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1. Institutionen 

1.1. 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. Studierektorerna har ansvar 

för utbildningsfrågor: grundnivå (inklusive lärarutbildning), avancerad nivå och forskarnivå. 

Den administrativa personalen bestod 2009 av 10 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: 

www.historia.su.se 

www.historia.su.se/kvl 

 

1.2. 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, Orsi Husz, Sven Lilja, Karl Molin, Johnny Wijk 

Suppleanter: Maija Runcis, Leif Runefelt, Hossein Sheiban 

 

TA-personal: Susanne Stenius 

Suppleant: Annika Brofelth 

 

Doktorander: Nikolas Glover 

Suppleant: Linus Bellander 

 

Studenter: Aron Ambrosiani, Therese Dahlström, Pontus Ericsson, Linus Gustafsson, Linda 

Johansson, Mattias Jonsson 
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1.3. Institutionens personal 

För doktorander, se 2.2.1. 

 
1.3.1. Professorer 

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

Jan Glete, professor i historia 

Arne Jarrick, professor i historia 

Sven Lilja, professor i historia med inriktning mot Stockholms historia 

Karl Molin, professor i historia 

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

Ragnar Ohlsson, professor i praktisk filosofi 

Klas Åmark, professor i historia 

 
1.3.2. Professor emerita 

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

 
1.3.3. Docenter 

Mats Hallenberg 

Pär Frohnert (prefekt) 

Jonas Nordin (arbetar på kungliga biblioteket) 

Maija Runcis 

Leif Runefelt 

Johnny Wijk 

Nils Edling 

 
1.3.4. Universitetslektorer 

Therése Andersson (fil.dr) 

Ann-Sofie Arvidsson (fil.dr) 

Mats Berglund (fil.dr) 

Gabriela Bjarne Larsson (fil.dr) 

Ulla Brück  

Mikael Byström (fil.dr) 

Hanna Enefalk (fil.dr) 

Bo Eriksson (fil.dr) 

Susan Foran (fil.dr) 

Linnea Forsberg (fil.dr) 

Cordelia Hess (fil.dr) 

Johan Holm (fil.dr) 

Sofia Holmlund (fil.dr) 

Orsi Husz (fil.dr) 

Bo Persson (fil.dr, stf. prefekt) 

Lovisa af Petersens (fil.dr) 

Tanja Schult (fil.dr) 

Hossein Sheiban (fil.dr) 

Jan-Axel Swartling (fil.dr) 

David Tjeder (fil.dr) 

Ulrik Volgsten (fil.dr) 

 

1.3.5. Universitetsadjunkter 

Lennart Palmqvist 

Claes Petersson 

 
1.3.6. Gästforskare 

Evgeniy Chernyshev 

Francisca de Haan 

Pawel Jaworski 

Ingela Nauman 

Carly Schall 
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1.3.7. 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. 

Ann-Margret Dahlstrand  

Byrådirektör KVL 

Ebba Edberg (fil. mag.) 

Amanuens 

Eva Eggeby (fil. dr) 

Ekonomiadministratör och ansvarig för arkiv och diarium. 

Cecilia Ihse (fil. dr) 

Kursadministratör (föräldraledig under året) 

Kjell Lundgren 

Informatör; ansvarig för hemsida, nyhetsbrev, litteraturlistor, mm. 

Claes Petersson  

Studievägledare historia. 

Oskar Schelin (fil. mag.) 

Byråsekreterare; arbetade på expeditionen. 

Tom Silvennoinen (fil. kand.) 

Datasystemansvarig 

Susanne Stenius (fil. dr) 

1:e byråsekreterare; arbetade på expeditionen. 

 

1.4. Permanenta organ och arbetsgrupper 

Ledningsgruppen: Gabriela Bjarne Larsson, Pär Frohnert (ordf.), Sven Lilja, Ragnar Ohlsson, 

Bo Persson, Leif Runefelt, Johnny Wijk. 

 

Strategigruppen: vt 2009: Christina Florin, Mats Hallenberg, Orsi Husz, Hossein Sheiban, 

Klas Åmark, Aryo Makko. Under ht 2009 hanterades strategifrågorna av 3-miljonersgruppen. 

 

3-miljonersgruppen: Gabriela Bjarne Larsson, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Pär Frohnert, 

Mats Hallenberg, Orsi Husz, Klas Åmark. Gruppen tog fram underlag och förslag på beslut 

rörande användningen av de extra forskningsmedlen från fakulteten och påbörjade sitt arbete i 

april 2009. 

 

Jämställdhetsgruppen: Mats Hallenberg (ordf.), Therése Andersson, Cecilia Ihse (t.o.m. vt 

2009), Ann Hallner (t.o.m. vt 2009), Margareta Nordquist (fr.o.m. ht 2009), Andreas Bloch 

(fr.o.m. ht 2009). Jämställdhetsgruppen har tagit fram en jämställdhetsplan som baserad på 

diskrimineringslagen ska vara formande för institutionens jämställdhetsarbete. I jämställdhets-

gruppens arbete ingår enligt planen att bevaka både personalens och studenternas rätt till 

likabehandling. Gruppen arrangerade en särskild jämställdhetsdag för institutionens anställda 

samt bjöd in kvinnliga studenter på B-kursen till ett lunchseminarium. 

 

Handledarkonferens: Samtliga lärare/forskare som hade handledningsuppdrag inom 

utbildningen på forskarnivå. 
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Nämnd för Kulturvetarlinjen: Ulla Brück/Ragnar Ohlsson, Bo Persson, Lennart Palmqvist, 

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

 

Forskarutbildningsnämnden:Beredde ärenden som berör forskarutbildningen. Ordförande var 

studierektor för forskarutbildningen, Sven Lilja. 

 

1.5. 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 kring workshops, 

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

 

1.6. Skyddsombud 

Skyddsombud: Susanne Stenius 

Studerandeskyddsombud för institutionens doktorander: Oskar Sjöström  

 

1.7. Prefekten har ordet 1 

År 2009 förde med sig många positiva saker men också en svår förlust. Professor Jan Glete 

avled under sommaren efter en tids sjukdom, 61 år gammal. Jan tog sin Fil. kand. vid Stock-

holms universitet och disputerade 1975. Han förblev institutionen trogen under hela sin  

karriär. Jan var en mycket framgångsrik forskare med omfattande publicering. Hans forskning 

spände över vitt skilda och breda områden: svenska storföretag och storfinans, maritim 

historia och statsbildning under tidigmodern tid. Jan följde med intresse och goda råd till-

komsten av samarbetet mellan Statens maritima museer och Stockholms universitet som be-

slutades under året. Ett Centrum för maritima studier skulle förläggas till Historiska insti-

tutionen och starta sin verksamhet fr. o. m. 1/1 2010. Därmed får institutionen ytterligare en 

centrumbildning vid sidan av redan etablerade och framgångsrika Centrum för medeltids-

studier (se nedan). 

 

I början av 2009 publicerades Högskoleverkets granskning på nationell nivå av historieämnet. 

Vår institution klarade sig sammantaget mycket bra och fick flera lovord, bl. a. att samtliga 

tillsvidareanställda lärare var disputerade, att institutionen ‖har en mycket stark forsknings-

miljö‖ och en omfattande forskarutbildning. Sämre blev utfallet av HSV:s granskning av vår 

utbildning i arkivvetenskap som utmynnade i beslut om fördjupad granskning som sedan 

genomfördes under våren och ledde till kritik med krav på redovisning senast i maj 2010.  

 

Christine Ekholst och Mats Berglund kunde under året framgångsrikt avsluta forskarut-

bildningen med disputation. Mats tillträdde sedan under 2010 en postdok vid Umeå 

universitet. Biörn Tjällén som disputerade 2007 fick en postdok vid Bergens universitet. 

Yvonne Hirdman utnämndes av rektor till affilierad professor i historia vid institutionen för 

perioden 2010-01-01–2012-12-31. Fil. dr Tanja Schult startade en anställning som forskare 

vid institutionen med finansiering från Riksbankens jubileumsfond. Representant för 

NordWel, ‖Nordic Centre of Excellence. The Nordic Welfare State - Historical Foundations 

                                                           
1 Under 2010 när VB 2009 skrevs tjänstgjorde Pär Frohnert som prefekt fram till 30/6 och Bo Persson fr . o. m 
1/7. 
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and Future Challenges‖, vid Stockholms universitet är docent Nils Edling, deltidsanställd 

universitetslektor i historia vid institutionen. Humanistiska fakulteten beslutade att utse Mats 

Hallenberg och Jonas Nordin till docenter i historia.  

Fil. dr, universitetslektor Hossein Sheiban vistades höstterminen 2009 vid Washington and 

Lee University, Lexington, Virginia inom ramen för STINT-stipendiet Excellence in teaching.  

 

Flera av institutionens nuvarande och tidigare medarbetare fick under 2009 motta priser och 

utmärkelser. Fil. dr Bo Eriksson erhöll hertig Karls historiepris för sin publikationsgärning. 

Fil. dr Sofia Gustafsson fick Vitterhetsakademiens pris för ‖förtjänt vetenskapligt arbete‖ för 

sin doktorsavhandling. Docent Mats Hallenberg erhöll Vasamuseets vänners pris för sin nya 

bok. Professor emeritus Jan Lindroth belönades med serafimerordens band, 8:e storleken, för 

sina betydelsefulla insatser för idrottshistoria.  

 

Under året lämnade två nyckelpersoner inom KVL institutionen i samband med sin pension-

ering. Universitetslektor Ulla Brück hade varit med och mycket framgångsrikt drivit KVL 

ända sedan 1970-talet och byrådirektör Ann-Margret Dahlstrand hade från samma tid varit ett 

ankare inom KVL:s administration. Under 2009 förstärktes den administrativa personalen. 

Agneta Eiseborn tillträdde som ekonomihandläggare och Eva Eggeby fick en tillsvidare-

anställning som ekonomihandläggare och arkivvårdare. Oskar Schelin och Andreas Bloch fick 

tillsvidareanställningar inom studieadministrationen. Ebba Edberg anställdes som amanuens. 

 

Den mycket omfattande grundutbildningen inom historieämnet, inom Kulturvetarlinjen och 

dess fristående kurser samt i arkivvetenskapen genomfördes på det hela taget mycket fram-

gångsrikt. Totalt registrerades 643 ‖helårsstudenter‖ (fler fysiska personer eftersom många 

enbart registrerar sig på enstaka kurser) och 477 ‖helårsprestationer‖ producerades. Det ger en 

prestationsgrad på 74 % vilket ger en bra placering inom fakulteten. Institutionen under-

presterade i någon mån i förhållande till uppdraget helårsstudieplatser och helårsstudie-

prestationer som helhet och blev återbetalningsskyldig till fakulteten, men siffrorna var ändå 

ganska betryggande. Viktiga förändringar genomfördes av upplägget av de kronologiska 

översiktskurserna och flera nya kurser tillkom under året. Andelen studenter inom avancerad 

nivå låg med sina 16 % högt i förhållande till övriga institutioner inom fakulteten som i 

genomsnitt hade 11 % av studenterna på avancerad nivå. Institutionen stod ensam för 1/9 av 

alla studenter inom fakulteten på avancerad nivå. Relativt många av de sökande till avancerad 

nivå (36 %) var så kallade externa sökande med sin utbildning på grundnivå från annat 

lärosäte. Kvällskurser fortsatte att locka många studenter: andelen av antalet helårsstudenter 

hamnade på 16 % (2008: 15 %, 2007: 18 %). Andelen in- och utresande studenter inom 

grundutbildningen ökade från 2008 till 2009: från 2,9 % inresande till 4,0 % respektive från 

0,5 % till 0,8 % utresande. Bilden har länge varit densamma - det är långt svårare att få våra 

studenter att resa ut än att locka utländska studenter hit. En institutionsdag med fokus på 

pedagogiska frågor genomfördes 27/4 på Carlshälls gård, Långholmen. 

 

Forskningsanknytningen i utbildningen inom Kulturvetarlinjen har avsevärt förstärkts, bl a 

genom att ett kulturvetenskapligt seminarium startades under 2009. Kulturzon, kulturvetar-

linjens tidskrift för kulturstudier, som inte har kommit ut sedan 2000, har också väckts till liv. 

Kulturzon är den enda pappersbaserade tidskriften i landet med denna inriktning. Under året 

gavs för första gången en kurs om upplevelseindustrin. Universitetsadjunkt Lennart Palmqvist 

inom KVL hade medel från Wennergren-stiftelsen för att stärka samarbetet med Polen inom 

museologi. Ett annat samarbetsprojekt inom museiområdet har finansierats av SIDA och 

gäller samarbete med Makerere University i Uganda.  
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Till forskarutbildningen antogs Anna-Carin Stymne, Nevra Biltekin, Johannes Heuman och 

Anders Sjöbrandt. Samarbetet kring kursutbud och gemensamma doktoranddagar inom ramen 

för Forskarskolan i historia Stockholm-Uppsala som inledde sin verksamhet 2008 fortföljdes 

och befästes under året, framför allt genom beslut om gemensamma kurser som har infogats i 

respektive allmän studieplan. Under året anordnades två gemensamma doktoranddagar inom 

forskarskolan. Andelen doktorander som vistades i andra länder minskade från 18 % år 2008 

till 8 % 2009 (2007: 9 %). Däremot ökade andelen inresande doktorander från 0 % (2007) till 

10 % vilket var mycket glädjande. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är omfattande och mångfasetterad. Institutions-

styrelsen antog 26/5 det övergripande forskningsprogrammet ‖Långsiktiga förändringar: 

organisationer, institutioner och kultur‖. Programmet går tillbaka på en programskiss som 

tagits fram av Jan Glete och sedan utarbetats i den dåvarande strategigruppen bestående av 

Christina Florin, Mats Hallenberg, Orsi Husz, Hossein Sheiban och Klas Åmark och dess-

utom justerats av den nya arbetsgrupp som formerades kring hanteringen av fakultetens extra 

forskningsmedel (‖3 miljoner-gruppen‖) bestående av Gabriela Bjarne Larsson, Pär Frohnert, 

Mats Hallenberg, Orsi Husz och Klas Åmark. Mycket glädjande för institutionen var att 

Universitetsstyrelsen i december 2008 beslutade att historia i egenskap av ledande forsknings-

område skulle tillföras ett extra årligt forskningsanslag vilket av Humanistiska fakultets-

nämnden fastställdes till 3 miljoner årligen (2009-2012). Institutionen fick mycket stor frihet i 

användningen av medlen. En forskardag genomfördes 30/11 på Frescati med fokus på 

användningen av de extra forskningsmedlen.  

 

Några siffror från den kvantitativa årsredovisningen på universitetsnivå är värda att lyfta fram. 

Andelen artiklar i ledande tidskrifter låg på 6 %, vilket gör att institutionen ligger på den  

undre halvan av fakultetens institutioner på denna punkt. Andelen bidragsmedel (‖externa 

medel‖) i relation till anslagen för forskning och forskarutbildning hade av fakulteten fram-

räknats till 32,5 %, vilket gör att institutionen hamnar i mittfältet av fakultetens institutioner.  

Andelen därav som var bidragsmedel från forskningsråd ökade från 4,1 % till 7,9 %.  

 

Betydelsefullt för den dynamiska stämningen under året var också att flera gästforskare  

vistades vid institutionen. Professor Francisca de Haan, Central European University, 

Budapest, finansierades med särskilda rektorspengar. Med finansiering från NordWel vistades 

PhD Ingela Naumann, University of Edinburgh, och doktoranden Mirja Österberg, 

Helsingfors universitet, en termin vid institutionen. Dessutom gav professor Bruno Palier, 

Institut d‘études politiques, Paris, en temakurs på avancerad nivå/forskarnivå (men var i övrigt 

verksam vid Institutet för framtidsstudier). PhD, assistant professor Evgeniy Chernishev, 

Universitetet i Kaliningrad, och PhD, assistant professor Pawel Jaworski, Universitetet i 

Wrocław, hade finansiering från Svenska institutets Visbyprogram. Med egen finansiering 

vistades ytterligare tre doktorander vid institutionen under året: Alberto Soto, University of 

Mexico, Anne Hoffman, Universität Heidelberg, och Carly Schall, University of Wisconsin-

Madison. Den stora skaran av gästforskare bidrog på ett mycket positivt sätt till forsknings- 

och utbildningsmiljön under året. 

 

Det nyinrättade Centrum för medeltidsstudier har haft ett framgångsrikt år med bland annat en 

workshop i Paris, seminarier med utländska forskare, en doktorandkurs i samarbete med 

Institutionen för franska, italienska och klassiska språk samt en bokprojekt kring den heliga  

Birgitta tillsammans med Seconda Università di Napoli. Med institutionen som delarrangör 

och NordWel som huvudarrangör anordnades en större konferens, ‖Labour Markets and  

Welfare States‖ 13-15 maj med hela 73 deltagare från hela världen. 
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Verksamhetsplan 2009 

‖Särskilda verksamhetsmål för Historiska institutionen 2009‖ och tillhörande 

implementeringsformer fastställdes vid institutionsstyrelsens möte 24/2 2009.  
 

Utbildning 

För fokusområdet ‖utbildning‖ med målet ‖Kvalitet i utbildningen på grundläggande och 

avancerad nivå‖ tog arbetsgrupp 1 fram en ‖Arbetsplan för lärares kompetensutveckling‖ 

10/11 2009. Viktiga punkter var här användningen av planeringssamtalen för upprättandet av 

individuella kompetensutvecklingsplaner samt institutionens omfattande satsning på att höja 

lärarnas kompetensnivå i Mondo-användning. Ett särskilt bidrag på 50 000 kr erhölls från 

UPC för införandet av Mondo-användning på kandidatkursens uppsatsmoment. (Arbetsgrupp 

1 bestod av Therése Andersson, Gabriela Bjarne Larsson, Sven Lilja och Johnny Wijk.) För 

samma område med målet internationalisering uppställdes delmålet att öka andelen in- och 

utresande studenter. Detta mål uppnåddes under 2009 men mer kan göras. För utbildnings-

området med målet lärarutbildning uppställdes målet att öka antalet erbjudna kurspoäng på 

avancerad nivå fram till och med 2010 jämfört med 2008. Om målet har nåtts utvärderas i 

verksamhetsberättelsen för 2010. 
 

Forskning 

För fokusområdet ‖forskning‖, med målet ‖Kvalitet i forskning och utbildning på forskar-

nivå‖ tog arbetsgrupp 2 den 6/5 fram ett dokument för befrämjande av publiceringar i inter-

nationella tidskrifter som fastställdes vid institutionsstyrelsen 29/9 2009. Forskare knutna till 

institutionen men inte visstidsanställda ska kunna söka upp till 50 000 kr för publicering 

(tämligen fri användning), institutionen bör skapa en informationsbank om språkgranskare 

samt ge samtliga forskare vid institutionen möjlighet att söka medel för språkgranskning. 

(Arbetsgrupp 2 bestod av Fredrik Charpentier Ljungqvist, Leif Runefelt och Klas Åmark.) För 

forskningsområdet, med samma kvalitetsmål, tog arbetsgrupp 3 den 31/8 fram dokumentet 

‖Doktorandernas studiesociala villkor‖ samt det tillhörande dokumentet om den s.k. doktorand-

stegen som fastställdes vid institutionsstyrelsen 3/11. Den första löneuppflyttningen kan göras 

efter att 50 % av den effektiva studietiden fullbordats och den andra gången när ett år kvarstår 

av studietiden. Bedömningen ska grundas på prestationsgraden men ska ske automatiskt om 

inte särskilda skäl föreligger. (Arbetsgrupp 3 bestod av Sven Lilja som samrådde med 

doktorandrådet i frågan.)  
 

Studenter och anställda 

Gällande fokusområdet ‖Studenter och anställda‖, med målet ‖Arbetsmiljö och studiemiljö‖ 

kunde konstateras att institutionen hade tre aktiva ämnesråd i historia, i arkivvetenskap och 

för KVL. Studierektor höll regelbundna kontakter med ämnesråden. (Arbetsgrupp 4. Gabriela 

Bjarne Larsson samt studentrepresentanter.) Inom samma område med målet ‖Kompetens-

försörjning och kompetensutveckling‖ genomfördes i december 2009 en alumnikväll för personer 

som disputerat vid institutionen. (Arbetsgrupp 5 bestod av Claes Petersson och Ebba Edberg.) 
 

Ekonomi och infrastruktur 

Inom fokusområdet ‖Ekonomi och infrastruktur‖ angavs att bidragsintäkterna för forskning 

samt intäkterna från forskningsmedel från EU ska öka från 2008 till och med 2010. Delmålen 

får utvärderas i verksamhetsberättelse för 2010. 
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2. Undervisning och utbildning 

2.1. Grundutbildning 

2.1.1. 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 finns möjlighet att välja studier inom något annat ämne ett par terminer vid sidan av 

huvudämnet historia.  
 

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. 
 

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 2009:  

 Stockholms historia - från medeltidens gränder till dagens storstadsliv 

 Idrotten i det moderna samhället 

 Det moderna Sverige 

 Afrikas historia II - kolonialism och modernitet 

 Stormaktstiden - staten, kyrkan och folket 

 Den internationella kvinnorörelsen 1750 

 Muslimska ländernas moderna historia I. Kultur, religion och samhällsliv 

 Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen 

 Genus i historien - kropp, makt och kön 

 Medeltidens kultur- och samhällsliv 

 Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen 

 Populärmusik och politik 

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

kurserna är påbyggbara vid fortsatta studier i historia. 
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2.1.2. 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 än historia kan infogas i en examen. I regel ges 

delkurserna på avancerad nivå på halvfart så att två kurser läses samtidigt. Närmare infor-

mation 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 

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) 

Det tvååriga 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 2009 och ht 2009: 

 Idrott, samhälle, identitet 

 Manifestationer i offentligheten kring sekelskiftet 1900 

 Politiskt tänkande under medeltiden 

 The 20th Century European Welfare states in a comparative perspective 

 Medeltidsforskning 
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 Globalisation and urban development since 1950 

 Women’s International Activism during the Cold War 
 

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 

 
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 

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 gav 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. Tillämpningsterminen och 

de yrkesinriktade kurserna innehåller praktikperioder.  
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2.1.5. Lärarutbildning  

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

nativa vägar att välja på. Antingen kunde 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 varvade ämnesstudier med pedagogiska/didaktiska kurser samt VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning på en praktikskola). En annan väg att bli lärare var 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 hette 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 

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 2009 varit 538 på grundnivå 

och 104 på avancerad nivå. Helårsprestationerna (avklarade kurser) baserade på kalenderår 

har varit 383 på grundnivå och 81 på avancerad nivå. Dessa uppgifter är hämtade ur ÅR-

databasen, där inrapporterade registreringar och resultat omräknats till helårsstudenter och 

helårsprestationer. 
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Av ovan nämnda helårsprestationer har 28,4 inrapporterats inom arkivvetenskap, där antalet 

registrerade helårsstudenter varit 28,2. 

 

Inom ramen för Kulturvetarlinjens kandidatprogram har 74 helårsprestationer genomförts på 

97 registrerade helårsstudenter. Dessutom tillkommer 23 prestationer (på 26 helårs-

registreringar) på Kulturvetarlinjens fristående kurser. 

 

Lärarutbildningen är indelad i tre program och har under året sammanlagt producerat 74 

helårsprestationer på 77 registrerade helårsstudenter. 

 
2.1.7. Fadderverksamhet i grundskolan 

Historiska institutionen var 2009 fadderinstitution åt Akallaskolan. Tanken med detta projekt 

är att skapa ett långsiktigt samarbete mellan skola och universitetsinstitution. Samarbetet har 

utvecklats mellan kontaktlärare på skolan (SO-lärare) och institutionens representanter Bo 

Persson och Hossein Sheiban. Samarbetet syftar för skolans del till att skapa ett större intresse 

för ämnet hos eleverna samt att ge ämneslärarna en inblick i aktuell forskning och utveckling 

inom ämnet, vilket gagnar både lärare och elever. För universitetets del finns möjligheten att 

skapa större social mångfald på universitetet genom att locka elever med olika bakgrund till 

fortsatta studier. Dessutom ger kontakten med elever och lärare i skolan viktiga nya insikter 

för institutionens del.  

 

2.2. Forskarutbildning 

Forskarutbildningen har ett trettiotal aktiva doktorander vid Historiska institutionen på 

Stockholms universitet, och dessutom åtta doktorander knutna till forskarskolan BEEGS på 

Södertörns högskola. Av dessa kommer sannolikt ett tiotal att disputera de närmaste terminerna. 

Undervisningen bedrivs genom handledning till avhandlingsarbeten, genom två parallella 

doktorandseminarier (ett för äldre och ett för modern historia) 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 tillfälliga arbetsgrupper för reformering 

av utbildningen. Under året har planerats att inför kommande terminer ersätta ad hoc-

grupperna med en permanent 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 

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. 
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Forskarutbildningen drivs sedan 2008 i samarbete med Uppsala universitets historiska 

institution. Samarbetet har hittills yttrat sig i utbyte av sakkunniga och handledare. Under 

2009 samordnades dessutom kursutbudet, i och med att båda institutionerna införde en 

likalydande kursparagraf i sina allmänna studieplaner. Varje termin hålls gemensamma 

doktoranddagar och de båda institutionernas seminarieserier står öppna för samtliga 

doktorander. Inför kommande år planeras genensam antagning till forskarutbildningen. 

 
2.2.1. Doktorander och avhandlingsprojekt 

Linus Bellander  

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

Mats Berglund, disputerad vt 2009  
Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848.  

Johan Bergman  

Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin.  

Nevra Biltekin 

Den professionella 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.  

Christine Ekholst, disputerad vt 2009 

För varje brottsling ett straff. Föreställningar om kön i nordisk medeltida straffrätt.  

Nikolas Glover  

En svensk exportförening på det andliga och kulturella området.  

Ann Hallner  

KFUK - En väg för kvinnor ut i offentligheten?  

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  

Total St Gall. Medieval Monastery as a Discinplinary Institution.  

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.  
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Jenny Langkjaer  

Övervakning för rikets säkerhet. Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska 

personer och inhemsk politisk aktivitet 1885-1922.  

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.  

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.  

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 à 7,5 hp för 

doktorander, en introduktionskurs, två teorikurser och en metodkurs. Under 2009 lästes (av 

doktorander från Stockholms universitet, Historiska institutionen) Introduktionskursen av 3 

doktorander, kursen i Historisk teori och historiska klassiker av 7 doktorander och 

Metodkursen av 2 doktorander. 

 

2.3. Internationellt utbyte 

2.3.1. Erasmus- och Nordplusutbyte 

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

Under 2009 hade institutionen sammanlagt 19 inresande och 2 utresande, 7 inresande på våren 

och 12 på hösten, utresor skedde en på vardera termin. Studenterna kom från 7 olika länder, 

främst Frankrike, Tyskland och Italien. Utresande studenter reste till Polen och till Storbritannien. 

Ett utbyte har skett inom Stockholms universitets avtal, de övriga inom Historiska 

institutionens avtal. 
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I Frankrike har utbyten skett med universitet i Cergy-Pontois, Bordeaux, Paris och Limoges, i 

Tyskland med universitet i Berlin, Bochum och Frankfurt am Main, i Italien med Milano, i 

Schweiz med Bern och Fribourg, i Polen med Gdansk och Torun, i Spanien med Santander, i 

Storbritannien med Glasgow och i Finland med Jyväskylä. 

 

Inom ramen för Erasmus besöktes expeditionen under en veckas tid av Antonio Granadas 

Mota, administratör vid Universidad complutense de Madrid.  

 
2.3.2. Forskar- och lärarutbyte  

Karin Carlsson (doktorand)  

 Gästforskare vid Department of Labour and Employment relations Rutgers University, 

New Jersey, USA. September – november 2009. Finansierat genom bidrag från Helge 

Ax:son Johnsons stiftelse samt K & A Wallenberg.  

 Gäststipendiat vid AHKR och Universitetet i Bergen. Moblility Fellowship finansierat 

av NCoE The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges. 

September 2008 – februari 2009.  

Eva Joelsson 

 På STINT Doktorandstipendium vid Duke University, USA, våren 2009. 

Hossein Sheiban 

 Vistades höstterminen 2009 vid Washington and Lee University, Lexington, Virginia 

inom ramen för STINT-stipendiet Excellence in teaching.  

 

Centrum för medeltidsstudier har haft forskarutbyte med universiteten i Arizona, 

Cambridge, London, Fribourg, Ghent, Prag, Padua, Università di Napoli 2, Frankfurt am 

Main, Toronto och North Carolina, Chapel Hill, Helsingfors och Bergen. 

 
2.3.3. Gästföreläsningar  

(Se vidare under respektive seminarium) 

Tisdagen den 17 februari föreläste Dr. Karolyn Swardz-Frost om Underground Railroad.  

Karolyn Swardz-Frost är Director of the Ontario Historical Society och Lecturer in the School 

of Arts & Letters in the Atkinson Faculty of Liberal & Professional Studies, York University, 

Canada. Föreläsningen arrangerades i samarbete med Engelska institutionen. 

 

2.4. Praktik 

2.4.1. 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. Exempel på arbetsplatser som 

erbjudit praktikplatser åt institutionens studenter under 2009 är Riksarkivet, Stockholms 

Stadsarkiv, Solna kommun, Sveriges Radios Förvaltning AB, Arkiv i Västmanland och 

Luftfartsverket. 
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2.4.2. Kulturvetarlinjens praktik 

Under 2009 var sammanlagt 242 studenter registrerade på kurser inom de kulturvetenskapliga 

utbildningarna vid Historiska institutionen. 35 av dessa läste Förlagsvetenskap, magisterkurs 

60 hp och 98 var registrerade på den linjespecifika Tillämpningskursen med praktik 30 hp 

som båda innehåller 10 veckors handledd praktik. Resterande följde Curatorutbildning 30 hp, 

Museivetenskap 30 hp eller Projektledarutbildning 30 hp som vardera innehåller 5 veckors 

handledd praktik. Den handledda praktiken omfattar kultursektorn i vid mening. Det 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. 

 
2.4.3. 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. 

 

 

 

3. Forskning 

3.1. Disputationer 

27/2  Christine Ekholst: För varje brottsling ett straff. Föreställningar om kön i de 

 svenska medeltidslagarna. 

 Opponent: docent Marko Lamberg, Institutionen för historia och etnologi, 

 Jyväskylä universitet. 

 Betygsnämnd: Mats Kumlien (professor i rättshistoria, Uppsala Universitet)  

 Anna Götlind (professor i historia, Högskolan i Dalarna/ Falun) 

 Rune Palm (docent i nordiska språk, Stockholms universitet) 
 

29/5  Mats Berglund: Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848.  

 Opponent: professor Börje Harnesk, Institutionen för humaniora/historia, 

 Mittuniversitetet. 

 Betygsnämnd: Rune Premfors (professor i statskunskap, Stockholms universitet) 

 Christine Bladh (docent i historia, Södertörns Högskola)  

 Dag Lindström (professor i historia, Linköpings Universitet) 
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3.2. Projekt finansierade med externa medel 

3.2.1. Pågående projekt 

Den svenska handikappidrotten 1955-2000 
Ansvarig: Hans Bolling 

Finansiär: Idrottshögskolan 

 

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 

 

Flyktingarna och folkhemmet. Praktik, politik och föreställningar i flyktingmottagandet 

i den tidiga svenska välfärdsstaten 1930-1950 
Ansvarig: Pär Frohnert 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

Organisering, legitimering och deltagande: Statsbildning och bondeinflytande i Sverige 

ca 1530-1680 
Ansvarig: Mats Hallenberg 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

Frösöprojektet - rituella möten i mellersta Skandinavien 
Ansvarig: Olof Holm 

Finansiär: Landsprosten Erik Anderssons minnesfond 

 

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) 

 

Manifestation och kommunikation. Statens och kungamaktens legitimering och 

propagandaspridning under tidigmodern tid 
Ansvarig: Jonas Nordin 

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

och efter andra världskriget 
Ansvarig: Tanja Schult 

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond 

 

Politiskt tänkande och politiskt handlande i Europas periferi: senmedeltidens Skottland 

och Skandinavien 

Ansvarig: Biörn Tjällén 

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 

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

Finansiär: Vetenskapsrådet 

 
3.2.2. Avslutade projekt under 2009 

Coppolas Marie Antoinette 

Ansvarig: Therése Andersson 

Finansiär: Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse, Postdok-stipendium 

 

Birgitta 1 
Ansvarig: Olle Ferm 

Finansiär: Kungliga Vitterhetsakademin 

 

Birgitta 2 
Ansvarig: Olle Ferm 

Finansiär: Kungliga Vitterhetsakademin 

 

Birgitta 3 
Ansvarig: Olle Ferm 

Finansiär: Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur 

 
3.2.3. Annan pågående forskning 

Therése Andersson 

 Nordiskt textilvetenskapligt nätverk. 

Olle Ferm 

 Sockenbildning och kyrkobyggande i Uppland. 

 S:t Gallen: minneskultur och social disciplinering 800-1000. 

Christina Florin 

 Par i kunskap och politik, Bokprojekt (antologi). 

 Föregångarna. Kvinnliga professor om vetenskap, liv och makt. Bokprojekt 

finansierat av Vitterhetsakademin och Riksbankens jubileumsfond. 

Olof Holm 

 Medverkar i utgivningen av Saköreslängder från Jämtland 1601-1645 (att publiceras 

av Jämtlands läns fornskriftsällskap). 

Sven Lilja 

 Stockholms miljöhistoria. 

 Miljöpolitikens intåg i Stockholms fullmäktige under efterkrigstiden. 

 Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 

1800 - ett miljöhistoriskt projekt. 
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 Peoples, Towns, and States. Structural Power Resources and State Power in the 

Scando-Baltic Region (1500-1820). 

Lars Nilsson 

 Svensk tätortsutveckling 1950-2005. 

 Kommunerna 1862-2012. 

 Svensk stad revisited. 

Jonas Nordin 

 Småtryck och politiska pamfletter i 1700-talets Sverige. 

 Versailles – kungastaden. 

 Beståndsöversikt över Kungl. bibliotekets samlingar. 

Bo Persson 

 Bokprojekt: Byn och bolaget – samverkansformer och konflikter rörande skog och 

politiskt inflytande 1830–1980. 

 Artikel för KSLA-antologi om agrara organisationer: Jord och skog - om de 

kooperativa strävandena bland skogsägarna. 

 Artikel för KSLA-antologi Atlas över Sveriges jordbruk och skogsbruk under 100 år: 

Skogsarbetets organisation under 1900-talet. 

 Artikel för lärobok om musik och politik: Den politiska musiken i Östtyskland under 

kalla kriget. 

Hossein Sheiban 

 En jämförande studie mellan intellektuella diskussioner om tredjevärlden, islam och 

muslimska världen i Iran och Sverige från början av 1970-talet till slutet av 1990-talet. 

Leif Runefelt 

 Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och ideologiproduktion 1800-1860. 

Johnny Wijk 

 Det svenska ‖golf- och tennisundret‖ - två parallella framgångsberättelser på  

internationell elitnivå 1960-2010. 

 Idrott och politik - om bojkotter och internationella politiska utspel i svensk idrott 

1950-2010. 

Klas Åmark 

 Samhällsteoriernas intåg i svensk historieforskning, 1965 - 1990. 

 
3.2.4. Priser, stipendier o. dyl. 

Gabriela Bjarne Larsson 

 15000 kr från Hallenbladska fonden 30 maj 2009 för avslutandet av projektet Laga 

fång för medeltidens kvinnor och män. Projektet avslutat i juli 2009. 

Karin Carlsson 

 10 0000 kr från K & A Wallenbergs Stiftelse. 

 25 000 från Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Detta för att finansiera en 

forskningsvistelse vid Rutgers University, New Jersey, USA.  

Bo Eriksson 

 Hertig Karls historiepris för sin publikationsgärning. 

Sofia Gustafsson 

 Vitterhetsakademins pris för förtjänt vetenskapligt arbete. 

Mats Hallenberg 

 Vasamuseets vänners pris till förtjänt forskare 2009. 
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Jan Lindroth 

 Serafimerorderns band, 8:e storleken, för sina betydelsefulla insatser för 

idrottshistoria. 

Jonas Nordin 

 Resebidrag från Stiftelsen Olle Engkvist byggmästare (35 000 kr) till stöd för arbetet 

med en bok om Versailles, november 2009. 

Tanja Schult 

 Stipendium för forskningsvistelse på Sigtunastiftelsen av Harald och Louise Ekmans 

forskningsstiftelse. 

 Resestipendium (13 000 kr) av Birgit och Gad Rausing Stiftelse för Humanistisk 

Forskning. 

 Resestipendium (12 000 kr) av Kungliga Vitterhetsakademien för deltagande i 

forskningssymposium i London, juni 2009. 

Hossein Sheiban 

 STINT-stipendium för ‖Excellence in Teaching‖, för vistelse hösten 2009 vid 

Washington & Lee University, Lexington, Virginia, USA. 

Ingela Sjögren 

 E. A och B Janssons donationsstipendium, Stockholms universitet. 

 Helge Ax:son Johnssons stiftelses stipendium. 

 
3.2.5. Beviljade forskningsmedel 

3.2.5.1. Projektbidrag från Vetenskapsrådet 

Eva Blomberg, Mälardalens högskola 

För projektet ‖Klaga månde Elektra. Könsdiskriminering och mänskliga rättigheter – 

förändrade relationer mellan mellanstatliga organ, stat och individ i ett nordiskt 

östeuropaperspektiv 1980–2009‖. I projektet deltar även Yulia Gradskova och Ylva 

Waldermarson (Södertörns högskola).  

David Tjeder 

För ‖Den manlige feministens bristande manlighet? Det homosociala bemötandet av manlig 

feminism och den manliga överordningens fortbestånd, 1600–1921‖.  

Biörn Tjällén 

För ‖Politiskt tänkande och politiskt handlande i Europas periferi: senmedeltidens Skottland 

och Skandinavien‖.  

Ulrik Volgsten 

För ‖Musikverket och dess publik: estetiska förutsättningar för den svenska upphovs-rätten‖. 

 
3.2.5.2. Bidrag från Riksbankens jubileumsfond 

Therése Andersson 

Bidrag från Riksbankens Jubileumsfond 2010–2012 för projektet ‖Blixtlås, knapp och 

kardborreband: makt och materialitet under styling och påklädning‖. I projektet deltar även 

Eva Knuts (Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborg) och Viveka Berggren Torell 

(Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborg). 
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4. Högre seminarier vid institutionen 

4.1. Doktorandseminarier 

4.1.1. Äldrehistoriska seminariet 

Seminarieledare: Gabriela Bjarne Larsson och Leif Runefelt 
 

28/1  Andreas Hellerstedt (gäst från Idéhistoriska institutionen) presenterade sin 

 kommande avhandling Ödets teater. 

11/2 Margaretha Nordqvist lade fram en avhandlingspresentation. 

4/3 Fredrik Charpentier Ljungqvist lade fram en artikel om den spanske 1500-

 talstänkaren Vilas. 

25/3 Joakim Scherp presenterade ett teoretiskt avhandlingsavsnitt. 

22/4 Els-Margret Moberg Carlsson lade fram ett avhandlingsavsnitt. 

29/4 Olof Holm presenterade en artikel (ej avhandlingsrelaterad) om Härjedalens 

 integrering. 

27/5 Anne Hofmann presenterade sin avhandlingsplan om svensk diplomati 1617–

 1630. 

3/6 Per Gunnar Sidén presenterade ett avhandlingskapitel om Städernas utveckling  

 1200 - 1610. 

30/9 Anne Hofmann presenterade ett avhandlingskapitel om svensk diplomati under 

 Gustav II Adolfs tid. 

14/10 Eva Joelsson presenterade ett avhandlingskapitel om emotionell navigation 

 under gustaviansk tid. 

28/10 Fredrik Charpentier Ljungqvist presenterade en redogörelse över forskningsläget 

 om medeltidslagar. 

25/11 Fredrik Charpentier Ljungqvist presenterade en del av sin avhandlings 

 bakgrundskapitel. 

11/12 Per Gunnar Sidén presenterade ett avhandlingskapitel om 

 befolkningsuppskattningar från bebyggd areal (del 1). 

 
4.1.2. Modernhistoriska seminariet 

Seminarieledare: Orsi Husz (vt) och Christina Florin (ht) 
 

19/1 Planeringsmöte. 

23/2 ‖Projekt avhandling‖. Diskussion kring ‖avhandlingstekniska‖ frågor. Vi läste 

 tre aktuella avhandlingar och diskuterade särskilda problem. 

5/3 Alf Sjöblom presenterade artikeln ‖Market Players, Social Involvement and the 

 Emerging Welfare State - 1913s Swedish People's Pension and the Commercial 

 Insurance Lobby‖. 

9/3  Lilita Zalklans: Latvian émigrés and the Soviet Union. 

16/3 Aryo Demir:‖ ‘Critic and Mediator‘ or ‘Bystander‘ – Sweden during the 

 preparatory phase of the CSCE‖ 

30/3  Karin Carlsson presenterade ett avhandlingskapitel. 

20/4  Gemensam doktoranddag med Uppsala-doktoranderna 

 Ingela Sjögren: American Indian Identity from a Pan-Indian perspective. 

4/5  Nikolas Glover lade fram ett avhandlingskapitel. 

11/5  Ann Hallner: KFUK:s riksförbund 1885–1921. 

18/5  Nevra Biltekin presenterade sitt avhandlingsämne. 

25/5 Johannes Heuman presenterade sitt avhandlingsämne. 
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7/9 Planeringsmöte och besök av Francisca de Haan som talade om sin forskning 

 och sin väg till internationalisering. 

21/9  Nikolas Glover: ‖National Narratives: From 'This is Sweden' to 'Love in 

 Sweden' a draft chapter. 

5/10  ‖Projekt Avhandling‖  

 a) vi läste texter som behandlar olika teoretiska perspektiv på samma historiska 

 material  

 b) Vad finns i huvudet på en opponent?  

19/10 Ann Hallner: ‖Från sedlighet till scouting. KFUK:s riksförbund 1885-1935‖.  

2/11  Doktoranddag i Uppsala. Nevra Biltekin: Representing and Career Planning. 

 The Role of the Diplomatic Wife in the Swedish Ministry of Foreign Affairs.  

16/11  Mirja Österberg ventilerade ett avhandlingsavsnitt, ”Norden som förebild och 

 argument: Karl August Fagerholm som socialpolitiker”. 

30/11  Anna-Carin Stymne presenterade sitt avhandlingsämne: Historieförståelse hos 

 barn och ungdomar: idéskiss till ett avhandlingsämne. Johannes Heuman 

 lade fram artikeln Competing Cultural Uses of the Holocaust: A Ten Days 

 European Conference in Paris 1947. 

10/12 Cecilia Notini Burch ventilerade ett avhandlingsavsnitt: ‖A Cold War Pursuit. 

 National Security and Soviet Refugees in Sweden 1945-1960‖. 

14/12  Alf Sjöblom lade fram avhandlingsavsnitt: ‖Tema med variation? från 

 arbetarrörelse och nazism till feminism och försäkringsrörelse‖. 

 
4.1.3. Forskarseminariet 

Seminarieledare: Hossein Sheiban (vt) och Johnny Wijk (ht) 
 

5/2 Pär Frohnert berättade om sina erfarenheter som lärare vid Amherst College i 

 USA under hösten 2008 inom ramen för ett STINT-stipendium. 

5/3  Leif Runefelt och David Tjeder lade fram en projektskiss:  

 Känslornas uttryck och lidelsernas behärskning, 1780–1820. 

19/3  Ulrik Volgsten lade fram en projektskiss:  

 Idéhistoriska förutsättningar för upphovsrätt? Den svenska synen på den 

 skapande kompositören, det originella verket och den kontemplativa publiken, 

 ca 1810–1919. 

22/4  Intersektionellt perspektiv och diskursanalys i idrottshistoria – Helena Tolvhed 

 (Lund) talade om sin avhandling, ‖Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i 

 populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972‖. 

7/5  Seminarium med professor Peter Swenson, Yale University – USA: ―Politics of 

Medical Progress: Historical Origins and Current Trajectories‖ 

20/5  Johan Bergman, Mikael Byström och Nikolas Glover lade fram en projektskiss. 

13/10 Cordelia Hess berättade om sin forskning under rubriken ‖Social  ordning i 

 Tyskland under 1400-talet‖. 

3/11 Francisca de Haan. ‖Kalla Kriget och kvinnors internationella aktivism‖. 

24/11 Ingela Naumann, University of Edinburgh. ‖Fifty Years of Child Care Policies 

 in Sweden and Germany‖. 

3/12 Professor Christoph Conrad, Université de Genève:‖What are Modern States 

 Actually Doing?‖. 
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4.1.4. Statsbildning och representation i det förmoderna Europa 

Seminarieledare: Mats Hallenberg 
 

27/3 Litteraturdiskussion: Otto Brunners Land and Lordship. 

23/4 Litteraturdiskussion: Peter Blickle och Anthony Black om förmoderna 

 korporationer. 

28/5 Dag Retsö, Ekonomisk historia i Stockholm: ‖Riket, rummet och rörligheten. 

 Svenska medeltidsregenters itinerarier‖. 

1/10 Mats Hallenberg:‖The Age of the Psychopath. State formation and masculinity 

 in Late Medieval and Early Modern Sweden and Finland‖.  

12/11 Gabriela Bjarne Larsson: ―Kunglig auktoritet och statsbärande organ i Sverige 

 före 1280‖. 

26/11 Leif Runefelt: ‖Självbild och motbild. Ståndsperson och allmoge i svenska 

 ortsbeskrivningar 1800-1860‖. 

 

Medeltidsseminariet 

Seminarieledare: Olle Ferm 
 

2/2 Agrarhistorikern Janken Myrdal och konstvetaren Eva Lindqvist Sandgren 

 talade över ämnet ‖Missfall, riksrådet och andra bilder‖ och presenterade 

 illustrationerna en laghandskrift från 1300-talet (B10) i Uppsala 

 universitetsbibliotek.  

30/3 Historikern Agneta Ney presenterade sina undersökningar om marginalisering i 

 det medeltida samhället. 

20/4 Roger Axelsson från Svenskt biografiskt lexikon talade om hur ett häfte i serien 

 Det medeltida Sverige kan kasta ljus över medeltida förhållanden. 

5/5 Professor Wim Verbaal från universitetet i Gent talade om sina forskningar 

 kring den helige Bernhard. 

8/6 Professor Robert Bjork, Arizona State University, talade om den fornengelska 

 dikten Beowulf och dess receptionshistoria (i konst, musik, film, television, 

 romaner mm).  

7/9 Docent Ann-Cathrine Bonnier talade om den medeltida Härnevi kyrka. Denna 

 gång handlade det om kyrkans byggnadshistoria med anledning av den 

 dendrokronologiska datering som utfördes våren 2009. 

28/9 Cordelia Hess talade om ett senmedeltida tyskt fastslagsspel.  

14/10 Christoffer De Hamel från Corpus Christi i Cambridge höll ett föredrag om 

 medeltida bestiarier. 

4/11 Göran B. Nilsson presenterade en uppgörelse med forskningen kring Yngre 

 Västgötalagens tillkomst. 

14/12 Anders Andrén, Lars Hermansson och Olle Ferm talade kring temat: Hur kan 

 man skriva Sveriges historia. 

 
4.1.5. Idrottshistoriska seminariet 

Seminarieledare: Johnny Wijk och Leif Yttergren 
 

10/3 Mats Rohdin, filmvetenskap, presenterade utgångspunkter och tankar kring sitt 

 projekt om ‖Idrott, politik och TV-mediet‖. 

22/4 Helena Tolvhed presenterade och diskuterade sin nyligen framlagda avhandling 

 Nationen på spel - kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer 

 av olympiska spel 1948-1992. 
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25/5 Leif Yttergren framträdde under rubriken: ‖Att skriva träningshistoria - 

 funderingar och undringar‖, med anledning av påbörjat projekt. 

6/10 John Hellström presenterade ett avsnitt från sitt avhandlingsarbete om svenska 

 idrottshjältar, ‖Björn Borg och Ingemar Stenmark: svenska hjältar i TV-åldern‖. 

16/12 Martin Emanuel, doktorand på KTH, Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, 

 presenterade ett avsnitt ur sitt avhandlingsarbete om cykeln och samhälle. 

 
4.1.6. Stads- och kommunhistoriska institutet  

Stadshistoriska samfundets årliga möte ägde rum torsdagen den 7 maj 2009 på temat Aktuell 

stadshistorisk forskning. Medverkade med föredrag gjorde Lovisa af Petersens, Mats Hayen, 

Håkan Forsell och Lars Nilsson. Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska 

insatser utdelades till Annika Holmberg, kommunarkivarie i Sollentuna.      

 

 

 

5. Konferenser 

5.1. Konferensvärdskap/NordWel 

Det samnordiska projektet NordWel (Nordic Centre of Excellence. The Nordic Welfare State 

– Historical Foundations and Future Challenges), där Historiska institutionen är en partner 

med docent Nils Edling som ansvarig vid institutionen, arrangerade i maj 2009 den 

internationella konferensen ‖Labour Markets and Welfare States. The Nordic Model in 

Comparative and Transnational Historical Perspectives‖ 13–15 maj med deltagande av 72 

forskare från tolv olika länder som representerande tretton olika akademiska discipliner. 

NordWel höll även två internationella workshops vid institutionen under året: ―Private 

Insurance and Social Welfare: Technologies, Norms and Practices in Sweden and Finland‖, i 

juni med sex deltagare från Finland och Sverige och ―The Use of History in Welfare 

Research‖, i början av december med tio deltagare från USA, Schweiz, Storbritannien, 

Finland och Sverige. De båda halvdagsevenemangen, seminariet ―Modern historia, 

samtidshistoria och framtidshistoria. Identiteter och skiljelinjer‖ på Institutet för 

Framtidsstudier den 12 februari, och professor Anders Berges minnesseminarium vid 

institutionen den 11 mars, mottog stöd från NordWel.  

 

Tre utländska forskare var NordWels gäster under året: professor Peter Swenson, Yale 

University, under två veckor i maj månad, fil. dr. Ingela Naumann, University of Edinburgh, 

från augusti till december, och professor Christoph Conrad, Université de Genève, i 

december. I samband med deras besök anordnades olika seminarier och workshops vid 

institutionen. Dessutom höll professor Bruno Palier, Institut d‘études politiques, Paris, en 

temakurs på avancerad nivå/forskarnivå för institutionens masterstudenter och doktorander, 

Palier var NordWel-finansierad gästforskare vid Institutet för Framtidsstudier våren 2009. I 

september hade Nils Edling en gästforskarvistelse vid Syddansk universitet, Odense. 

 

Att ge doktorander möjligheter till forskarvistelser vid annan partnerinstitution är en av 

NordWels viktigaste uppgifter och under hösten 2009 var Mirja Österberg, Helsingfors, 

gästforskarstuderande vid institutionen. I slutet av februari 2009 avslutade doktoranderna 

Karin Carlsson och Alf Sjöblom, båda från Stockholm, sina vistelser om sex månader vid 

Rokkan Sentret/Universitetet i Bergen och Syddansk universitet, Odense. 
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5.2. Arrangerande av konferens  

Therése Andersson 

 Delarrangör med Eva Knuts (GU) session: ‖Neomaterialitet, kroppslighet och makt‖ 

till konferensen Kultur - Natur, för Advanced Cultural Studies Institute of Sweden. 

Juni 2009. 

Therése Andersson, Johan Bergman, Mikael Byström, Nikolas Glover 

 Arrangörer för den tvärvetenskapliga wokshopen ‖Cultural buddies‖, Stockholms 

universitet. 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 Delarrangör av The 14th International Saga Conference, Uppsala universitet som hade 

närmare 280 deltagare från 23 länder. 

Olle Ferm 

 Delarrangör av vetenskaplig konferens om De medeltida universiteten i Paris i maj 

2009. 

 Delarrangör av vetenskaplig konferens Europeisk medeltid i Östergötland i augusti 

2009. 

Christina Florin 

 Delarrangör av den internationella konferensen Feminist Research Methods, 4-7 feb 

2009, Stockholms universitet, och arrangerat sessionen ‖Emotions, Gender and 

Cultures of Feelings‖ med Tom Olsson och Madeleine Hurd, Södertörns högskola. 

 Arrangör av workshop‖Understanding the mechanism of the leaking pipeline‖ på 

internationella konferensen 6th European Conference on Gender Equality in Higher 

Education. 5-8 augusti 2009 vid Stockholms universitet. 

Olof Holm 

 Arrangör av konferensen Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645, som hölls 

i Östersund 15-17 juni 2009 och som arrangerades av Kungl. Vitterhetsakademien och 

Landsprosten Erik Anderssons minnesfond. 

Karl Molin 

 Arrangerade ett möte i slutet av juni 2009 med subgruppen ‖Civil Society‖ (subgrupp 

till styrgrupp för nätverket NORCENCOWAR). 

Lars Nilsson 

 Session vid Ekonomisk-historiska världskonferensen i Utrecht. 

 

6. Verksamhet utanför Sverige 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 Talkshow:‖Global Cooling and Global Warming: A historical perspective on climate 

change with Fredrik Charpentier Ljungqvist‖, Think Globally Radio, söndagen den 4 

oktober 2009. 

 Ljungqvist, Fredrik Charpentier och Grudd, Håkan, ‖Arctic summer temperature 

variability since AD 800‖, Millennium Milestone Meeting 3, Sa Màniga Auditorium 

Cala Millor, Mallorca, 3–5 mars 2009. 

Nils Edling 

 Gästforskare vid Syddansk universitet, Odense, september 2009. 

Olle Ferm  

 Delarrangör av vetenskaplig konferens om De medeltida universiteten i Paris i maj 

2009. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 

 

29 
Stockholms universitet 
Historiska institutionen 

Nikolas Glover 

 STINT- stipendium för vistelse vid Leeds university oktober 2008- februari 2009. 

Cordelia Hess  

 2009-10-24 Paper „Was heilig ist, bestimmt der Papst? - Freiwillige Selbstzensur in 

spätmittelalterlichen Kanonisationsprozessen―. Konferens „Rechtfertigung und 

Sanktion―, Goethe-Universität Frankfurt/Main, Exzellenzcluster „Normative Orders― 

Olof Holm 

 Medverkar som diplomatarieredaktör vid Kjeldeskriftavdelingen, Riksarkivet, Oslo. 

Eva Joelsson 

 På STINT Doktorandstipendium vid Duke University, USA, våren 2009. 

Karl Molin 

 Medlem i styrgruppen för nätverket NORCENCOWAR (Kallarkrigsforskare från 

Norden och Centraleuropa). Ansvarig för subgruppen ‖Civil Society‖. Deltog i en 

konferens som sponsrades av NORCENCOWAR i Helsingfors, november 2009. 

Lars Nilsson  

 ‖Ekonomisk-historiska världskonferensen‖ i Utrecht, Nederländerna. 
 ‖La Commission Internationale pour l'Histoire des Villes‖ (tema: Urban Liberties and 

Citizenship from the Middle Ages up to now) i Walferdange, Luxemburg. 
 ‖Nordiskt lokalhistoriskt seminarium‖ (tema: Hegemonikulturer) i Oslo, Norge. 

Jonas Nordin 

 Monarchy in the Age of Liberty. Royal Power and Public life in Eighteenth-Century 

Sweden, presentation vid konferensen ‖The Historical Significance of the Common 

Eighteenth Century: The Swedish and the Danish Realms‖, Åbo Akademi, 3 oktober 

2009. 

 Finland i det svenska riket – jämlikhet på ojämlika villkor, föredrag vid Vaasan 

suomenkielinen työväenopisto, inom arrangemanget ‖10+10. Tjugo talar om Sverige 

och Finland‖, anordnat av Magma – Finlands svenska tankesmedja, Vasa, 17 

november 2009. 

Tanja Schult 

 The Universal Hero Raoul Wallenberg, Wiener Library, London, 25 juni 2009. 

 Keynote lecture The Universal Hero Raoul Wallenberg, vid konferensen ‗My hero. 

Defining and Constructing Non-military Heroism, King‘s College, London, 23 juni 

2009. 

Hossein Sheiban 

 Arbetade under hösten 2009 på Washington & Lee University (USA) som associated 

professor genom STINT stipendium. Höll där kursen ‖Problems of Modernity in 

Islamic Societies‖ och ett vetenskapligt seminarium om intellektuella diskussioner i 

Iran och Sverige (‖En jämförande studie mellan intellektuella diskussioner om 

tredjevärlden, islam och muslimska världen i Iran och Sverige från början av 1970- till 

slutet av 1990-talet‖). 

 Höll en offentlig föreläsning i Lexington (VA, USA) om 30-årsdagen av 

ockupationen av den amerikanska ambassaden i Teheran, Iran. 
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7. Förtroendeuppdrag 

7.1. Uppdrag inom Stockholms universitet  

Uppdrag i institutionsstyrelsen samt i permanenta arbetsgrupper redovisas ovan under 

punkterna 1.2 och 1.4. 

 

Linus Bellander 

 Valberedningen vid institutionens Doktorandråd (2008/2009). 

 Revisor vid institutionens Doktorandråd (2009/2010). 

Gabriela Bjarne Larsson 

 Humanistisk fakultets representant i RUT= Rådet för universitetspedagogisk 

utveckling. 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 Sekretare vid Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet. 

 Vice ordförande för Doktorandrådet vid institutionen. 

 Inspektor för Historiska studentföreningen, Stockholms universitet. 

Nikolas Glover 

 Valberedningen vid institutionens Doktorandråd (2008/2009). 
Ann Hallner 

 Ledamot vid institutionens Doktorandråd (2008/2009). 

 Ordförande vid institutionens Doktorandråd (2009/2010). 

Karl Molin 

 Ordförande i Historiska klubben. 

Margareta Nordqvist 

 Ledamot i institutionens Doktorandråd (2009/2010). 

Cecilia Notini Burch 

 Ordförande vid institutionens Doktorandråd (2008/2009). 

 Valberedningen i institutionens Doktorandråd (2009/2010). 

Ragnar Ohlsson 

 Ledamot av styrelsen för Centrum för barnkulturforskning. 

Bo Persson 

 Ledamot i Humanistiska fakultetsnämnden. 

 Ledamot i Lärarförslagsnämnden vid Humanistiska fakulteten. 

Per Gunnar Sidén 

 Revisor vid institutionens Doktorandråd (2008/2009). 

Alf Sjöblom 

 Kassör vid institutionens Doktorandråd (2009/2010). 

Ingela Sjögren 

 Ledamot i Humanistiska fakultetsnämnden. 

 Ledamot i Humanistiska fakultetsrådet (fakultetsrådsrepresentant för Historiska 

institutionens Doktorandråd). 

 Ledamot vid institutionens doktorandråd. 

 Representant i Styrgruppen för Forskarskolan i Kulturhistoriska studier. 

Oskar Sjöström 

 Kassör vid institutionens Doktorandråd (2008/2009). 

 Valberedningen vid institutionens Doktorandråd (2009/2010). 
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Johnny Wijk 

 Ledamot av Lärarutbildningsnämnden 

 Ledamot av ‖profilråd‖ gällande SO-ämnena i lärarutbildningen 

 Ledamot i Fakultetens arbetsgrupp för nya utbildningsprogram 

 Sekreterare i Historiska klubben, Stockholms universitet 

Klas Åmark 

 Ingick i Stockholm Resilience Centre's Advisory group. 

 Ordförande i Rådet för tvärvetenskapliga miljöstudier vid det centrumet fram till 30 

juni 2009. 

 

7.2. Uppdrag i akademi, vetenskaplig/forsknings-

 politisk styrelse eller nämnd mm 

Gabriela Bjarne Larsson 

 Invald som ledamot av Kungliga samfundet för utgivande av handskrifter rörande 

Skandinaviens historia, den 2 december 2009. 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 Skattmästare och styrelseledamot i Isländska Sällskapet. 

Nils Edling 

 Ledamot av Arkiv- och biblioteksnämnden vid Enheten för de areella näringarnas 

historia ANH, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 

Christina Florin 

 Riksordförande i Kvinnliga Akademikers Förening. Anordnat ett flertal seminarier. 

 Ledamot i Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens 

historia. 

Sven Lilja 

 Ledamot i La commission internationale pour l‘histoire de villes (för närvarande 

passiv). 

 Ledamot i Stockholms stads hembygdsförbunds tätortsgrupp. 

Lars Nilsson 

 Sakkunnig åt European Science Foundation. 

 Ledamot i styrelsen för European Association for Urban History. 

 Ledamot av La Commission Internationale pour l‘histoire des Villes. 

 Ledamot i Stockholms stads hembygdsförbunds tätortsgrupp. 

Jonas Nordin 

 Medlem i Svenska Historiska Föreningens styrelse. 

 Medlem i styrelsen för Sällskapet för 1700-talsstudier. 

 Ledamot i Nationalkommittén för märkesåret 1809. 

 Ledamot i Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens 

historia. 

 Ledamot i referensgruppen för Svensk historisk bibliografi. 

 Ledamot i Statens musiksamlingars vetenskapliga råd. 

Bo Persson 

 Revisorssuppleant i Svenska historiska föreningen. 

Maija Runcis 

 Ledamot i Läkarförbundets forskningsfond för medicinsk etik.  

Hossein Sheiban 

 Medlem i Valberedningen för Svenska Historiska Föreningen. 
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Johnny Wijk 

 Ledamot, suppleant, i styrelsen för Centrum för idrottsforskning. 

 Ledamot i styrelsen för Historielärarnas förening. 

Klas Åmark 

 Ledamot i Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks forskningsråd 

 Ledamot av Kungliga samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens 

historia 

 Adjungerad professor i välfärdsstatsforskning vid den Samhällsvetenskapliga 

fakulteten, Syddansk Universitet, Odense, 2005 - 2010. 

 

7.3. Medlem i redaktionskommitté o. dyl.   

Therése Andersson 

 Gästredaktör för temanummer ‖Fashion, Market and Materiality‖ i Culture Unbound. 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 En av redaktörerna för: Ney, Agneta, Williams, Henrik och Ljungqvist, Fredrik 

Charpentier (red.), Á austrvega: Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 

14th International Saga Conference Uppsala, 9th–15th August 2009, vol. 1–2 (Gävle: 

Gävle University Press, 2009). 

Olle Ferm 

 Medlem av Advisory board för serien Northerns studies vid Brepols förlag. 

Mats Hallenberg 

 Medlem av tidskriften Scandias redaktionsråd. 

Olof Holm 

 Redaktör i den norska urkundsserien Diplomatarium Norvegicum. 

 Diplomatarieredaktör (medverkar) vid Kjeldeskriftavdelingen, Riksarkivet, Oslo. 

 Redaktör för serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia, som utges av 

Landsarkivet i Östersund. 

Sven Lilja 

 Peer review för den serbiska tidskriften SPATIUM International Review på artikeln ‖Urbs 

et Orbis: (Re)chartering the Center, (Re)positioning the Limits‖ av Alexandra Stupar. 

 Ledamot i referensgrupp till Stockholmia förlag. 

Lars Nilsson 

 Medlem i redaktionskommitté: Weimarpolis - Multi-disciplinary Journal of Urban 

Theory and Practice. 

 Ledamot i referensgrupp till Stockholmia förlag. 

Jonas Nordin 

 Redaktör för Historisk tidskrift t.o.m. mars 2009. 

 Redaktör för Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 

t.o.m. oktober 2009. 

Bo Persson 

 Medlem i redaktionen för Bebyggelsehistorisk tidskrift. 

Lovisa af Petersens 

 Refereegranskare för en artikel i Tidskrift för genusvetenskap. 

Tanja Schult 

 Review angående en ännu inte utgiven finsk avhandling (förlag: Palgrave Macmillan). 

Klas Åmark 

 Granskare av nyutgåvan av Stéphanie Bruchfelds och Paul A Levines bok ... om detta 

må ni berätta ..., ges ut av Forum för Levande Historia. 
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8. Enstaka uppdrag 

8.1. Sakkunnig vid tjänstetillsättning, befordring, 

 priskommitté, projektansökan 

Christina Florin 

 Sakkunnig vid 5 postdoktjänster, Genusforskarskolan, Umeå universitet. 

 Sakkunnig vid professorsbefordran, Uppsala universitet. 

 Sakkunnig vid projektansökan, Östersjöstiftelsen. 

Sven Lilja 

 Docentutnämning vid Lunds universitet och Växjö universitet. 

 Forskarassistent vid Södertörns högskola. 

Ragnar Ohlsson 

 Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i filosofi vid Luleå tekniska universitet. 

Lars Nilsson 

 Sakkunnig kring gästprofessur i maritim historia vid Historiska institutionen, 

Stockholms universitet. 

 Medlem i priskommittén för Hertig Karls pris (Nyköping). 

Johnny Wijk 

 Sakkunnig vid lektorat i idrottshistoria, Köpenhamns universitet. 

 Sakkunnig vid doktorandtjänster i idrottsvetenskap, Gymnastik- och Idrottshögskolan i  

 Stockholm. 

Klas Åmark 

 Sakkunnig vid professorsbefordran, Lunds universitet. 

 Sakkunnig vid 2 postdoktjänster vid Vetenskapsrådet. 

 

8.2. Ledamot i betygsnämnd 

Christina Florin 

 Jonas Larsson Kraus, Att odla ett samhälle: Råby räddningsinstitut och 1840-talets 

sociala ingenjörskonst, disputation 15 april 2009, Uppsala universitet. 

Lars Nilsson 

 Jenny Lee, The Market Hall Revisited. Cultural of Consumption in Urban Food Retail 

during the Long Twentieth Century, disputation 11 december 2009, Linköpings universitet. 

 

8.3. Fakultetsopponent 

Christina Florin 

 Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet vid Monica Söderberg Forslunds 

disputation på avhandlingen Slaget om femininiteten - skolledarskap som 

könsskapande praktik den 4 december 2009. 

 Opponent vid slutseminarium, Robert Eckeryds fördisputation, Genusforskarskolan, 

Umeå universitet, 26 oktober 2009. 

Mats Hallenberg 

 Fil. mag. Dag Retsös doktorsavhandling i ekonomisk historia, Länsförvaltningen i 

Sverige 1434-1520, Stockholms universitet, 30 januari. 

 Opponent vid slutseminarium, Magnus Olssons fördisputation, Institutionen för genus, 

kultur och historia. Södertörns högskola, 17 december 2009. 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:173746
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:173746
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8.4. Övriga enstaka externa uppdrag 

8.4.1. Sakkunnig 

Tanja Schult 

 Sakkunnig i svenska och tyska för en tysk domstol, angående skadeståndskrav på den 

tyska regeringen. 

Hossein Sheiban 

 Sakkunnig vid medlemsutnämnande till Historisk Tidskrifts redaktionskommitté. 

 
8.4.2. Referensgrupp 

Christina Florin 

 Referensgrupp, TAM-arkiv, Webbsida Lärarnas historia, 4-5 möten under 2009. 

Skrivit 3 artiklar till webbsidan. 

 
8.4.3. Medverkan i media och andra publika uppdrag 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

Medverkan i media: 

 ‖Apropå klimatkonferensen‖, intervju i Bokaktuellt, fredagen den 11 december 2009. 

 Intervju i Vetenskapsradion Historia 2009-08-27 om boken Global nedkylning, 

Sveriges Radio P1, torsdagen den 27 augusti 2009. 

 Talkshow: ‖Global Cooling and Global Warming: A historical perspective on climate 

change with Fredrik Charpentier Ljungqvist‖, Think Globally Radio, söndagen den 4 

oktober 2009. 

Publika föredrag: 

 ‖Global nedkylning: Klimatförändringar ur ett historiskt perspektiv‖, Historiska 

museet, Stockholm, den 26 november 2009. 

 ‖Klimatförändringar ur ett historiskt perspektiv‖, Kulturcafé, Nyköpings folkhögskola, 

den 24 november 2009. 

 ‖Klimatförändringar ur ett historiskt perspektiv‖, Institutionen för geovetenskaper, 

Göteborgs universitet, den 11 november 2009. 

Johnny Wijk 

 Medverkan i radioprogram - Historiska klubben, John Chrispinson - angående  
utvecklingen kring globala idrottsevenemang. 

 Artikel på nyhetsforumet ‖Newsmill‖ om idrott och politiska bojkotter, 7 mars -09. 
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9. Publikationer 

Se även Stockholms universitets publikationsdatabas, DiVA.  

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

 

9.1. Bok 

Roger Axelsson 

 Det medeltida Sverige Småland Tjust 4:5, Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar. 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 Global nedkylning: Klimatet och människan under 10 000 år, Nordstedt, Stockholm. 

Bo Eriksson 

 Bestiarium: En medeltida djurbok, Dialogos, Stockholm. 

 I skuggan av tronen: En biografi över Per Brahe d ä, Prisma, Stockholm. 

Olle Ferm 

 Kung Magnus och hans smädesnamn Smek: Historien om en faktoid, dess ursprung, 

akademiska lansering och spridning, Runica et Mediævalia, Stockholm. 

Jonas Nordin 

 Frihetstidens monarki: Konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige, Atlantis, 

Stockholm. 

Lovisa af Petersens, Lars Nilsson 

 Hundra år med fullmäktige: Sigtuna 1909-2009, Sigtuna kommun, Sigtuna 

Tanja Schult 

 A Hero’s Many Faces. Raul Wallenberg in contemporary monuments, Palgrave 

Macmillan, Basingstoke & New York. 

David Tjeder med Jens Rydström  

 Kvinnor, män och alla andra, Studentlitteratur, Lund. 

 

9.2. Redaktörskap/samlingsverk 

Fredrik Charpentier Ljungqvist med Henrik Williams, Agneta Ney 

 Á austrvega: Saga and East Scandinavia, vid The 14
th

 International Saga Conference 

Uppsala, 9–15 augusti, Gävle University Press, Gävle. 

Olle Ferm 

 Santa Brigida, Napoli, L'Italia: Atti del Convegno di studi italo-svedese, Santa Maria 

Capua Vetere, 10-11 maj 2006, Arte Tipografica Editrice, Neapel. 

Olle Ferm med Per Förnegård, Hugues Engel 

 Regards sur la France du Moyen Âge: Mélanges offerts à Gunnel Engwall à 

l'occasion de son départ en retraite, Sällskapet Runica et Mediævalia, Stockholm. 

Peter Haldén 

 1648 - Den westfaliska freden. Arv, kontext och konsekvenser, Nordic academic press, 

Lund. 

Jonas Nordin 

 Historisk tidskrift, Svenska historiska föreningen, Stockholm. 

Jonas Nordin et al. 

 Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, Sällskapet för 

1700-talsstudier, Uppsala. 

Jonas Nordin med Ingrid Svensson, Ulf Jacobsen 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:232109
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:277059
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:277060
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:275892
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:248991
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:276108
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:224984
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:224984
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:277872
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:286601
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:286601
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:277551
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:277553
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 Biblis. Kvartalstidskrift för bokvänner, nr 46, Temanummer: ‖Svensk-finska 

kulturförbindelser under åttahundra år‖, Föreningen Biblis, Stockholm. 

Bo Persson 

 Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 57, Temanummer: Landskapets resurser, Swedish 

Science Press, Uppsala 

 

9.3. Kapitel i bok/del av antologi 

Mats Berglund 

 ‖Varför måste Fersen dö?: Om mordet på Axel von Fersen den 20 juni 1810‖ i 

Stormvindar: En bok om ödesåret 1809 (red. Ingvar von Malmborg), s. 78-92, Statens 

arkiv, Stockholm. 

 ‖Soldater och stadsbor i förindustriellt gatuvåld: Stockholm, 1719-1848‖ i 

Sammanflätat: Civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige (red. Maria Sjöberg), 

Opuscula Historica Upsaliensia, Uppsala. 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 ‖Från is till värme‖ i Sveriges historia 1: 13 000 f.Kr.-600 e.Kr.(red. Dick Harrison), 

Nordstedts, Stockholm. 

 ‖Den medeltida värmeperioden i Skandinavien‖ i Sveriges historia 2: 600–1350 (red. 

Dick Harrison), Nordstedts, Stockholm. 

Nils Edling 

 ‖Carl Georg Stjernswärd‖, Svenskt biografiskt lexikon: Häfte 163, s 476–480.  

Olle Ferm 

 ‖La legittimazione della rivolta di Brigida contro il re Magnus Eriksson‖ i Santa 

Brigida, Napoli, L’Italia: Atti del Convegno di studi italo-svedese. Santa Maria Capua 

Vetere, 10-11 maggio 2006 (Red. Olle Ferm, Alessandra Perricioli Saggese, Marcello 

Rotili), s. 11-22, Arte Tipografica Editrice, Neapel. 

 ‖Les suédois comme enseignants et administrateurs dans des universités étrangères‖ 

Itinéraires du savoir de l’Italie à la Scandinave (Xe-XVIe siècle): Études offertes à 

Élisabeth Mornet (Red. Corinne Péneau), s. 171-177, Publications de la Sorbonne, 

Paris. 

 ‖Les mécanismes de l‘humour: Exemples de la littérature médiévale‖ i Regards sur la 

France du Moyen Age: Mélanges offerts à Gunnel Engwall (red. Olle Ferm, Pär 

Förnegård), s. 77-93, Sällskapet Runica et Mediævalia, Stockholm. 

 ‖Olaus Petri (1492-1552)‖ i Svenska historiker: Från medeltid till våra dagar (red. 

Ragnar Björk, Alf W Johansson), s. 82-89, Norstedt, Stockholm. 

Christina Florin 

 ‖Bitter rot eller ljufva frukter? Om kön, utbildning och modernitet.‖ i Historien, 

barnen och barndomarna. Vad är problemet?: En vänbok till Bengt Sandin (red. 

Judith Lind, Cecilia Lindgren, Mats Sjöberg, Karin Zetterqvist Nelson), s. 101-124, 

Linköpings universitet, Linköping. 

 ‖Liberating Taxation: Housewifes versus professional women in the individual 

taxation debate during the 1960:s‖ i Welfare Policy and Labour Markets: 

Transformations of the Japanese and Swedish Models for the 21st Century (red. N 

Maruo, A Björklund, C le Grand), s. 338-366. 

Jan Glete 

 ‖Flottor och örlogsskepp i Djurhamn‖ i Skärgård och örlog: Nedslag i Stockholms 

skärgårds tidiga historia (red. Katarina Schoerner), s. 29-40, Kungl. Vitterhets historie 

och antikvitets akademien, Stockholm. 
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 ‖Maktbalansen i Östersjön på Gustav I:s tid‖ i Den cyklande humanisten: Historiker, 

arkivman, stockholmare: en vänbok till Ulf Söderberg (red. Bo Lundström och Maria 

Gussarsson), s. 53-68, Krigsarkivet, Stockholm. 

 ‖Östersjön som krigsteater‖ i Havet, minnet, slaget: kriget 1808-09 (red. Joachim 

Mickwitz), s. 8-23, Sagalunds museistiftelse, Kimito. 

Sofia Gustafsson 

 ‖Comparability between the Medieval Swedish Town Law and the Lübeck Law‖ i 

Crossing Legal Cultures (red. Laura Beck Varela, Pablo Gutiérrez Vega, Alberto 

Spinosa), s. 129-140, Martin Meidenbauer, München. 

Mats Hallenberg 

 ‖Peasants and tax-farmers in Seventeenth-Century Sweden: Local Conflict and 

Institutional Change‖ i Empowering Interactions: Political Cultures and the 

Emergence of the State in Europe 1300-1900 (red. Wim Blockmans, Andre 

Holenstein, Jon Mathieu), s. 253-266, Ashgate, Aldershot. 

 ‖Hapless heroes. Two Discourses of Royal Service in Sixteenth-Century Sweden‖ i 

Hopes and Fears: For the Future in Early Modern Sweden, 1500-1800 (Red. Petri 

Karonen), s. 35-54, Finnish Literature Society, Helsinki. 

 ‖Svenskarna och westfaliska freden - en talande tystnad? Krig och fred i den statliga 

propagandan från stormaktstid till frihetstid‖ i 1648 Den westfaliska freden: Arv, 

kontext och konsekvenser (Red. Peter Haldén), s. 39-66, Nordic Academic Press, 

Lund. 

 ‖Militärstaten och kapitalet. Privatisering och maktlegitimering i Gustav II Adolfs 

Sverige‖ i Sammanflätat: Civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige (red. Maria 

Sjöberg), s. 47-59, Historia, Uppsala universitet, Uppsala. 

Cordelia Hess 

 ‖Pragmatische Schriftlichkeit in Preußen: Die Schuldbücher des Deutschen Ordens, 

Großschäfferei Königsberg‖ i Die Rolle der Schriftlichkeit in den geistlichen 

Ritterorden des Mittelalters (red. Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen) s. 225-240, 

Wydawnictwo Naukowe Universytetu Mikolaja Kopernika, Torun. 

 ‖Dorothea de Montau‖ i Prier et combattre: Dictionnaire européen des ordres 

militaires au Moyen Age (Red. Philippe Josserand, Nicole Bériou), Fayard, Paris. 

Olof Holm 

 ‖Dateringen av Västerhus kyrkogård: Ett bidrag till studiet av Jämtlands kristnande‖ i 

Västerhus: Kapell, kyrkogård och befolkning (red. Elisabeth Iregren, Verner 

Alexandersen & Lars Redin), s. 130-153, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademien, Stockholm. 

Orsi Husz 

 ‖Den rätta känslan för tingen. Debatten om köp-slit-släng i Sverige 1960-61 i en 

historisk kontext‖ i Mode – en introduktion: En tvärvetenskaplig betraktelse (red. Dirk 

Gindt, Lousie Wallenberg), s. 21-46, Raster Förlag, Stockholm. 

 ‖Spara, Slösa och alla de andra‖ i Signums Svenska Kulturhistoria. 1900-talet (Red. 

Jakob Christensson), s. 279-329, Bokförlaget Signum, Stockholm. 

Wojtek Jezierski 

 ‖Postscriptum: Wywiad z Geoffrey'em Koziolem‖ i Błaganie o przebaczenie i łaskę: 

Porządek rytualny i polityczny we wczesnośredniowiecznej Francji (red. Geoffrey 

Kozol), s. 425-458, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 

Sven Lilja 

 ‖Skärgården och stormaktstidens Stockholm - impulser från en växande stad‖ i 

Skärgård och örlog: Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia (red. Katarina 
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Schoerner), s. 41-72, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 

Stockholm. 

 ‖En grön historia: Stockholm i ett ekologiskt perspektiv‖ i Stockholm den gröna 

storstaden (red. Ulf Sörensson), s. 18-43, Samfundet S:t Erik, Stockholm. 

 ‖Stockholms atmosfär: Perspektiv på Stockholms luft- och klimathistoria‖ i 

Polyhistor. Fyrstemagt - Renaessancen - Bystudier - og Historien brug. : Festskrift til 

Helge Gamrath (red. Knud Knudsen, Jakob Örnbjerg), s. 167-177, Aalbrog 

universitetsforlag, Aalborg. 

Lars Nilsson 

 ‖Italiensk stadsutveckling 1950-2000‖ i Polyhistor: Fyrstemagt - Renaessancen - 

Bystudier - og Historiens brug (red. Knud Knudsen & Jakob Ørnbjerg) s. 179-198, 

Aalborg universitetsforlag, Aalborg. 

 ‖Ingrid Hammarström (1924-2005): Internationellt uppmärksammad historiker‖ i 

Svenska historiker: Från medeltid till våra dagar (red. Ragnar Björk, Alf W 

Johansson), s. 653-659, Nordstedt, Stockholm. 

Jonas Nordin 

 ‖Gustav III:s Haga: Privat sfär och offentlig scen‖ i Haga: Ett kungligt kulturarv (red. 

Ingrid Sjöström), s. 28-39, Votum, Karlstad. 

 ‖Kungens fristad: Gustav III:s dokumenterade besök på Haga enligt 

hovförtäringsräkenskaperna‖ i Sjuttonhundratal: Nordic yearbook for eighteenth-

century studies (red. Jonas Nordin, Kristiina Savin, Pasi Ihalainen och Henrika 

Tandefelt) s. 96-101, Sällskapet för 1700-talsstudier, Uppsala. 

Tanja Schult 

 ‖Hjälten i konsten / The Hero in Art‖ i Hjältar (red. Rudberg, Pontus) s. 22-26, 

Armémuseum, Stockholm. 

Oskar Sjöström 

 ‖När Karl XII tog tillbaka en gåva‖ i Om krig och människor (red. Anna Maria 

Forssberg) s. 48-49, Armémuseum, Stockholm. 

Johnny Wijk 

 ‖Friidrott och fred - om EM i Oslo 1946 och den svenska friidrottens guldålder‖ i Den 

cyklande humanisten. Historiker, arkivman, stockholmare. En vänbok till Ulf 

Söderberg (red. Bo Lundström, Maria Gussarsson), s. 187-212, Krigsarkivet, 

Stockholm. 

Klas Åmark 

 ‖Socialdemokratin och neutraliteten under andra världskriget‖ i Socialdemokratin i 

krig och fred: Ingvar Carlsson 75 år (red. Ulf Bjereld), s. 45-54, Gidlunds, 

Stockholm. 

 

9.4. Konferensbidrag 

Fredrik Charpentier Ljungqvist med Håkan Grudd 

 ‖Arctic summer temperature variability since AD 800‖ vid European climate of the 

last millennium: Millennium Milestone Meeting 3: Book of abstract, s. 8-9. Vid Sa 

Màniga Auditorium Cala Millor, Mallorca, 3–5 mars 2009. 

 ‖The Spatio-Temporal Pattern of the Mid-Holocene Thermal Maximum‖ vid Bert 

Bolin Centre for Climate Research Annual Meeting 2009, Stockholms universitet, 16–

17 september 2009. 
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Christina Florin 

 ‖Vem skall fostra Svea folk?”Läraryrkets professionalisering i ett 100-års 

perspektiv.” Inledning vid Utbildningsdepartementets konferens med anledning av nya 

lärarutbildningspropostionen, den 16 december 2009, Rosenbad. 

Nikolas Glover 

 ‖Institutions, Commerce, and Cultural Propaganda: The Swedish Case in International 

Comparison‖ vid Nationer som varumärken, Svenska Ekonomisk Historiska Mötet 5-7 

mars, Uppsala. 

 ‖Defining and Defending Culture. The problem of the Swedish Institute 1945-1970‖ 

vid Culture & International History IV, Köln 20-22 december, 2009.  

 ‖Tusen och en natt i midnattssolens sken? Om orientalismens erotiserade Andre och 

svenskhetens frigjorda Jag.‖ Presentation med Carl Marklund vid SKOGH 

konferensen Genusperspektiv i världshistorien, Göteborg, 26-27 november, 2009. 

Olof Holm 

 ‖The Herjólfr Legend from Härjedalen and Its Resemblances to the Stories of 

Landnámabók‖ vid The 14th International Saga Conference Uppsala 9th-15th August 

2009, s. 390-397 Gävle University Press. 

Orsi Husz 

 ‖Passionate about Things. The Swedish Debate on Throwawayism 1960-61‖ vid 

Feminist research methods, Stockholm, 4-6 February 2009. 

Orsi Husz med Håkan Forsell 

 ‖Självförverkligandets marknad: Ekonomi, modernitet, genus och media i svensk 

korrespondens- och distansutbildning, 1900—1975‖ vid Den Fjärde Nordiska 

konferensen i Utbildningshistoria, Uppsala. 

Jenny Langkjaer 

 ‖Konflikt och samförstånd i kampen om ordet: Säkerhetspolisens övervakning av 

svensk arbetarrörelse 1885-1918‖ vid Konflikt och samförstånd. Forskarkonferens vid 

Centrum för Arbetarhistoria, maj 2009, Landskrona. 

Jonas Nordin 

 Monarchy in the Age of Liberty. Royal Power and Public life in Eighteenth-Century 

Sweden, presentation vid konferensen ‖The Historical Significance of the Common 

Eighteenth Century: The Swedish and the Danish Realms‖, Åbo Akademi, 3 oktober 

2009. 

 Finland i det svenska riket – jämlikhet på ojämlika villkor, föredrag vid Vaasan 

suomenkielinen työväenopisto, inom arrangemanget ‖10+10. Tjugo talar om Sverige 

och Finland‖, anordnat av Magma – Finlands svenska tankesmedja, Vasa, 17 

november 2009. 

Tanja Schult 

 ‖The Universal Hero Raoul Wallenberg‖ i 'My Hero' Defining and Constructing Non-

Military Heroism. Joint Postgraduate History Conference, 23-25 juni 2009, 

Department of History, King´s College, London. 

 ‖The Universal Hero Raoul Wallenberg‖ gästföreläsning vid Wiener Library, London 

25 juni. 

 ‖Förintelsemonument i Sverige‖ vid Nätverksmöte Judarnas historia i Sverige, 

Uppsala. 
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9.5. Artikel i tidskrift 

Fredrik Charpentier Ljungqvist 

 ‖Temperature proxy records covering the last two millennia: a tabular and visual 

overview‖ i Geografiska Annaler: Physical Geography, volym 91A, nr 1, s. 11-29.  

 ‖Klimatets variationer i Europa de senaste tusen åren‖ i Historisk Tidskrift, 2009:1, s. 

152-158. 

 ‖Klimatkris på medeltiden‖ i Populär Historia nr 12, s. 48-52. 

Christina Florin 

 ‖Heightened Feelings! Emotions as ‗Capital‘ in the Swedish Suffrage Movement‖ i 

Women's History Review, volym 18, nr 2, s. 181-201. 

Nikolas Glover 

 ‖Imaging Community: Sweden in cultural propaganda then and now‖ i Scandinavian 

Journal of History, volym 34, nr 3, s. 246-263. 

Nikolas Glover med Carl Marklund 

 ‖Arabian Nights in the Midnight Sun?: Exploring the temporal structure of sexual 

geographies‖ i Historisk Tidskrift, 2009:3, s. 487-510. 

Ann Hallner 

 ‖Från vit slavhandel till trafficking: En studie om föreställningar kring 

människohandel och dess offer‖ i Historisk Tidskrift, 2009:3, s. 429-443. 

Kim Herburt 

 ‖Sadomasochism i svenska uppslagsverk: En historia om misshandel, våldtäkter och 

lustmord‖ i Historisk Tidskrift, 2009:3, s. 411-428. 

Johannes Heuman 

 ‖Stulen konst en moralisk väckarklocka‖ i Svenska Dagbladet, Under strecket 4/11. 

Orsi Husz med Martin Gustavsson, Johan Söderberg 

 ‖Collapse of a Bourgeoisie?: The Wealthy in Stockholm 1915-1965‖ i Scandinavian 

Economic History Review, volym 57, nr 1, s. 88-105. 

Jenny Langkjaer 

 ‖ʽSkrif ni edra teckenʼ: Polisövervakning av arbetarrörelsens möten i Stockholm 1885-

1918‖ i Arbetarhistoria, nr 132, s. 26-30. 

Elin Malmer med Erik Sidenvall 

 ‖Christian Manliness for Women?: Contradictions of Christian youth organization in 

early 20th-century Sweden‖ i Scandinavian Journal of History, volym 34, nr 4, s. 394-

413. 

Jonas Nordin 

 ‖Svenskar, finnar och lappar på världens amfiteater‖ i Biblis. Kvartalstidskrift för 

bokvänner, nr 46, s. 4-13. 

  ‖Kvantitetshysterin hotar humaniora‖ i Axess Magasin, nr 4, s. 25-27. 

 ‖Vetenskapsrådet lät integriteten gå före‖ i Svenska Dagbladet, 17/6. 

 ‖Fördelningsmodellen Web of Science är principiellt ohederlig‖ i Dagens Nyheter 

24/6. 

 ‖Jan Glete in memoriam‖ i Historisk Tidskrift, 2009:4, s. 805-807. 

Bo Persson 

 ‖Landskapets resurser‖ i Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 57, s. 5-6. 

Oskar Sjöström 

 ШВЕДСКАЯ ТАКТИКА НА ПОЛЕ БОЯ В ЭПОХУ КАРЛА XII. 1700-1709: 

[Svensk slagfältstaktik på Karl XII:s tid. 1700-1709] i Журнал Старый Цейхгауз. 
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Johnny Wijk 

 ‖Om idrott, kropp, diskurser och nationell identitet - vilken verklighet är det vi 

studerar i massmedias konstruktioner av verkligheten?‖ i Idrott, historia & samhälle. 

Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2009, s. 125-140. 

 ‖Idrotten tjänar på de politiska aktionerna och hot om bojkotter - om Davis Cup-

matchen i Malmö och historien om politiska bojkotter runt idrotten‖ i 

www.newsmill.se, 7/3. 

 ‖De ‖glömda‖ mästerskapen i Oslo 1946 - om tävlingarna där Europas idrottare åter 

kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta‖ i 

www.idrottsforum.org, 20/5 Malmö Högskola. 

 ‖Oviktiga detaljkunskaper - Om Levande historias syn på historielärare och 

historieämnets förutsättningar‖ i Historielärarnas årsskrift 2009, s. 73-77. 

 ‖Det folkliga genombrottet för tennis i TV-sofforna - om Janne Lundqvist, Uffe 

Schmidt och de första TV-sända Davis Cup-matcherna från Båstad i början av 1960-

talet‖ i Idrott, historia & samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 

2009, s. 9-36 

 ‖Om idrott, kropp, diskurser och nationell identitet - vilken verklighet är det vi 

studerar i massmedias konstruktioner av verkligheten?‖ i www.idrottsforum.org, 25/2 

Malmö Högskola. 

 

9.6. Recension 

Ann-Sofie Arvidsson 

 Stina Fallberg Sundmark: Sjukbesök och dödsberedelse: sockenbudet i svensk 

medeltida och reformatorisk tradition Bibliotheca theologiae practicae 84 (Skellefteå: 

Artos & Norma bokförlag 2008). 308 s, i Historisk tidskrift 129:4, s. 739-740. 

Nils Edling 

 Anna Lindkvist: Jorden åt folket. Nationalföreningen mot emigrationen 1907-1925, i 

Scandia 75:1, s 135–136. 

Cordelia Hess 

 Christian Jörg: Teure, Hunger, grosses Sterben, (Stuttgart 2008) i Zeitschrift für 

würtembergische Landesgeschichte, volym 68, s. 443-444. 

Johannes Heuman 

 Karin Lützen: Mors hemmelighed: På sporet af en jødisk invandrerhistorie, 

(Gyldendal), ‖Hemligheter skapta av skuld och skam‖ i Svenska Dagbladet, Under 

strecket 4/9. 

Sven Lilja 

 Sören Bitch Christensen & Jorgen Mikkelsen (red.): Danish Towns during Absolutism, 

(Aarhus University Press 2008) i Scandia, 2009:1, s.125-126. 

Jonas Nordin 

 Henrik Knif (huvudredaktör): Biografiskt lexikon för Finland, 1: svenska tiden i 

Historisk Tidskrift, 2009:4, s. 756-758. 

 Jan Samuelson: Eliten, riket och riksdelningen: sociala nätverk och geografisk mobilitet 

mellan Sverige och Finland 1720–1820 i Historisk Tidskrift, volym 2009:4, s. 761-763. 

 Kari Tarkiainen: Sveriges Österland: från forntiden till Gustav Vasa i Historisk 

Tidskrift, volym 2009:4, s. 754-756. 

 Charlotta Wolff: Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740-

1790),‖Ofullgånget om politisk retorik‖ i Historisk Tidskrift för Finland, nr 3, s. 366-

370. 
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Cecilia Notini Burch 

 Oddbjørn Melle: Supermakter og kald krig-arenaer: vestens globale hegemoni i møte 

med kommunisme, nasjonalisme och islamisme, (Oslo: Abstrakt Forlag, 2008)  i 

Historisk Tidskrift, 2009:4, s. 799-801. 

Oskar Sjöström 

 William Urban: Bayonets for hire: mercenaries at war, 1550–1789, (Greenhill Books, 

2007) i Sjuttonhundratal: Nordic yearbook for eighteenth-century studies, 2009. 

 Jürgen Luh: Kriegskunst in Europa 1650–1800, (Böhlau Verlag, Köln 2004) i 

Sjuttonhundratal: Nordic yearbook for eighteenth-century studies, 2009. 

 Joachim Krüger, Wolgast in der Asche: Ausgewählte Quellen zur Lustration der Stadt 

in der Dänenzeit (1715-1721) i Karolinska förbundets årsbok, 2009. 

 

9.7. Övriga publikationer 

Karl Molin med Robert Sandberg, Jenny Björkman 

 Epos Tema Historia (för gymnasiet), Liber, Stockholm, 2009. 

Karl Molin; et al. 

 Epos: för gymnasieskolans kurs A och B, Liber, Stockholm, 2009. 

 

 

 

10. Doktorsavhandlingar 

Mats Berglund 

 Massans röst: Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848; Disputation 29/5 

Stockholms universitet, Opponent: professor Börje Harnesk, Institutionen för 

humaniora/historia Mittuniversitetet. 

Christine Ekholst 

 För varje brottsling ett straff: Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna; 

Disputation 27/2 Stockholms universitet, Opponent: docent Marko Lamberg, 

Jyväskylä universitet. 

 

 

 

11. Examensarbeten på avancerad nivå 

11.1. Masteruppsatser 

Eva-Marie Letzter 

 God och ond. Om attityderna gentemot olika människor i heliga Birgittas illustrativa 

exempel. Handledare: Olle Ferm. 

Joel Prestegaard 

 Motstånd eller deltagande? En undersökning av svensk rättstillämpning vid 

våldtäktsbrott. Handledare: Yvonne Hirdman. 

Jonas Ramstedt 

 Annorlundahet och tolerans - formeringen av invandrare och svenskar till moderna 

samhällsmedlemmar i 1960- och 70-talens svenska anpassningsprojekt. Handledare: 

Urban Lundberg. 
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11.2. Magisteruppsatser 

Pontus Ankre 

 Meddelelsesblad for nordmenn i Sverige. Tidningen Norges-Nytts skildring av de 

norska flyktingarnas tillvaro i Sverige 1943-1945. Handledare: Mikael Byström. 

Ulf Beck 

 Debatten som kom bort. En analys av tvångsvårdsdebatten i riksdagen 1981. 

Handledare: Johan Edman. 

Sven Bellinder 

 Ett demokratiskt Europa eller ett tredje världskrig? En studie av svensk 

opinionsbildning under Polenkrisen 1980-1981. Handledare: Stefan Ekecrantz. 

Elisabeth Bodén 

 Framväxten av en nation. Irlands självständighet ur ett svenskt perspektiv 1916-1921. 

Handledare: Karl Molin. 

Johan Grill 

 Konstruktionen av svenskhet i sportjournalistik. Svenska herrlandslaget i fotboll 1970-

1990. Handledare: Johnny Wijk. 

Germund Kadin 

 Rosornas miljö. En studie av Stockholms socialdemokraters miljömotioner 1988-2006. 

Handledare: Sven Lilja. 

Robert Körnemark 

 Skandalen som glömdes bort. Vad massmedia skrev om Paulson- Lönnegrenaffären. 

Handledare: Klas Åmark. 

Malin Lineskounig 

 Livet i ett hus med väggar av glas. En studie av en prosts identitetsskapande genom 

umgänge under tidigt 1800-tal. Handledare: Leif Runefelt. 

Jan Sydolf 

 Inrikes och utrikes i riksdagen under Krimkriget. Debatten om lilla kreditivet under 

riksdagen 1853/54. Handledare: Peter Haldén. 

Helena Timdahl Franke 

 Historisk djupdykning. En studie av ubåten Ulvens beredskapsverksamhet 1939-1940. 

Handledare: Lars Ericson. 

Catharina Tollqvist 

 The Lesser Evil. Victor Klemperer i kommunismens Östtyskland 1945-1956. 

Handledare: Klas Åmark. 

Emanuel Westerlund 

 Ny Dag. Flyktingar, flyktingpolitik och hjälparbete i andra världskrigets historia. 

Handledare: Mikael Byström. 

Sara Wirfelt 

 Härskardrottning eller trånande mö? En studie baserad på spelfilm om Elisabeth I av 

England. Handledare: Anne Heden. 

David Åkerlund 

Filmcensuren. En historia om att klippa till något. Handledare: Mikael Byström. 


