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PREFEKTEN HAR ORDET
Annika Sandén har också fått ett stipendium av Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för att
arbeta med sitt bokprojekt Lust, lek och spel under svensk stormaktstid, som ska ges ut på Atlantis
förlag. Annika har också chansen att vinna läsarnas omröstning om Årets svenska bok i historia, 2016.
Hennes titel Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal. är en av åtta titlar som nominerats till priset
av Nättidningen Svensk historia. Institutionen håller tummarna.
Anton Runesson har fått ett stipendium för en tvåmånadersvistelse i Wolfenbüttel av Dr. Günther
Findel-Stiftung/Rolf und Ursula Schneider-Stiftung.
Lisa Svanfeldt-Winter och Anton Runesson har fått internationaliseringsstipendium på 125 000
kronor vardera av Kungliga Vitterhetsakademien. Stipendiet är för fyra månaders vistelse vid ett
utländskt lärosäte under läsåret 2017-18. Lisa har fått bidrag för vistelse vid Tartu universitet, Estland,
och Anton för vistelse vid Freie Universität i Berlin, Tyskland.
Institutionen gratulerar.

Den 6 april börjar Jenny Lundholm sin tjänst vid institutionen. Hon kommer att vikariera som
personaladministratör under Maria Runquists föräldraledighet. Jenny hälsas välkommen till
institutionen.

Jens Ljunggren

________________________________________________________________________________
KALENDARIUM
________________________________________________________________________________
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN
► DISPUTATIONER
Emma Pihl Skoog/ ”Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige ca
1920–1960” (preliminär titel)
Opponent: Ulrika Holgersson, docent; Lunds universitet. Onsdag 24 maj. Kl. 10–12.
Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Olof Bortz/ ”I wanted to know how this deed was done”: Raul Hilberg, the Holocaust, and History
(preliminär titel)
Opponent:Tim Cole, professor, University of Bristol, UK. Torsdag 1 juni. Kl. 10–12, hörsal 9 Södra
huset, Frescati.

► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Kirsti Niskanen
Seminariet sammanträder kl. 13–15 i D900, om inget annat meddelas. Vid frågor kontakta:
kirsti.niskanen@historia.su.se.
8/3

Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon - on-line databas om kvinnors historia
Historiska institutionen uppmärksammar 8 mars med presentation av det nya
kvinnohistoriska lexikonet. Medverkar Ulrika Lagerlöf Nilsson, Linus Karlsson och
Berith Backlund (redaktörer för SKBL), mer information här.

29/3

Meddelas senare

26/4

Comparative Perspectives on Democracy and Political Citizenship − Experiences from
Central European Suffrage Movements. Mineke Bosch, Professor, University of
Groningen, Holland, Małgorzata Fuszara, Professor, Warsaw University, Polen,
Gabriele Aber, Professor, Eberhard Karls University Tübingen, Tyskland. I samarbete
med forskarnätverket ”Rösträttsjubiléet 2021 − gruppen för forskningsplanering.
OBS: Tid och plats: kl 13–16, sal E 371

► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren
Seminariet sammanträder i D900, om inget annat meddelas.
21/3

Presentation och diskussion av nya forskningsidéer. Kl. 15–17.

30/3

What did New Public Management do to sport? Uppföljning av workshop. Kl. 15–17.

26/4

Uppföljning, planering och strategidiskussion. Kl. 14–16.

24/5

Idrottens demokrati och ledarskap. Christer Ericsson, Björn Horgby och Bill Sund
presterar ett pågående forskningsprojekt. KL 14–17

► 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).
10/3

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

17/3

Holger Weiss, professor i allmän historia, Åbo akademi, presenterar den
uppmärksammade boken ”Slavhandel och slaveri under svensk flagg. Koloniala drömmar
och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847”

7/4

Adriana Muños, Världskulturmuseet, presenterar forskning om båtar från ett
etnografiskt perspektiv

5/5

Emma Hocker, SMM, presenterar sin forksning ”Understanding Vasa’s wood: recent
preservation research at the Vasa Museum”.

► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen
Medeltidsseminariet sammanträder kl. 15–17 i D900, om inte annat meddelas.
13/3

Claes Gejrot och Henrik Klackenberg, Riksarkivet, talar om ”Riksarkivets samlingar,
heraldik och sigillen”. OBS: på Riksarkivet kl. 15:00–17:00.

20/3

Alison Klevnäs, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, SU, talar om ”Grave
reopening in early medieval Europe: new research perspectives”.

3/4

Alexandra Petrulevich, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, talar om
”Knýtlinga saga och dess källhistoriska värde utifrån ett ortnamnsperspektiv”. Ett
postseminarium kommer att arrangeras.

8/5

João Gouveia Monteiro, Institute for the History and Theory of Ideas, University of
Coimbra, talar om ”The Military culture of the Portuguese nobility in the Middle
Ages”.

22/5

Thomas Ertl, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien, talar om
”Dynamics and Stability. The Housing Market of Late Medieval Vienna”. Ett
postseminarium kommer att anordnas.

29/5

Paul M. Cobb, The Middle East Center, University of Pennsylvania, talar om
”Towards an Islamic History of the Crusades”.

► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Seminarieledare: Nils Edling, Elisabeth Elgán och
Pär Frohnert. Seminariet sammanträder kl. 15.30 i D900, om inget annat meddelas.
28/3

Julia Moses, Dept. of History, Sheffield, ”Social Citizenship and Social Rights in an
Age of Extremes: T. H. Marshall’s Social Philosophy in the longue durée”

25/4

Charlotta Seiler Brylla, Tyska, SU, ”Vi är alternativet! Om de gröna partierna i
Tyskland och Sverige”

4/5

Gerald Steinacher, University of Nebraska, presenterar sin nya bok ”Humanitarians at
War: The Red Cross in the Shadow of the Holocaust” (OUP) som också har bäring på
Sverige.

30/5

Programmet bestäms senare

► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund
Seminariet sammanträder både på Historiska institutionen och på Stockholms stadsarkiv. Tid och plats
anges vid respektive seminarietillfälle nedan.
6/4

TEMA: Ekonomisk kulturhistoria. Stockholm skriver historia. Tid: Torsdag kl. 8:30–
10:00. Lokal: Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset)
Bokpresentation av den kommande antologin: ”Ekonomisk kulturhistoria”, Klas
Nyberg (red.). Inledning: Fil. dr Mats Hayen berättar om Stadsarkivets roll i projektet
Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850.
Seminariet är kostnadfritt, föranmälan obligatorisk. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan till: mats.hayen@stockholm.se, senast 23 februari.

11/4

TEMA: Tidigmodern stadshistoria Heiko Droste inleder med en presentation av sin
pågående forskning om Staden som nyhetsnod under 1500- och 1600-talen. Därefter
gästas seminariet av Christine Bladh från Södertörns högskola som berättar om sin
kommande bok om kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820.
Lokal: D900, Historiska institutionen, kl. 9:00–11:30 (Obs! att det är en tisdag)
Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

4/5

TEMA: Rösträtt 100 år. Stockholm skriver historia. Tid: Torsdag kl. 8:30–10:00 Lokal:
Stadsarkivet, Kungsklippan 6 (T-bana Rådhuset).
Terminens andra seminarium i serien Stockholm skriver historia ägnas åt forskning och
förberedelser inför rösträttsjubileet, 100 år av allmän rösträtt. Fia Sundevall inleder
med ett föredrag om forskningen om rösträttsfrågor. Därefter leder Heiko Droste en

diskussion om vad som kan göras för att uppmärksamma jubileet. Seminariet är
kostnadfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Stockholm skriver historia är ett samarbete med Stockholms stadsarkiv, Stockholms
stadsmuseum och Centrum för näringslivshistoria
► ÄLDREHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Hallenberg, Magnus Linnarsson och
Karin Sennefelt .
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 15.00–17.00 i D900 om inget annat anges.
22/3

Forskningspresentation. Katharina Piechocki, ass. professor i komparativ
litteraturhistoria vid Harvard presenterar forskning om Cartographic Humanism: The
Making of Early Modern Europe, 1480-1580. OBS! tid och plats: kl 16.00 i
Humanistvillans bibliotek. Samarrangemang med Äldre textseminariet vid Institutionen
för kultur och estetik.

19/4

Tidigmodern temadag om ”Gossar och pigor”. Se information i separat utskick under
vårterminen.

7/6

Bokpresentation. Johan Holm och Mats Hallenberg (SU) presenterar sin nya bok,
Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i
tidigmodern tid (Nordic Academic Press, 2016).

► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER
Feminister, aktivister och 8 mars
I Att ge sig själv makt: Grupp 8 och 1970-talets feminism undersöker Elisabeth Elgán organisationen
Grupp 8, som i början av 1970-talet gjorde firandet av 8 mars till en scen för radikal feminism.
Onsdag 8 mars, kl 17.30-18.30, Hörsalen, Kungliga biblioteket, Humlegården. Mer information här.
Inför Maskeradbalen
”Maskerad, förklädnad och politik på 1700-talet” Karin Sennefelt professor i historia vid Stockholms
universitet och har forskat om 1700-talets politiska kultur.
Fredag 10 mars kl 18.00. Öppna föreläsningar i Guldfoajén på Operan. Mer information här.
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.
Grupp 8 och revolten mot manssamhället
Onsdag 15 mar kl. 13.00-13.45
Våren 1968 bildade några Stockholmskvinnor Grupp 8. Genom originella aktioner försökte de blåsa
nytt liv i kvinnokampen. Här berättas om en häpnadsväckande fantasifull utställning som aldrig blev
av. Elisabeth Elgán, Stockholms universitet. Se mer här.
Dalkullor på herrarbete i Stockholm
Onsdag 22 mar kl. 13.00-13.45
Runt sekelskiftet 1900 begav sig systrarna Forsström från Dalarna till Stockholm för att arbeta – en
tradition med en lång historia. Hur såg mötet med staden ut för dessa tillfälliga stockholmare? Anna
Götlind, Stockholms universitet. Se mer här.
Med neutral flagg på 1700-talet
Onsdagshistorier: Stadsarkivet, Kungsklippan 6
Onsdag 5 apr kl. 13.00-13.45
Sveriges neutralitet har en äldre historia än vi tror. Under neutral flagg blomstrade svensk 1700talssjöfart på Medelhavet och Atlanten. Neutraliteten var, som idag, kontroversiell – men av andra
orsaker. Leos Müller, Stockholms universitet. Se mer här.

Debatten om Cityomvandlingen
Onsdag 3 maj kl. 13.00-13.45
Att Klara jämnades med marken för att göra plats åt det nya City väcker än idag starka känslor, trots
att händelserna ligger ett halvt sekel tillbaka i tiden. Men hur gick debatten när omvandlingen pågick?
Anders Sjöbrandt, Stockholms universitet. Se mer här.
________________________________________________________________________________
ANSLAGSTAVLAN
► I MEDIA
I en Under strecket-artikel i Svenska dagbladet skriver Adam Hjorthén om dagens identietetspolitik.
Artikeln finns att läsa på webben här.
Med anledning av Postnords kris så fick Magnus Linnarsson ge en bakgrund till svensk
postförmedlings historia i radioprogrammet Nordegren & Epstein, Sveriges radio P1, den 1 mars.
Inslaget finns att lyssna på webben här
Bildningspodden avsnitt 47 handlar om Drottning Kristina och där medverkar, bland andra, Joakim
Sherp och Stefano Fogelsberg Rota. Lyssna till podsändningen här.
Margaretha Nordqvists föreläsning under höstterminens Forskardagar, ”Historieskrivningen och
kampen om makten”, spelades in av SU och sändes i Kunskapskanalen den 1 mars. Föreläsningen går
att se på webben här.

_____________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning för VT17 är den 25/1, 15/2, 8/3, 29/3, 19/4, 10/5, 31/5, 21/6.
En kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida.
Välkommen att skicka material till: anders.stahlberg@historia.su.se

