
Historiska institutionen                                           
EXTERNT NYHETSBREV nr 13, 16 november 2016 
 
 
 
PREFEKTEN HAR ORDET  
 
 
Inka Moilanen har fått 600 000 i bidrag från Vetenskapsrådet för sitt projekt ”Sociala konflikter och 
dess utveckling under medeltiden: Predikningar och begreppsförndring i ett digitalt perspektiv”. 
Institutionen gratulerar.  
 
 
Böckerna Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal, av Annika Sandén och Förövarna bestämmer 
villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest, av Klas Åmark har 
nominerats till Stora fackbokspriset 2016. Priset delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons 
stiftelse och årets vinnare tillkännages den 24 november. Institutionen gratulerar till nomineringen och 
håller tummarna. Läs mer här. 
 
Från årsskiftet kommer Håkan Forsell att vara studierektor på avancerad nivå. 
 
 
 
Jens Ljunggren 
 
 
FRÅN INSTITUTIONEN 
 
 
Konflikter kring medborgarskap på svenska S:t Barthélemy 
PRESSMEDDELANDE 
Sjö- och handelsmän från olika delar av världen kom till den svenska kolonin S:t Barthélemy för att 
bli svenska medborgare. Med sig förde de in nya idéer om medborgarskap och politiska rättigheter. 
Det visar en ny avhandling från Historiska institutionen. Läs mer här. 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
KALENDARIUM  
________________________________________________________________________________ 
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN 
 
 
► ATT LÄRA UT DYGD 
 
6/12  Adriana Luna-Fabritius besöker ”Att lära ut dygd”-seminariet för att tala om ”Paolo 

Mattia Doria: Civil Philosophy and Natural Jurisprudence in the Early Italian 
Enlightenment”. Lokal: seminarierummet på plan 8, D837 kl. 10-12.  

 

Adriana Luna-Fabritius presentation av sin forskning:  

http://www.historia.su.se/om-oss/nyheter/historiker-nominerade-till-stora-facksbokpriset-1.306348
http://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/konflikter-kring-medborgarskap-paa-svenska-s-t-barthelemy-1642428


Civil Philosophy and Natural Jurisprudence in the Early Italian Enlightenment 
From the outset of his intellectual life Doria had been a civil philosopher interested in 
reflecting, in a secular manner on the foundations of civil society thereby departing from 
the more traditional discussions that took as their framework moral philosophy and 
natural law theories.  

 

Unlike other Catholic thinkers, when discussing happiness Doria was not interested in 
debating religious issues such as salvation, revelation, or the states of beatitude or 
contemplation and how these might give meaning to ‘ happiness’.  

 

My investigation explores Doria’s varying and evolving conceptions of human nature and 
happiness, trying to follow their development and their role in shaping Doria’s political 
thought. A further aim is to ascertain the implications of these developments and to 
analyse Doria’s discussions of the foundations of the civil life, his understanding of men 
as individuals, their sociability and the legitimation of human politics.  

 

I am interested in elucidating to what extent he believed that men act as moral beings in 
Doria’s political philosophy, which features of their psychologies he considers decisive in 
judging men’s rationality and morality, i.e. how he grounds their judgements and acts in 
order to justify their legitimacy. In short the key question here is: how does Doria ground 
his theory of human agency and men’s freedom to act in politics? Doria is writing at a 
critical moment in the history of civil and moral philosophy not only in the Neapolitan but 
also, in the European context. 
 

► DOKTORANDSEMINARIET/ Sammankallande: Håkan Forsell  
 

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

24/11 Olof Bortz slutseminarium, opponent Christhard Hoffmann, professor i modern 
europeisk historia vid universitetet i Bergen. OBS:kl 14.15. 

 

8/12 Gustav Nyberg presenterar ett empiriskt avsnitt. 
 

15/12 Jenni Lares presenterar ett avhandlingskapitel. OBS! Sista seminariet före jul - ev. 
postseminarium! 

 
 
► 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.  
 

30/11 Temadag ”Kvinno- och genushistoria”, tid och plats: kl. 10–16 i F 3154.  
Preliminärt program: 

 

10 – 11 Klara Arnberg: “Making the Swedish Mrs Consumer: The Impact and 
(Re)Interpretation of Christine Fredericks Ideas of Gendered Consumption in 
the Swedish 1930s” (textseminarium – text skickas ut till deltagare innan) 

 

11 – 12 Helena Bergman, Christina Florin, Jens Ljunggren: Presentation av ett 
antologiprojekt  

 

12 – 13 Lunch 
 

13 – 14.30: Kortare forskningspresentationer 
 

13 – 13.30 Nevra Biltekin: ”Kvinnor i diplomatin: Hinder och karriärvägar inom den 
svenska utrikesförvaltningen”  

 

13.30 – 14 Emma Pihl-Skoog: ”Kropp, klass och kön inom kraftsporter vid mitten av 
1900-talet” 

 

mailto:kirsti.niskanen@historia.su.se


14 – 14.30 Wilma Sjöberg: ”Genuskonstruktioner i den tyska vegetarianismen” 
 

14.30 – 14.45 Kaffe 
 

14.45 – 15.45 Johan Svanberg: Migrationens kontraster: Arbetsmarknadsrelationer, 
Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet 
(bokpresentation) 

 

15.45 – 16  Slutord/reflektion 
 

14/12 Titel meddelas senare. 
 
 
► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren  
Seminariet sammanträder kl. 13–15 i D900, om inget annat meddelas. 
 

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 
Marinmuseum, Karlskrona, om inte annat meddelas. Ev. seminarietexter distribueras ca en vecka innan 
(beställs från leos.muller@historia.su.se).  
 
 

2/12  Maria Bergman, lektor vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid 
Södertörns högskola, presenterar projektet ”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.  
 

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 
 

Seminariet sammanträder kl. 13–15 i D900, om inget annat meddelas. 

 
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.  

 
 
► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund 
Seminariet sammanträder i D900 samt på Stockholms stadsarkiv. Se respektive tillfälle för tid och plats. 
 

17/11 Inställt: Seminariet flyttas till annat datum som meddelas senare. 

mailto:leos.muller@historia.su.se


 

1/12 Tema: Den tidigmoderna flottan. Två föredrag om den svenska flottan under 
tidigmodern tid: AnnaSara Hammar: Utbildning och karriärvägar för svenska 
sjöofficerare under 1700-talet. Dan Johansson om Produktionen av sjömilitär 
beredskap och verksamheten vid Skeppsgården i Stockholm under den tidiga vasatiden. 
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. 
 
 

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 
 
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. 
 

Stockholm – en trestegsraket i tiden  
Onsdag 23 november kl 13:00  

mailto:heiko.droste@historia.su.se
http://stadsarkivet.stockholm.se/Visningar-och-program/onsdagshistorier/


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 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  
 
 
________________________________________________________________________________ 
ANSLAGSTAVLAN 
 
 
► I MEDIA 
 
Historieätarna har startat en ny säsong i SVT och i premiärsavsnittet den 14 novmember berättar Bo 
Eriksson om tvåkammarriksdagens tillkomst. Se programmet på webben här. 
 
Bo Eriksson och Eva Kingsepp diskuterar monster, odjur och zombies i Bildningspoddens avsnitt om 
Monstrets historia. Lyssna till poddsändningen här. 
 
Mats Hallenberg och Magnus Linnarsson bidrog med en historisk tillbakablick på debatten kring 
vinster i välfärden i Svenska dagbladet den 6 november. Artikeln finns att läsa på webben här.  
 
Emi-Simone Zawall, undervisar på förlagskunskap, har kommit med en översättning av den judiske 
författaren och konstnären Brun Schulzs, 1892-1942, texter. Boken ”Bruno Schulz. Brev. Essäer. 
Noveller” får positiva omdömen i Svenska dagbladet den 3 november. Läs artikeln på webben här. 
 
Svenska dagbladet skrev om Bo Erikssons nya bok ”Monster. En världshistoria om det skrämmande” 
i en Under strecket-artikel, 1 november. Artikeln finns att läsa på webben här.  
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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   

http://historiska.se/kalendarium/
http://www.svtplay.se/video/11062061/historieatarna/historieatarna-sasong-3-avsnitt-1
http://www.bildningspodden.se/avsnitt/39-monstrets-historia/
http://www.svd.se/historiker-hetsig-vinstdebatt-skymmer-viktiga-vagval/om/vinster-i-valfarden-7GmE
http://www.svd.se/schulz-ville-uppna-barndomens-mognad/om/bokhosten-2016
http://www.svd.se/monstren-speglar-var-egen-fortrafflighet/om/kultur:under-strecket
http://www.historia.su.se/om-oss/nyheter/nyhetsbrev
mailto:anders.stahlberg@historia.su.se

