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Inledning 

År 2012 var CEMAS:s tredje verksamhetsår. Som denna rapport visar var det ett minst 

lika aktivt år som 2011. Jag vill inledningsvis lyfta fram tre aspekter av vår verksamhet. 

Först är det faktum att Centrum för maritima studier idag är en etablerad 

samarbetsplatform mellan akademin och museivärlden. Maritima seminariet har vuxit 

till en självklar mötesplats för forskare, studenter, museianställda och allmänt maritimt 

intresserade i Stockholm och Karlskrona. Även seminarieformen känns nu stabil. Det är 

inte strikt vetenskapligt seminarium där man granskar avhandlingstexter eller 

konferensbidrag, men inte heller ett forum för populariserande föreläsningar. Maritima 

seminariet kännetecknas av en spännande och givande blandning av teman och 

discipliningångar av den forskning som presenteras - och livlig diskussion.  

 

CEMAS har snabbt vuxit, från tre medarbetare i början till sju personer under hösten 

2012. Från september 2012 fick CEMAS också en första postdok tjänst då Aryo Makko 

anställdes för att studera de svenska konsulerna under århundradet 1850-1950. 

 

Jag vill även lyfta fram verksamhetens höjdpunkter under 2012 här. Bland annat 

organiserade CEMAS, tillsammans med Utrikespolitiska institutet, en stor internationell 

konferens om våldet till sjöss. Den tog upp frågan om vilken roll våldsanvändning till 

sjöss spelat för framväxten av moderna stater och dagens internationella system, från 

antiken till dagens konfliker vid Somaliekusten.  Konferensen samlade världsledande 

forskare på området och resultatet kommer snart att publiceras. 

 

Under vårterminen 2012 avslutades Maritima seminarit med ett föredrag av James 

Delgado, en av världens främsta marinarkeologer och experter på maritime heritage 

frågor. Föredraget handlade om Titanic men utgick från ett oväntat perspektiv på den 

kända historien, Delgado diskuterade nämligen vrakets roll idag och i framtiden. En 

annan höjdpunkt i CEMAS verksamhet var den framgångsrika nomineringen av 

professor Steve Murdoch St Andrews universitet i Skottland till Vetenskapsrådets 

gästprofessur i Olof Palmes namn. Steve Murdoch kommer att knytas till CEMAS 

under det akademiska året 2013-2014. 

 

Den tredje aspekten som jag vill uppmärksamma är verksamhetens bredd. Centrum för 

maritima studier är idag involverad i undervisningen på Stockholms universitet, genom 

både en kurs om Sveriges maritima förflutna och uppsatshandledning. Genom våra 

doktorander deltar vi även i forskarutbildning i historia och etnologi. Utöver detta finns 

det nämnda postdok-forskningsprojektet och även andra forskningsprojekt med olika 

fokus. Samarbetet med museivärlden har bland annat resulterat i delaktighet i 

utställningsprojekt på Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. 
 

Leos Müller, föreståndare för Centrum för maritima studier  

2012-02-20 
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1 Organisation  

CEMAS Styrelse 

 

CEMAS leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsens ledamöter samt ordförande 

utses av rektor för treårsperioder på förslag från fakultetsnämnden efter samråd med 

SMM. Doktorandrepresentant utses av studentorganisationernas företrädare. Styrelsen 

för centret har det övergripande ansvaret för verksamheten vid centret. Beslut kan fattas 

om fyra av de sex ledamöterna är närvarande inklusive föreståndaren. Föreståndaren har 

ständig närvaro- och yttranderätt samt är föredragande i CEMAS styrelse. CEMAS 

löpande verksamhet leds av föreståndaren, vilken utses för en treårig mandatperiod av 

rektor på förslag från Humanistiska fakultetsnämnden, efter hörande av SMM. Pär 

Frohnert, prefekten vid Historiska institutionen, är föreståndarens närmaste chef.  

 

Under året 2012 bestod CEMAS styrelse av  

- Allan Larsson, styrelseordförande under vårterminen 2012 

- Karl Olof Hammarkvist, styrelseordförande fr o m september 2012 

- Lars Nilsson, historia, Stockholms Universitet  

- Lars Kaijser, etnologi, Stockholms Universitet  

- Marika Hedin, museichef Vasamuseet, SMM  

- Stefan Lundblad, Forskningsenheten, SMM  

- Hanna Jansson, doktorand i etnologi (doktorandrepresentant)  

 

Allan Larsson avgick som styrelseordförande på grund av andra uppdrag och styrelsen 

rekryterade Karl-Olof Hammarkvist som ny ordförande. Karl-Olof Hammarkvist har 

stor erfarenhet av samarbeten mellan akademien och samhället och ett brett kontaktnät 

som förhoppningsvis kommer centrumbildningen till godo.  

 

Styrelsen träffades under året tre gånger: 12 juni, 25 september och 26 november. 

 

CEMAS medarbetare under 2012 

Leos Müller, professor i historia samt CEMAS föreståndare  

Simon Ekström, docent i etnologi, forskare  

Lisa Hellman, doktorand i historia 

Hanna Jansson, doktorand i etnologi 

Ale Pålsson, doktorand i historia 

Harry Svensson, doktorand i historia 

Aryo Makko, postdoktor inom projektet ”Sveriges sjöfartskonsuler” (anställdes fr o m 1 

september 2012)  
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2 Pågående avhandlings- och 

forskningsprojekt  

 

Lisa Hellman (doktorand, antagen vt 2010) studerar mötet mellan Svenska Ostindiska 

kompaniet och Kina. I undersökningens fokus ligger Kanton-Macao, två kosmopolitiska 

städer, och de sociala praktikerna mellan svenskar, andra européer och kineser. Trots 

omfattande litteratur om kompaniet finns det relativt litet gjort på detta område. 

Teoretiskt anknyter Hellman till maskulinitets- och genusforskning som är högst 

relevant i en maritimhistorisk kontext. Ett annat område som avhandlingen relaterar till 

är global historia.  

 

Hanna Jansson (doktorand, antagen ht 2010) undersöker i sitt projekt "Nätseglarna och 

den narrativa geografin" hur färden över haven framställs i samtida digitala 

reseberättelser. Utifrån folkloristiska perspektiv på berättelser och berättande är 

ambitionen att kunna belysa relationen mellan den faktiska rutten och den narrativa 

geografi som seglarna skapar med sina reseberättelser.  

 

Ale Pålsson (doktorand, antagen ht 2011) studerar i sitt avhandlingsarbete 

identitetsfrågor i S:t Barthélemy 1790-1820, en svensk koloni i Västindien. 

Avhandlingens preliminära titel är ”Maktkamp eller samlevnad – en granskning av S:t 

Barthélemys nationella och sociala grupperingar och dess samexistens 1790-1820”.  

 

Harry Svensson (doktorand, antagen ht 2011) studerar i sin avhandling örlogsstaden 

Karlskrona som kosmopolitisk hamnmiljö under 1800-talet. Syftet är att placera in 

Karlskrona i ett internationellt forskningsfält om örlogsstäder och visa hur integrationen 

mellan olika grupper i staden fungerade. Fokus ligger på det lilla men betydande judiska 

inslaget i Karlskrona.  

 

Simon Ekströms (forskare) projekt "Homarus Gammarus – västkustens svarta guld" 

sätter Västkustens hummer och hummerfiske i fokus utifrån mångfald av perspektiv och 

ingångar. Hummern och hummerfisket studeras som ett lokalt fenomen; samtidigt som 

både fisket och konsumtionen sker mot bakgrund av globala förhållanden och en 

internationell ekonomi.  

 

Aryo Makko (post.dok.) studerar det svenska konsulatväsendets betydelse och 

utveckling under perioden 1860–1914 utifrån tre perspektiv: säkerhet (diplomati), 

ekonomi (handel) och sociala frågor (religion, familj, sexualitet & genus). 

 

Leos Müllers (föreståndare, professor) forskning kretsar kring problematiken 

neutralitet, sjöfart och internationella relationer under tidigmodern tid, utifrån ett 

tvärvetenskapligt perspektiv (historia, ekonomisk historia, statsvetenskap, freds- och 
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konfliktforskning).  Inbjudan av professor Steve Murdoch till CEMAS under 2013, som 

resulterat i Olof Palmes gästprofessur, är nära kopplad till problematiken.  

 

 

3 Ansökningar, stipendier, anställningar 

Under årterminen 2012 utlyste CEMAS en tvåårig postdoktoranställning. Aryo Makko 

anställdes som CEMAS första postdoktor (fr o m den 1 september 2012 - t o m den 31 

augusti 2014) Hans anställning finansieras till övervägande del av Föreningen Sveriges 

Sjöfartsmuseum i Stockholm som är involverad i konsulprojektet. Medlen överförs till 

Stockholms universitet som ett stöd via SMM. Aryo Makko inledde under hösten 2012 

arbetet och började planera för en kommande konferens om Sveriges sjöfartskonsuler. 

 

Jenny Langkjaers ansökan för postdoktortjänsten bedömdes som vetenskapligt 

intressant. Hon tilldelades stipendium om 50 000 kr. Stipendiet skall utbetalas direkt av 

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm och Langjaer knyts till projektet 

under 2013. 

 

CEMAS nominerade tillsammans med Historiska institutionen professor Steve 

Murdoch, School of History, University of St. Andrews, som Vetenskapsrådets Olof 

Palmes gästprofessor för period ht 2013-vt 2014. Nomineringen var framgångsrik och i 

oktober 2012 utsågs Steve Murdoch till VR:s Olof Palmes gästprofessor. 

 

Leos Müller arbetade i slutet av 2012 med en stor ansökan inom programmet Synergy 

Grant som finansieras av European Research Council. Ansökan görs tillsammans med 

professor Silvia Marzagalli, Center of Mediterranean Studies, Nice universitet i 

Frankrike. Projektets syfte är att studera handel och sjöfart i Medelhavet med hjälp av 

ett unikt och välbevarat nordiskt källmaterial, så kallade algeriska sjöpass. Projektet är 

sexårigt och målsättningen är att flera doktorander och forskare i såväl Stockholm som 

Nice ska vara anställda inom projektet. 

 

 

 

4 Seminarier och konferenser 

Maritima seminariet har sedan våren 2010 vuxit till en välfungerande mötesplats för alla 

maritimt intresserade i Stockholms- och Karlskronaområdet. Seminariet organiseras i 

samarbetet mellan Centrum för maritima studier och Marinarkeologiska institutet 

(MARIS) vid Södertörns högskola. I seminarieserien presenteras forskning i maritim 

historia, maritim etnologi och marinarkeologi. Bland seminariedeltagare finns studenter, 
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SMM:s anställda, doktorander och bred allmänhet. Deltagandet varierar men det är 

tydligt att seminariet under 2012 har hittat en stabil fungerande form. Seminariet ges 

med tv-länken till Marinmuseum i Karlskrona.  

 

Under våren 2012 gavs seminariet på onsdagar vilket inte fungerade tillfredställande. 

Från höstterminens början flyttades seminariet åter till fredagar, 13-15, vilket fungerar 

bättre.  

 

Program för Maritima Seminariet  

VT 2012 

18/1 Ale Pålsson, CEMAS doktorand i historia, "En introduktion till S:t 

Barthélemy som studieobjekt och kolonialt minne" presentation av ett 

avhandlingsprojekt 

1/2 Wiebke Kolbe, historia, Stockholms universitet "Längtan till havet. Tyska 

havsbad och deras gäster under sent 1800- och tidigt 1900-tal" 

15/2 Harry Svensson, CEMAS doktorand i historia, "Örlogsstaden Karlskrona 

som kosmopolitisk hamnmiljö" presentation av ett avhandlingsprojekt 

29/2 Erik Lindberg, docent i historia/ekonomisk historia, Uppsala universitet 

"Sjösäkerhet på entreprenad: om privata intressen i det svenska fyrväsendet före 1840" 

28/3 Hanna Hagmark-Cooper, chef för Ålands sjöfartsmuseum "Avsked och 

återseende - sjömanshustruns vardag under 1900-talet" 

25/4 Jacob Orrje, doktorand i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 

"Navigating the neighbourhoods of longitude. Bengt Ferrner's journal of London's 

astronomical community 1759–60" 

9/5 Lisa Hellman, CEMAS doktorand i historia, "Fanns det plats för Sverige? En 

rumslig analys av Kanton utifrån Svenska Ostindiska Kompaniet" avhandlingsavsnitt 

30/5 James Delgado, Director of Maritime Heritage, National Marine 

Sanctuaries "Titanic at 100: Mapping a New Future for a Famous Shipwreck" 

HT 2012 

14/9 Leos Müller, professor i historia, CEMAS, ”Sjöfart och neutralitet i 1700-

talets Sverige” forskningsöversikt 

28/9 Niklas Eriksson, doktorand i arkeologi, Södertörns högskola, presentation 

av ett avhandlingsprojekt 

12/10 Erik Nagel, doktor i etnologi, Stockholms universitet, "I dialog med 

muntliga och skriftliga berättartraditioner. En undersökning av svenska sjömäns 

levnadsberättelser" presentation av en ny avhandling 

26/10 Ale Pålsson, CEMAS doktorand i historia,"Caribbean Borderlands: 

Swedish-American Relations in the Caribbean 1790-1820" avhandlingsavsnitt 

9/11 Hans Norman, professor emeritus i historia, Uppsala universitet, 

presentation av arbetet om den historiska skärgårdsguiden mellan Stockholm och S:t 

Petersburg 
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23/11 Marianne Larsson, Nordiska museet, ”Män i baddräkt. En kroppslig 

kulturhistoria” en bokpresentation 

7/12 Steve Murdoch, professor i historia, University of St Andrews, ”Breaching 

Neutrality’: British Privateering and Swedish Prizes 1650-1713”  

 

 

 

CEMAS workshopsserie 

 

CEMAS fortsatte under 2012 med en workshopsserie. Seriens syfte är att 

uppmärksamma vetenskapligt intressanta objekt inom fältet maritima studier och 

initiera projekt.  

 

Workshop ”Händelser vid vatten" En workshop kring maritima studier, materiell 

kultur, och arkeologiska perspektiv”, den 26-27 januari 2012, SMM: slokaler, 

Spiltan.  

 

Workshopen organiserades i samarbetet mellan CEMAS, MARIS och ämnet arkeologi 

vid Stockholms universitet. Nanouschka Myrberg, arkeologi, var huvudansvarig för 

planeringen och organisationen. Redan under 2011 anställdes Myrberg av CEMAS för 

att utföra en kortare studie om arkeologi, marinarkeologi och maritima studier och 

förbereda workshopen. Workshopsdeltagare kom från SMM, Stockholms universitet 

och Södertörns högskola. Workshopen inleddes med ett flertal inspirerande 

föreläsningar (Elisabeth Mansen, Andreas Andrén, Terje Östigård, Johan Rönnby) och 

forskningspresentationer (Simon Ekström och Mirja Arnshav). En andra halvdag 

ägnades åt öppna diskussioner om relationer mellan maritim historia, maritim etnologi, 

marinarkeologi och arkeologi. Möjliga forskningsprojekt diskuterades. Mötet var 

mycket givande och förstärkte relationerna mellan de involverade institutionerna. 

Workshopen ”Händelser vid vatten" var den fjärde workshopen i CEMAS 

workshopsserie. Övriga rapporter finns också att ladda ner på CEMAS webbplats. 

 

Nanouschka Myrbergs detaljerade rapport finns tillgänglig på CEMAS webbplats, se: 

http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomraden/maritim-historia/cemas-

centrum-for-maritima-studier/forskning/arkeologiska-perspektiv-1.75101 

 

 

 

 

Porto workshop - workshop för doktorander i maritima studier, den 23 mars 2012, 

Porto universitet, Porto 

 

Workshopen var ett resultat av samarbetet mellan CEMAS och Historiska institutionen 

vid Porto universitet (professor Amelia Polonia). Åtta avhandlingsprojekt presenterades, 

fyra från Porto och fyra från CEMAS. Doktorandpresentationerna kommenterades 
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utförligt av handledare, lärare och andra doktorander. Workshopen gav de portugisiska 

och svenska doktoranderna möjlighet att diskutera deras avhandlingsprojekt i en 

annorlunda och mer avslappnad seminariemiljö. Man kunde konstatera att det finns 

betydande skillnader i val av ämnen, metoder och presentationer av forskningslägen 

mellan de svenska och portugisiska avhandlingsprojekten. Skillnaderana visade 

betydelsen av olika forskningstraditioner och influenser i Sverige och Portugal som 

båda formats till stor del av sitt förhållande till havet och som hör till mindre länder i 

Europa. Utbytet var mycket givande. 

Det finansierades av Stockholms universitet genom ett särskilt anslag för internationellt 

utbyte.  

 

Program: 

Sara Pinto: “Trade networks in the First Global Age - a geographical approach” 

Ana Sofia Ribeiro: “Mechanisms of cooperation in the trade network of Simon Ruiz 

(1557-1597)” 

Lisa Hellman: “The Social relations of the Swedish East India Company in Canton and 

Macao 1730-1830” 

Hanna Jansson: “'Sail south until the butter melts.' Swedish sailing blogs from the Trade 

wind route” 

Ana Garcia: “The seaport of Angra do Heroismo (Azores): seaports infrastructures and 

sub-aquatic archeology” 

Helena Regina Lopes Teixeira: “Urbanism in coastal areas - the Porto case in the Early 

Modern Age” 

Harry Svensson: “The naval base of Karlskrona as an example on the Port  Jews-

paradigm. 

coffee break” 

Ale Pålsson: “S:t Barthélemy: Premodern multiculturalism and Napoleonic Trading 

Conflicts” 

 

En andra workshop planeras till den 22 mars 2013 i Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

Internationell konferens ”Persistent Piracy. Historical Perspectives on Maritime 

Violence and State Formation”, den 3-5 maj 2012, Utrikespolitiska institutet, 

Stockholm 

 

Konferensen arrangerades tillsammans av av Leos Müller, CEMAS, och Stefan Amirell, 

Utrikespolitiska institutet. Det huvudsakliga organisationsansvaret vilade på 

Utrikespolitiska institutet som även stod för lokaler. Konferensen samlade omkring 40 

deltagare från hela världen, och den lyckades att attrahera en rad av världens ledande 

experter på piratverksamhet och maritim våld (t ex Nicholas Rodger, David Starkey, 

James Warren, Robert Anthony, Wolfgang Kaiser, Stig Jarle Hansen).   
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Åtta huvudtalare relaterade sina föredrag till ett antal specifika forskningsfrågor, 

exempelvis hur piratverksamheter uppstår och hur det förhåller sig till legitim 

våldsanvändning till sjöss. En utgångspunkt för hela konferensen var gränsområdet 

mellan legitimt och illegitims våld till sjöss. Utöver dessa åtta keynote speeches 

presenterades nästan 30 forskningsbidrag i två parallella sessioner. Konferensen hade 

även en publik del, en diskussionspanel på Utrikespolitiska institutet med bl a NATO:s 

representant från insatsen vid Somaliakusten, som attraherade ett stort allmänt intresse. 

Konferensens festmiddag kunde arrangeras i Vasamuseets skeppshall, vilket var mycket 

uppskattat av de långväga konferensdeltagarna. 

 

 
 

Paneldiskussionen, “Persistent Piracy. Historical Perspectives on Maritime Violence 

and State Formation", Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 3-5 maj 2012 (foto Leos 

Müller) 

 

 

De nämnda åtta keynote speeches kommer att omarbetas och publiceras i antologiform 

under Stefan Amirells och Leos Müllers redaktion, och kommer att publiceras genom 

förlaget Palgraves försorg (kontraktet med förlaget klart). Konferensen var CEMAS 

hittills största konferensarrangemang och det mest konkreta resultatet av arbetet med 

projektet ”Säkerhet till sjöss”. Den finansierades med särskilt konferensbidrag från 

Vetenskapsrådet. 
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Workshop ”Stockholm och Göteborg som hamnstäder”, den 8-9 november 2012, 

Sjöhistoriska museet, Stockholm 

 

Workshopen organiserades av Karin Ågren, ekonomisk historia, Uppsala universitet, 

och Leos Müller CEMAS. Den initierades år 2011 av CEMAS workshop om 

hamnmiljöer. Syftet med denna workshop var att presentera ett komparativt perspektiv 

på Stockholms och Göteborgs utveckling som hamnstäder, från medeltid till idag. 

Perspektiven som presenterades var:  

- Hamnens infrastruktur och teknisk förändring 

- Institutioner, ägande, finansiering, politik 

- Människor i hamnen - sjömän och arbetare 

- Människor i hamnen- eliten 

- Hamn som marknadsplats 

- Hamnen och det hållbara samhället  

 

Workshopen samlade femton forskare från olika discipliner och, naturligtvis, från 

Stockholm och Göteborg. En andra workshop kommer att äga rum i Göteborg, sannolikt 

i september 2013. 

 

Projektet genomförs i ett nära samarbete med Sjöhistoriska museet i Stockholm och 

Sjöfartsmuseet/Akvariet i Göteborg, och samarbetet ska resultera i en bok som riktar sig 

till en bred allmänhet intresserad av Stockholms och Göteborgs historia. 

 

 

Övrigt 

Övrigt konferensdeltagande, seminarier, föredrag i urval. 

 

Leos Müller 

11-14 April 2012, konferens, ESSHC Glasgow 2012, paper: “Trading with Asia without 

a colonial empire in Asia. Swedish merchant networks and chartered company trade 

1750-1800”. 

19 maj 2012, Merseyside Maritime Museum, The 19th annual Peter Davies lecture: 

“The Forgotten Age of Swedish shipping - The eighteenth century” 

3-6 juli 2012, 6th IMEHA International Congress of Maritime History, Ghent, Belgien. 

session: “Nordic Shipping from a long-term Perspective, 1700-2000”, paper: “The rise 

and fall of Swedish shipping industry. 1700-2010” 

9-13 juli 2012, 14th World Economic History Congress, Stellenbosch, Sydafrika, 

session: “The Impact of warfare on global trade development. A small state perspective, 

1756-1815, 1914-1918, and 1939-1945”, paper: “The impact of warfare on Swedish 

shipping and trade - The American War of Independence and French Revolutionary and 

Napoleonic Wars”  

16 oktober, 2012, Seminar College of Asia and the Pacific, Australian National 

University, Canberra, “The Swedish East India Company in Canton and South East 

Asia trade, 1731-1813” 
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Seminar, College of Asia and the Pacific, Australian National University, Canberra, 

den 16 oktober, 2012 (foto Leos Müller) 

 

 

 

Lisa Hellman 

15 februari 2012, University of Hongkong, paper: "A Place for Sweden in China. Social 

Relations in 18th-century Canton from a non-Anglo-Saxon Perspective"  

mars 2012, inbjuden föreläsare på det globalhistoriska seminariet på Åbo Akademi, 

föredrag: "Rum, tillit och genus – det globala 1700-talet i Pärlflodens delta" 

april 2012 presenterade texten "The Myth of a special friendship" på 

doktorandseminariet i Stockholm 

april 2012, Association for Asian World Historians Congress, Seoul organiserade, 

rundabordssamtal om Asiatiska hamnmiljöer 

3-6 juli 2012, 6th IMEHA International Congress of Maritime History, Ghent, Belgien. 

paper: “Friends, enemies, lovers - Social relations in the 18th century Canton trade” 

6–8 juli 2012, konferens The Asia-Pacific Maritime World: Connected Histories in the 

Age of Empire. Heidelberg universitet, paper: “A spatial analysis of Canton from a non-

Anglo-Saxon perspective” 

 

 

Harry Svensson 
14 mars 2012. publik föreläsning på Blekinge museum, Karlskrona. tillsammans med Lars 

Hansson, chef för Immigrantinstitutet, ”Bilden av Blekinge – ett landskap präglat av in-och 

utflyttare”  

9-13 juli 2012, 14th World Economic History Congress, Stellenbosch, Sydafrika, paper: 

“Impact of wars on the Naval base of Karlskrona 1780-1815” 



 11 

15 november 2012, lunchföreläsning på Marinmuseum i Karlskrona ”Karlskrona - örlogsstad 

och industriellt centrum 1780-1815” 

 

Ale Pålsson 

4-5 oktober 2012, workshop Entangled Spaces - Global Connections and Local 

Articulations: Portals of Early Modern Globalization and Creolization During the Era of 

the Trans-Atlantic Slave Trade, Åbo Akademi, Åbo. presentation av paper  

oktober 2012, konferens Global Communities – Transnational and Transdisciplinary 

Exchanges”, Linnéuniversitetet, Växjö. presentation av paper 

 

Hanna Jansson 

mars 2012, workshop om öar, Etnografiska museet Stockholm. 

juni 2012, Nordiska etnolog- och folkloristikkongressen, Bergen, medverkan i session 

"Maritim etnologi" 

 

Simon Ekström/Lars Kaijser 

juni 2012, Nordiska etnolog- och folkloristikkongressen, Bergen, organisation och 

medverkan i session "Maritim etnologi" 

 

 

5 Samverkan 

CEMAS är involverat i två pågående utställningsprojekt på SMM. Simon Ekström och 

Lisa Hellman medverkat i Tatueringsutställningen på Sjöhistoriska museet (hösten 

2012).  

 

Leos Müller och Lisa Hellman ingår i arbetsgruppen för utställningen ”Meanwhile”, en 

utställning om världen år 1628, som planeras att öppna på Vasamuseet sen höst 2013  

 

Det komparativa projektet om hamnmiljöer i Stockholm och Göteborg är ett samarbete 

mellan akademiska institutioner och museer i städerna.  Sjöhistoriska museets anställda 

hjälpte till att organisera och deltog i workshopen i november 2012 i Stockholm (Mirja 

Arnshav, Manne Dunge, Marcus Hjulhammar). Britta Söderqvist 

(Sjöfartsmuseet/Akvariet, Göteborg) kommer att organisera nästa möte i Göteborg.  

 

Lisa Hellman var under 2012 involverad i produktionen av SVT:s serie "Det hände här", 

en serie om lokal historia. Programmet sänds under våren 2013, med start i februari.  

 

 

6 Undervisning 

CEMAS har närvarande fyra doktorander som även deltar i undervisningen på 

grundnivå. Mer specifikt står CEMAS för kvällskursen ”Svensk historia från sjösidan 
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(10 HP) som ges varje hösstermin. Kursen är ett samarbete mellan CEMAS medarbetare 

och marinarkeologin vid Södertörns högskola.  Under hösten 2012 var antalet anmälda 

studenter 27, dock behöver genomströmningen förbättras.   

 

CEMAS medarbetare (Lisa Hellman, Leos Müller, Harry Svensson) har under 2012 

handlett uppsatser på C- och masternivå.   

 

 

7 Publikationer 

 

Leos Müller 

”The Forgotten Age of Swedish Shipping. The eighteenth Century”, International 

Journal of Maritime History, XXIV, No 2, December 2012, 1-18, (The 19th Annual 

Peter Davies Lecture) 

”Svensk sjöfart, neutralitet och det väpnade neutralitetsförbundet 1780–1783”, 

Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2012 

”Svenska Ostindiska kompaniet – från Ostende till Svindersvik”, St Eriks Årsbok 2012  

“The League of Armed Neutrality and Sweden’s Policy in the Late Eighteenth 

Century”, Revue d’histoire nordique, No 14, 2012, 131-150 

 

 

8 Informationsspridning, CEMAS webbplats 

CEMAS webbplats uppdateras regelbundet. På webbplatsen finns program för Maritima 

seminariet och all relevant information om medarbetare, pågående forskning och 

utbildning. Utskick "Meddelanden från CEMAS" distribueras ungefär varannan vecka, 

oftast i anslutning till Maritima seminariet. Utskickets sändlista används även för att 

informera om andra aktiviteter av maritimt intresse. Sändlistan uppdateras kontinuerligt. 

 

9 Ekonomi 

CEMAS finansieras gemensamt av Statens maritima museer och Stockholms 

Universitet, där vardera sidan stödjer verksamheten med upp till två miljoner kronor 

årligen, totalt 4 miljoner kronor. Huvuddelen av kostnader täcker de anställdas 

(CEMAS forskare och doktorander) löner och övriga kostnader förbundna med 

anställning.  Till om med den 31 oktober 2012 har CEMAS kostnader året 2012 varit 

2,6 mil. (77%) av budgeterade summan 3,4 mil. De överskjutande medel reserveras för 

kommande kostnader.  
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Utöver denna uppgörelse finansieras vissa delar av verksamheten av externa medel (t ex 

Aryo Makkos post dok anställning) eller andra finansieringsformer. Finansiering av Ale 

Pålssons doktorandtjänst täck helt av Historiska institutionen. Harry Svenssons 

anställning som doktorand finansieras genom ett särskilt avtal.  

 


