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PREFEKTEN HAR ORDET  
 
 
Institutionen gratulerar Aryo Makko som har antagits som docent av Humanistiska fakulteten.  
 
 
Gwendolyne Knight Keimpema, Adam Hjortén och Anton Runesson har fått resestipendier ur 
Jubileumsdonationen, K & A Wallenbergs stiftelse. Detta för resor till Minneapolis USA, Cork, Irland 
samt Sydney, Australien.  
 
 
Missa inte att Ale Pålsson lägger fram sin avhandling, Our side of the water, på fredag 28 oktober. 
Information om tid och plats finns i kalendariet längre ner. 
 
 
 
Jens Ljunggren 
 
 
 
 
FRÅN INSTITUTIONEN 
 
Världshistoria om det skrämmande. 
Det råder monsterfeber i populärkulturen. Men skräck och monster är inget nytt fenomen - rädsla är ett 
evolutionärt arv och monster har funnits länge i mänsklighetens historia. Läs om Bo Erikssons nya bok 
”Monster. En världshistoria in det skrämmande” här. 
 
 
 
De tyska sömmerskorna på Algots 
Schleswig-Holstein-aktionen var ett avtal mellan Sverige och Västtyskland om att skapa jobb och 
utbildning åt tyska ungdomar under 1950-talet. Till Borås kom ett 90-tal kvinnor för att arbeta som 
sömmerskor. Johan Svanberg har skrivit en bok om hur det gick till när de ungdomarna rekryterades 
till Sverige. Läs mer här. 
 
 
 
 
  

http://www.historia.su.se/publikationer/nya-publikationer/monster-1.303919
http://www.historia.su.se/forskning/ny-forskning/de-tyska-s%C3%B6mmerskorna-p%C3%A5-algots-1.302169


________________________________________________________________________________ 
KALENDARIUM  
________________________________________________________________________________ 
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN 
 
 
► DISPUTATIONER 
 
Ale Pålsson / Our side of the water - Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 
1800–1825.  
Opponent: professor Holger Weiss, Åbo akademi. Fredag 28 oktober, kl. 10–12 i Högbomsalen, 
Geovetenskapens hus, Frescati. Läs mer här. 
 
 
► DOKTORANDSEMINARIET/ Sammankallande: Håkan Forsell  
 

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

27/10  Susann Anett Pedersen, gästdoktorand, presenterar en avhandlingstext. 
 

3/11 Lisa Svanfeldt-Winter lägger fram ett empiriskt avsnitt. 
 

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

 
 
► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Kirsti Niskanen och Helena Tolvhed 
 

Seminariet sammanträder kl. 13–15 i D900, om inget annat meddelas. Vid frågor kontakta: 
kirsti.niskanen@historia.su.se.  
 

26/10 Carolina Uppenberg, doktorand i ekonomisk historia, Göteborgs universitet, lägger 
fram texten ”Underordningens kontrakt. Kön och makt i tjänstefolkssystemet 1730-
1860”.  

 

9/11 Forskningspresentation. Kirsi Vainio-Korhonen från Åbo universitet presenterar sin 
forskning utifrån sin nya bok: De frimodiga: barnmorskor, födande och kroppslighet på 
1700-talet (2016). Samarrangemang med Äldrehistoriska seminariet. OBS tid: kl 15–17 

 

30/11 Temadag ”Kvinno- och genushistoria”, tid och plats: kl. 10–16 (lunch 12–13) i F 
3154. Under dagen erbjuds två slags sessioner: 
1) Förmiddagen (kl 10-12, vid behov 9-12) ägnas åt diskussioner av texter med 
inbjudna kommentatorer. Du får möjlighet att presentera en kortare text (max. 15-20 
sidor) och få den kommenterad. 
2) Eftermiddagen (kl 13-16) ägnas åt forskningspresentationer. Du får möjlighet att 
göra en kort presentation av pågående forskning (10-15 minuter), åtföljd av en 
seminariediskussion (10-15 minuter).  
OBS! Även masterstudenter är välkomna med presentationer! Plats: sal F 3154 
Anmälan till kirsti.niskanen@historia.su.se eller till helena.tolvhed@historia.su.se 
senast tisdagen den 15 november. Vi svarar också gärna på frågor! 

 

14/12 Titel meddelas senare. 
 
 
► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren  
 
 

16/11 Joacim Larsson Von Garaguly, handelshögskolan, presenterar sin forskning om 
Vasaloppets kommersialisering och professionalisering, kl. 14–16 

 

http://www.historia.su.se/om-oss/evenemang/disputationer/ale-p%C3%A5lsson-disputerar-our-side-of-the-water-political-culture-in-the-swedish-colony-1.295117
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).  
 

28/10  Disputation: Ale Pålsson, doktorand i historia, CEMAS, försvarar sin avhandling Our 
side of the water. Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800–1825. 
Tid och plats: Kl 10.00-12.00, Högbomsalen, Geovetenskapens hus. 

 

11/11  Neil Price, professor i arkeologi, Uppsala, presenterar projekt The Viking phenomenon: 
new research on boat grave culture. 

 

2/12  Maria Bergman, lektor vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid 
Södertörns högskola, presenterar projekt Funktionsomvandling av hamnområden och 
andra kustnära industriområden i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

9/12  Tomas Nilson, lektor i historia, Göteborgs universitet, presenterar projektet 
Utanförskap, våld och brott bland sjömän i Göteborg 1900-1920. 

 

 
► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen 
 

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

31/10 Bo Franzén, och Johan Söderberg, Ekonomisk-historiska institutionen,  Stockholms 
fastighetspriser 1297-1600. 

 

14/11 Anthony Lappin, Maynooth University,Was Muhammad the Antichrist? A late 
medieval sensation and its origins. 

 

28/11 Virginia Langum, Umeå University and Swedish Collegium for Advanced Study, 
Uppsala, tba 

 

12/12 Nora Berend, Cambridge University, tba. 
 

 
► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Seminarieledare: Elisabeth Elgán och Ann Nehlin 
 

Höstterminens program meddelas senare. 
 

23/11 Isa Blumi, docent vid Institutionen för Asien-, mellanöstern och Turkietstudier, SU, 
presenterar sin bok Ottoman Refugees, 1878-1939: Migration in a Post-Imperial World 
(Bloomsbury Press, 2013). Kommentator Pär Frohnert.Kl. 13-15, D900. 

 

15/12 Vi ventilerar forskningsansökningar. Kontakta Ann Nehlin eller Elisabeth Elgán om ni 
vill lägga fram en ansökningstext. Kl. 13-15, D900. 

 

 
► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund 
 

Program för höstens seminarier är ännu inte klart men fem sammankomster är inplanerade vid följande 
datum: 
 

17/11 Seminarium i samarbetet ”Stockholm skriver historia” som ges tillsammans med 
Centrum för Näringslivshistoria, Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsarkiv. 
Kl. 8.30–10. OBS plats: Stockholms stadsarkiv. 

 

1/12 Tema: Den tidigmoderna flottan. Två föredrag om den svenska flottan under 
tidigmodern tid: AnnaSara Hammar: Utbildning och karriärvägar för svenska 
sjöofficerare under 1700-talet. Dan Johansson om Produktionen av sjömilitär 
beredskap och verksamheten vid Skeppsgården i Stockholm under den tidiga vasatiden. 
Kl. 9.00–11.30, D900 

mailto:leos.muller@historia.su.se


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

Seminariet sammanträder onsdagar kl. 15.00–17.00 i D900 om inget annat anges. 
 

9/11 Forskningspresentation. Kirsi Vainio-Korhonen från Åbo universitet presenterar sin 
forskning utifrån sin nya bok: De frimodiga: barnmorskor, födande och kroppslighet på 
1700-talet (2016). Samarrangemang med Genusseminariet. 

 

30/11  Textseminarium. Martin Kjellgren (SU) ventilerar en text: By Natural Means: Magic 
and Medicine in Ericus Johannis Prytz’ Magia incantatrix (1632)”. 

 

14/12  Bokpresentation. Martin Almbjär (Umeå) presenterar sin doktorsavhandling: Folkets 
röst? Suppliker inlämnade till frihetstidens riksdag, 1719–1772 (2016). Almbjär 
disputerar vid Umeå universitet i september 2016. 

 
 
► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 
 
Workshop: Den förmoderna staden utifrån siffrorna 
Workshop arrangerad av Stads- och kommunhistoriska institutet. 
Kvantitativa metoder har under lång tid haft stor betydelse för forskningen om de förmoderna 
städerna. Många grupper och processer kan annars knappast undersökas. Kvantitativa metoder och 
studier har ändå svårt att nå ut. Med vår workshop vill vi uppmärksamma dessa metoder genom att 
diskutera deras möjligheter och begränsningar. 
Programpunkter: 

• Sociala frågor I: Lars Edgren (LU): Sociala hierarkier i Malmö under 1700-talet. 
Klassificeringen som ett metodiskt problem. Bo Franzén (SU): Prosopografi och 
relationsdatabaser inom förindustriell urbanforskning 

• Sociala frågor II: Johannes Daun (GU): Att bilda familj och skaffa barn i en gryende 
industristad. Sven Hellroth (SU): Stockholms arbetsmarknad genom Stockholms dagblad 
mellan åren 1824 och 1900. 

• Urbanisering: Per Gunnar Sidén (SU): Att uppskatta urbaniseringen av senmedeltida städer. 
Metodiska problem: Sven Lilja (SU): Folk, städer och stater – strukturella maktresurser i den 
skando-baltiska regionen 1500 till 1820. Martin Andersson (SH): Sveriges urbanisering 
utifrån Älvsborgslösens uppgifter 

• Material och metoder kring befolkningsstatistiker: Martin Skoog (SU): Stockholms 
skotteböcker ca 1460–1525 som källa till stadens militära utgifter. Harry Svensson (SU): 
Karlskronas befolkningsstatistik på 1700-talet. Per Pettersson-Lidbom (SU): Metodiska 
frågor kring kommunaldatabasen 1860–1952 

Workshoppen hålls den 22 november, kl. 9-18, Bergsmannen i Aula magna, Frescati. Anmälan 
senast 15 november till: heiko.droste@historia.su.se. 
 
 
Onsdagshistorier på Stockholms stadsarkiv  
Varje onsdag, kl. 13–13.45 på Stadsarkivet, bjuds på historisk föreläsning. Hör historiker och 
arkivarier berätta! Onsdagshistorier är ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet. 
Fri entré men begränsat antal platser. Mer information på Stadsarkivets webbplats här. 
 

Samhällstjänare eller profitör?  
Onsdag 26 oktober kl. 13:00  
Vid sekelskiftet 1900 försökte livförsäkringsagenten sälja trygghet till arbetaren. Genom noggranna 
förberedelser och viss manipulation blev mången livförsäkring tecknad. Alf Sjöblom. 
 

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


Slaget på Brunkeberg 1471  
Onsdag 9 november kl. 13:00  
Att slaget vid Brunkeberg var en viktig händelse i sin samtid vittnar statyn av S:t Göran och draken i 
Storkyrkan om. Men hur beskrevs det av samtidens krönikeskrivare? Margareta Nordqvist 
 

Stockholm – en trestegsraket i tiden  
Onsdag 23 november kl 13:00  
Stockholms utvecklingsfaser från den”tyska” medeltidsstaden, via den ”svenska” huvudstaden på 
1600- och 1700-talen, till den ”globaliserade” metropolen idag. Sven Lilja. 
 

Kvinnor som skiljer sig  
Onsdag 7 december kl. 13:00  
Hur var det att leva som frånskild kvinna i en tid då ett normalt familjeliv ansågs höra hemma i ett 
äktenskap? Helena Bergman. 
 

Tiggare i 1670-talets Stockholm  
Onsdag 21 december kl. 13:00 
Fattiga änkor, skorviga pojkar och andra vanartiga på 1670-talets Stockholmsgator. Anna Sara 
Hammar. 
 
 
Vad vet du om historia? på Historiska museet 
En kunskapsserie på Historiska museet i samarbete med Historiska institutionen, Stockholms 
universitet. Mer information finns i kalendariet på museets webbplats här. 
 

Onsdag 9 november kl. 18.00 
Vad vet du om… 1800-talet  
Leos Müller. Fördjupningstema: Tidig svensk neutralitetspolitik: Sverige och Napoleonkrigen. 
 

Onsdag 23 november kl. 18.00 
Vad vet du om…1900-talet? Med museipedagog från museet och Håkan Forsell. Fördjupningstema: 
Stadsbyggnad och urbaniseringens konsekvenser  
 

Onsdag 14 december: kl. 18.00 
Vad vet du om… 2000-talet? Med museipedagog från museet och Therese Nordlund Edvinsson. 
Fördjupningstema:En osynlig företagshistoria: Maktens kvinnor och deras karriärvägar inom svenskt 
näringsliv  
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
ANSLAGSTAVLAN 
 
 
► I MEDIA 
 
Tidningen Arbetarens oktobernummer, med tema statare, innehåller ett reportage med Gustav Nyberg 
och hans forskning om statarnas kamp på 1800- och 1900-talet. Artikeln finns att läsa på  webben här. 
 
Pamela Schultz Nybacka gästar Bildningspoddens avsnitt 34 och diskuterar romantiska böcker. 
Lyssna till podcasten här. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning hösten 2016: 24/8, 14/9, 5/10, 26/10, 16/11, 7/12. En något 
kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida.  Välkommen att skicka material till: anders.stahlberg@historia.su.se   

http://historiska.se/kalendarium/
https://www.arbetaren.se/2016/10/12/statarna-forde-sin-egen-kamp/
http://www.bildningspodden.se/avsnitt/34-romancelitteratur/
http://www.historia.su.se/om-oss/nyheter/nyhetsbrev
mailto:anders.stahlberg@historia.su.se

