbildning och karriärvägar hos svenska sjöofficerare 
under 1700-talet. 

 

9/11 Forskningspresentation. Kirsi Vainio-Korhonen från Åbo universitet presenterar sin 
forskning utifrån sin nya bok: De frimodiga: barnmorskor, födande och kroppslighet på 
1700-talet (2016). Samarrangemang med Genusseminariet. 

 

30/11  Textseminarium. Martin Kjellgren (SU) ventilerar en text: By Natural Means: Magic 
and Medicine in Ericus Johannis Prytz’ Magia incantatrix (1632)”. 

 



14/12  Bokpresentation. Martin Almbjär (Umeå) presenterar sin doktorsavhandling: Folkets 
röst? Suppliker inlämnade till frihetstidens riksdag, 1719–1772 (2016). Almbjär 
disputerar vid Umeå universitet i september 2016. 

 
 
► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 
 
 
Forskardagarna – 2016 
Nyblivna doktorer vid Stockholms universitet berättar om sin forskning i korta populärvetenskapliga 
föreläsningar. Den 11-12 oktober i Aula Magna, Frescati.  
Margaretha Nordquist  från Historiska instittutionen håller föreläsningen Historieskrivningen och 
kampen om makten, kl 14 den 12 oktober, under Forskardagarna. Mer information här. 
 
 
Workshop: Den förmoderna staden utifrån siffrorna 
Workshop arrangerad av Stads- och kommunhistoriska institutet. 
Kvantitativa metoder har under lång tid haft stor betydelse för forskningen om de förmoderna 
städerna. Många grupper och processer kan annars knappast undersökas. Kvantitativa metoder och 
studier har ändå svårt att nå ut. Med vår workshop vill vi uppmärksamma dessa metoder genom att 
diskutera deras möjligheter och begränsningar. 
Programpunkter: 

• Sociala frågor I: Lars Edgren (LU): Sociala hierarkier i Malmö under 1700-talet. 
Klassificeringen som ett metodiskt problem. Bo Franzén (SU): Prosopografi och 
relationsdatabaser inom förindustriell urbanforskning 

• Sociala frågor II: Johannes Daun (GU): Att bilda familj och skaffa barn i en gryende 
industristad. Sven Hellroth (SU): Stockholms arbetsmarknad genom Stockholms dagblad 
mellan åren 1824 och 1900. 

• Urbanisering: Per Gunnar Sidén (SU): Att uppskatta urbaniseringen av senmedeltida städer. 
Metodiska problem: Sven Lilja (SU): Folk, städer och stater – strukturella maktresurser i den 
skando-baltiska regionen 1500 till 1820. Martin Andersson (SH): Sveriges urbanisering 
utifrån Älvsborgslösens uppgifter 

• Material och metoder kring befolkningsstatistiker: Martin Skoog (SU): Stockholms 
skotteböcker ca 1460–1525 som källa till stadens militära utgifter. Harry Svensson (SU): 
Karlskronas befolkningsstatistik på 1700-talet. Per Pettersson-Lidbom (SU): Metodiska 
frågor kring kommunaldatabasen 1860–1952 

Workshoppen hålls den 22 november, kl. 9-18, Bergsmannen i Aula magna, Frescati. Anmälan 
senast 15 november till: heiko.droste@historia.su.se. 
 
 
 
Onsdagshistorier på Stockholms stadsarkiv  
Varje onsdag, kl. 13–13.45 på Stadsarkivet, bjuds på historisk föreläsning. Hör historiker och 
arkivarier berätta! Onsdagshistorier är ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet. 
Fri entré men begränsat antal platser. Mer information på Stadsarkivets webbplats här. 
 

Den samhällsnyttiga idrotten  
Onsdag 14 september kl. 13:00  
En formlig explosion av idrottsutövare, idrottsbidrag och idrottsanläggningar präglade 1900-talet. 
Först i slutet av seklet ifrågasattes föreningsidrottens samhällsnytta. Paul Sjöblom. 
 
 
 

http://www.su.se/om-oss/evenemang/forskardagarna
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Månglerskor, krögerskor och bagerskor  
Onsdag 5 oktober kl. 13:00  
I skriftliga klagomål träder 1600- och 1700-talens kvinnor fram och berättar om sina arbetsvillkor och 
försörjningsmöjligheter. Sofia Ling. 
 

Att föda barn i Stockholm – från Pro Patria till Allmänna BB  
Onsdag 12 oktober kl 13:00  
Hör om 1700-talets idéer om barn som bristvara, om barnamord, oäkta barn, obstetrik och 
barnsängsfeber – och om en tidig hjälte. Yvonne Hirdman.  
 

Samhällstjänare eller profitör?  
Onsdag 26 oktober kl. 13:00  
Vid sekelskiftet 1900 försökte livförsäkringsagenten sälja trygghet till arbetaren. Genom noggranna 
förberedelser och viss manipulation blev mången livförsäkring tecknad. Alf Sjöblom. 
 

Slaget på Brunkeberg 1471  
Onsdag 9 november kl. 13:00  
Att slaget vid Brunkeberg var en viktig händelse i sin samtid vittnar statyn av S:t Göran och draken i 
Storkyrkan om. Men hur beskrevs det av samtidens krönikeskrivare? Margareta Nordqvist 
 

Stockholm – en trestegsraket i tiden  
Onsdag 23 november kl 13:00  
Stockholms utvecklingsfaser från den”tyska” medeltidsstaden, via den ”svenska” huvudstaden på 
1600- och 1700-talen, till den ”globaliserade” metropolen idag. Sven Lilja. 
 

Kvinnor som skiljer sig  
Onsdag 7 december kl. 13:00  
Hur var det att leva som frånskild kvinna i en tid då ett normalt familjeliv ansågs höra hemma i ett 
äktenskap? Helena Bergman. 
 

Tiggare i 1670-talets Stockholm  
Onsdag 21 december kl. 13:00 
Fattiga änkor, skorviga pojkar och andra vanartiga på 1670-talets Stockholmsgator. Anna Sara 
Hammar. 
 
 
Vad vet du om historia? på Historiska museet 
En kunskapsserie på Historiska museet i samarbete med Historiska institutionen, Stockholms 
universitet. Mer information finns i kalendariet på museets webbplats här. 
 

Onsdag 5 oktober: kl. 18.00 
Vad vet du om… 1700-talet Med museipedagog från museet och Magnus Linnarsson. 
Fördjupningstema: Vinster i välfärden: Om tullens privatisering under 1700-talet  
 

Onsdag 9 november kl. 18.00 
Vad vet du om… 1800-talet  
Leos Müller. Fördjupningstema: Tidig svensk neutralitetspolitik: Sverige och Napoleonkrigen. 
 
Onsdag 23 november kl. 18.00 
Vad vet du om…1900-talet? Med museipedagog från museet och Håkan Forsell. Fördjupningstema: 
Stadsbyggnad och urbaniseringens konsekvenser  
 

Onsdag 14 december: kl. 18.00 
Vad vet du om… 2000-talet? Med museipedagog från museet och Therese Nordlund Edvinsson. 
Fördjupningstema:En osynlig företagshistoria: Maktens kvinnor och deras karriärvägar inom svenskt 
näringsliv  
 
 
 

http://historiska.se/kalendarium/


________________________________________________________________________________ 
ANSLAGSTAVLAN 
 
► I MEDIA 
 
 
Nättidningen Svensk historia lyfter fram Nevra Biltekins avhandling ”Servants of Diplomacy” under 
sin avdelning för ny forskning. Läs mer här. 
 
Svenska dagbladet publicerade en intervju med Fredrik Charpentier Ljungqvist, 30 september, med 
anledning av att han fått Clio-priset för sin bok ”Den långa medeltiden”. Läs en intervjun på webben 
här.  
 
 
► NYTT TILL BIBLIOTEKET 
 
David Rosenlund / History Education as Content, Methods or Orientation? A Study of 
Curriculum Prescriptions, Teacher-made Tasks and Student Strategies 
Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 28 oktober 2016 
 
Mattias Hessérus / Rätten till privatlivet och moralen bakom omoralen i svensk press 1920-1980 
Historiska institutionen, Uppsala universitet, 7 oktober 2016 
 
Klas Åmark / Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella 
hjälpaktionerna i Budapest 
 
Anna Götlind / Historiska källor om barn 
 
► PUBLICERAT 
 
Helena Tolvhed har publicerat artiklarna ”Hälsosam femininitet och postfeministiska subjekt. En 
undersökning av hälso- och träningsmagasinet iForm 1987, 1997 och 2007”, Tidskrift för 
genusvetenskap vol 37, nr 3 2016. Samt ”Ewy Rosqvist, Rally Queen: Gender, Identity and Car-racing 
in the beginning of the 1960’s”, Sport in Society vol. 19 2016 (April 24) 
 
Fredrik Charpentier Ljungqvist har publicerat artikeln ”Nya perspektiv på nordisk järnålder och 
medeltid”, Aktuellt om historia (2016): 7–24. 
 
Adam Hjorthén har, tillsammans med Dag Blanck, professor i nordamerikastudier, Uppsala 
universitet, varit gästredaktör för ett ”Special Forum” om Sverige och USA i Journal of Transnational 
American Studies 7, no. 1 (2016), där de skrivit inledningen ”Transnationalizing Swedish-American 
Relations: An Introduction to the Special Forum.”. I samma nummer bidrar Adam med artikeln ”’Here 
is the Beginning of Pennsylvania’: A Settler Commemoration and Entangled Histories of Foundational 
Sites.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning hösten 2016: 24/8, 14/9, 5/10, 26/10, 16/11, 7/12. En något 
kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida.  Välkommen att skicka material till: anders.stahlberg@historia.su.se   
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