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PREFEKTEN HAR ORDET  
 
 
 
Rektor Astrid Söderbergh Widding har befordrat Håkan Forsell till professor i historia. Institutionen 
gratulerar. 
 
 
Kurt Villads Jensen har fått stöd  från Vitterhetsakademien för att bjuda in två gästföreläsare till 
Medeltidsseminariet under hösten: João Gouveia Monteiro från Coimbra, Portugal, samt Paul Cobb 
från Pennsylvania, USA. Dessutom har Wenner-Gren Stiftelserna genom Axel Wenner-Grens Stiftelse 
beviljat Nora Berend från Chambridge universitet ett gästforskarstipendium för tiden 1 december, 
2016, till 31 januari,.2017. 
 
 
Anna Gorobenko från Novgorods universitet, Ryssland, vistas fram till och med juni som 
gästdoktorand vid Historiska institutionen. Hon forskar om medeltida rättshistoria och arbetar på en 
doktorsavhandling om ”Comparative analysis of republic institutions in Novgorod and Sweden in 
10th–15th centuries”. 
 
 
Emmy Atterving började sin tjänst som amanuens vid institutionen den 2 maj. Hon hälsas 
välkommen. 
 
 
 
 
Jens Ljunggren 
 
 
 
  



________________________________________________________________________________ 
KALENDARIUM  
________________________________________________________________________________ 
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN 
 
► DISPUTATIONER 
 
Carl Mikael Carlsson / Det märkvärdiga mellantinget. Jordbrukares sociala status i omvandling 
1780−1900 
Lördag 4 juni, kl. 10-12, Hörsal 7, Södra huset, Frescati. 
Opponent: Docent Esbjörn Larsson, Uppsala universitet. 
 
Alf Sjöblom / Trygghet som handelsvara. Privat folkförsäkring i det framväxande 
välfärdssamhället 1900–1950. 
Lördag 11 juni, kl.13. 00, Hörsal 7, Södra huset, Frescati  
Opponent: Docent Niklas Stenlås Historiska institutionen, Uppsala universitet   
 
 
► DOKTORANDSEMINARIET / Seminarieledare: Karin Sennefelt och Håkan Forsell. 
 

Doktorandseminariet där även disputerade forskare välkomnas. Sammanträder i regel på tisdagar kl. 
13–15 i D900, om inte annat meddelas. Seminarieschemat uppdateras i Mondosajten 
”Doktorandseminariet”. Texter kan hämtas i Mondo, beställas av seminarieledaren eller skribenten.  
Program meddelas senare. 
 

17/5  Jenni Lares presenterar ett avhandlingsavsnitt. 
 

31/5  Christoffer Åhlman, Uppsala universitet, presenterar ett avhandlingsavsnitt om kvinnors 
läs-, skriv- och räknekunnighet under tidigmodern tid. 

 
 
► FORSKARSEMINARIET / Sammankallande: Therese Nordlund Edvinsson 
 

Forskarseminariet sammanträder olika veckodagar kl. 13–15 i D900. Kontaktperson: 
therese.nordlund.edvinsson@historia.su.se.  
 

8/6  fil.dr Theresa Johnsson, historiska institutionen, Uppsala universitet, presenterar sin 
avhandling ”Vårt fredliga samhälle: ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-
talet”.  Avhandlingen finns att hämta här. 

 
 
► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Kirsti Niskanen och Helena Tolvhed 
 

Seminariet sammanträder sista onsdagen i varje månad, kl. 13–15 i D900, om inte annat meddelas. Vid 
frågor kontakta: kirsti.niskanen@historia.su.se.  
 

25/5 ”Köket. Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet”, Helena 
Bergman FD, och Karin Carlsson FD, Historiska institutionen, presenterar bidrag från 
ett kommande antologiprojekt. Texterna finns tillgängliga en vecka före seminariet. 

 
 
► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren  
 

Seminariet sammanträder onsdagar eller torsdagar kl. 14–16 i D900, om inte annat meddelas. 
 
18/5 Arbetsseminarium. Emma Pihl Skog (SU) presenterar sitt pågående avhandlingsarbete 

om kraftsport och manlighet. Onsdag, kl. 13-15.  
 

9/6  Arbetsseminarium. Isak Lidström lägger fram text. Torsdag, kl. 14-16.  

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:910536/FULLTEXT01.pdf
mailto:kirsti.niskanen@historia.su.se


► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller 
 

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

13/5  Fred Hocker, arkeologi, Vasamuseet, ”Timber, tar and hemp: Baltic materials for 
northern European naval shipbuilding 1600-1690” 

 

27/5  Jo Stanley, historia, Hull, ”From Cabin Boys to Captains. 250 Years of Women at Sea”. 
OBS! Föredraget hålls i Hörsalen, Sjöhistoriska museet, med uppkoppling mot 
Marinmuseum. 

 
 
► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen 
 

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

9/5  Professor Mats Malm (Göteborgs universitet) och professor Håkan Ulfgård 
(Linköpings universitet) presenterar artiklar kring magister Mathias (ca 1300–1350) 
verk. Seminariet börjar kl. 13:00 i Biblioteket, Humanistvillan, och fortsätter efter paus 
på Historiska institutionen, Södra husen, D900, och pågår till runt kl. 17:00. 
Samarrangemang med Äldre textseminariet. 

 

23/5  Margaretha Nordquist, Historiska institutionen, Stockholms universitet, 
Senmedeltidens rimkrönikor – maktkamp och ideologi 

 

30/5 Anne D. Hedeman, University of Kansas, Visualizing the Past in the Grandes 
chroniques de France. The Grandes chroniques de France were a popular national 
history of France first translated from Latin by the monks at Saint-Denis ca. 1274. 

 
 
► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Seminarieledare: Aryo Makko och Ann Nehlin 
 

Seminariet sammanträder på onsdagar kl. 13–15 i D900, om inte annat meddelas.  
 

11/5  Textseminarium: Ylva Sjöstrand presenterar texten: ““Frågan om lumpors 
lefvererande är ingen lumpen sak”. Diskussion och praktik om den nödvändiga men 
farliga lumpen under 1800-talet.”  

 
 
► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund 
 

Seminariet sammanträder torsdagar kl. 9–11.30 i D900 om inte annat meddelas. Vi bjuder på kaffe och 
smörgås. Mer information här.  
 

19/5 På Centrum för näringslivshistoria (Bromma): Att sörja för sig. Om kvinnligt 
självförsörjande i 1700-talets Stockholm. Historikern Sofia Ling berättar om sin 
forskning och ger nya perspektiv på kvinnliga aktörer i Stockholms historia.  
OBS: Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48-50, Bromma. Tid kl 8.30–
10.00. Anmälan till Anders Houltz Anders.Houltz@naringslivshistoria.se senast 17 maj 

 
 
► ÄLDREHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Hallenberg, Magnus Linnasson och 
Karin Sennefelt .  
 

Seminariet sammanträder onsdagar kl. 15–17 i D900, om inte annat meddelas. OBS! Ny tid från 
vårterminen 2016.  
 

11/5  Vi avslutar terminen med en ny omgång av Tidigmoderna utmaningar. Tillsammans 
löser vi aktuella forskningsproblem som vi råkat ut för.  

mailto:leos.muller@historia.su.se
http://urbanhistory.historia.su.se/sv/seminarier.htm
mailto:Anders.Houltz@naringslivshistoria.se#_blank


► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 
 
Onsdagshistorier: Föreläsningar på Stockholms stadsarkiv  
Varje onsdag på Stadsarkivet, bjuds på historisk föreläsning. Hör historiker och arkivarier berätta! 
Onsdagshistorier är ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet. Fri entré men 
begränsat antal platser. Mer information på Stadsarkivets webbplats . 
Se filmade inspelningar av tidigare onsdagsföreläsningar här. 
 

Diplomat i 1600-talets Stockholm 
1600-talets diplomater uppträdde också som turister. De hade råd till det bästa som staden hade att 
erbjuda. Vilka bilder ger deras rapporter av stadens högreståndskultur? Heiko Droste, professor. 
Onsdag 4 maj kl. 13 
 

Flyktingar och solidaritet i Nazi-Tysklands skugga 
Hur mottogs flyktingar som sökte skydd undan förföljelse och krig? Först från 1939 tog staten i liten 
skala på sig ett ansvar. Dessförinnan var flyktingarna beroende av frivillig hjälp. Pär Frohnert, 
docent. Onsdag 18 maj kl. 13 
 

På bostadsjakt i Gustav Vasas Stockholm 
I början av 1500-talet hyrde många sin bostad av kyrkan, tiggarordnar och andra religiösa inrättningar. 
Vad hände när Gustav Vasa lade beslag på dessa bostäder? Gabriela Bjarne Larsson, docent. 
Onsdag 1 juni kl. 13 
 
 
Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal 
Annika Sandén berättar om sin nya bok på Historiska museet. Onsdag 4 maj, kl 18-19 på Historiska 
museet, Narvavägen 13-17.  Mer information här.  
 
 
Svensk urbanitet - Stadshistorisk dag 
Urbanitet är ett mångfacetterat begrepp som står bredvid liknande koncept som urbanisering, urban 
eller stadsmässighet. Själva begreppet urbanitet beskriver egentligen inte staden i sig eller ens en del 
av den. Begreppet har att göra med den större stadens sätt att fungera och en specifik livsstil. Dessa 
definitioner verkar inte anpassade för svenska städer när majoriteten av dem inte kan betraktas som 
stora och där nästan hälften av alla kommuner krymper. Desto viktigare tror vi är en undersökning av 
en specifik stadskultur, en analys av svenska städers ”stadsmässighet”, för att förstå vad som händer, 
när många städer krymper.  
Vilken form av urbanitet eller stadsmässighet präglade svenska säder från första början? Vilken roll 
spelade städernas modernisering, i synnerhet på 1800- och 1900-talen, för att förverkliga en viss typ 
av urbanitet? Inte minst, vilka förväntningar har städernas invånare på sin stad vad gäller denna 
svårfångade urbanitet? 
Torsdag den 19 maj kl. 13-17. Mimer, Aula Magna. Anmälan senast den 9 maj. Mer information här.  
 
 
Allmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati  
År 2021 fyller den allmänna och lika rösträtten till Sveriges riksdag 100 år. Med anledning av detta 
anordnar Forskarnätverket för rösträttsjubiléet 2021 en forskningsinitierande konferens. 
Keynote speakers: Krista Cowman, professor i historia/University of Lincoln, UK. Drude Dahlerup, 
professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet  
Den 18-19 augusti, Aula Magna vid Stockholms universitet. Mer information här. 
 
  

http://stadsarkivet.stockholm.se/Visningar-och-program/varje-vecka/onsdagshistorier/
http://video.stockholm.se/search/perform?search=onsdagshistorier
http://historiska.se/kalendarium/2016/05/04/bodlar-liv-dod-och-skam-i-svenskt-1600-tal/
http://urbanhistory.historia.su.se/konferenser/shdagv16.htm
http://skogh.nu/allman-och-lika-rostratt-rostrattskonferens-2021/


________________________________________________________________________________ 
ANSLAGSTAVLAN 
 
► PUBLICERAT 
 
Roger Andersson medverkar med artikeln ”Vadstena” i Europe. A Literary History 1348-1418. 2 
volymer. Red. David Wallace (Oxford: Oxford University Press, 2016). Vol. I, s. 611–626. I samma 
bok medverkar även Marko Lamberg med artikeln ”Turku”, s. 627-634 
 
 
Bödlar: Liv, död och skam i svensk 1600-tal 
Bödlar var anställda att verkställa dödstraff och kroppsbestraffningar, men på bödelns lott låg fler 
uppgifter än så. Han skulle tömma latriner, kastrera hästar och dra hudar, det som ingen hederlig 
människa önskade befatta sig med.   
Annika Sandens nya bok ”Bödlar: Liv, död och skam i svensk 1600-tal”, Atlantis bokförlag, kommer 
ut i handeln i början av maj. Läs mer om boken här. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning för VT16 är den 20/1, 10/2, 2/3, 23/3, 13/4, 4/5, 25/5, 15/6. 
En något kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida.  
Välkommen att skicka material till: anders.stahlberg@historia.su.se   

http://www.historia.su.se/publikationer/nya-publikationer/b%C3%B6dlar-liv-d%C3%B6d-och-skam-i-svenskt-1600-tal-1.279341
http://www.historia.su.se/om-oss/nyheter/nyhetsbrev
mailto:anders.stahlberg@historia.su.se

