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PREFEKTEN HAR ORDET  
 
 
 
Vetenskapsrådet har publicerat listan på beviljade ansökningar till internationell postdok. Tre forskare 
från, eller med anknytning till, institutionen finns med: 
Ann Judith Rabenschlag som har fått bidrag för projektet ”Från kommunism till Islam. Hotbilder, 
rädslan för nedgång och sökandet efter västerländsk identiet i den tyska efterkrigstiden”. Projektet 
förläggs vid institutionen. 
 
Lisa Hellman har fått ett bidrag för ”Kopplingar i bojor: Globalisering i Centralasiens gränsland i 
början av 1700-talet”. Projektet förläggs vid Uppsala universitet. 
 
Adam Hjorthén har fått projektet ”Den transatlantiska familjen: svensk-amerikansk släktforskning 
och historisk tillhörighet över nationsgränser, ca 1945-2016” beviljat. Projektet förläggs vid 
Linköpings universitet. 
 
Även Johan Svanberg har fått anslag av Vetenskapsrådet till forskningsprojektet ”Mellan facklig 
internationalism och nationalism: Europeiska marknadsintegrationen och efterkrigstidens migrationer, 
yrkesinternationaler och svenska fackförbund”.  
 
Therese Nordlund Edvinsson har fått tjänsten som universitetslektor i ekonomisk historia vid 
Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala. Hon tillträder i augusti, 2017. 
 
Institutionen gratulerar dem alla. 
 
 
Missa inte: 
…att höstterminens sista disputation sker efter nyår. Den 13 januari kommer Ingvar Sjöblom 
försvara sin avhandling ”Svenska sjöofficerare under 1500-talet” . Mer information här. 
 
… att institutionen har publicerat sin första antologi, ”Kunskapens tider”, på universitets nya förlag, 
Stockholm University Press. En e-bok som är Open Acess, vilket innebär att den är fri att hämta och 
sprida för alla. Ladda hem den härifrån. 
 
 
 
God jul och gott nytt år, 
Jens Ljunggren 
 
 
 
 
 
 

http://www.historia.su.se/om-oss/evenemang/disputationer/ingvar-sj%C3%B6blom-disputerar-svenska-sj%C3%B6officerare-under-1500-talet-1.307444
http://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/detail/11/kunskapens-tider/


_______________________________________________________________________________ 
KALENDARIUM  
________________________________________________________________________________ 
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN 
 
 
► DISPUTATIONER 
 
Ingvar Sjöblom / Svenska sjöofficerare under 1500-talet.  
Opponent: docent Jan Samuelson, Mittuniversitetet. Fredag 13 januari, kl. 10–12 i De Geersalen, 
Geovetenskapens hus, Frescati. 
 
► DOKTORANDSEMINARIET/ Sammankallande: Håkan Forsell  
Doktorandseminariet sammanträder från och med ht 2016 på torsdagar kl. 15-17, i D 900. 
 

8/12 Gustav Nyberg presenterar ett empiriskt avsnitt. 
 

15/12 Jenni Lares presenterar ett avhandlingskapitel. OBS! Sista seminariet före jul - ev. 
postseminarium! 

 
 
► 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.  
 

14/12 Johan Svanberg, fil.dr., presenterar sin bok Migrationens kontraster: 
Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i 
Borås under 1950-talet. Postseminarium med kaffe/te och fikabröd. 

 
 
► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren  
Vårens program presenteras senare. 
 
 
► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller 
Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–15 i Franzénrummet, Vasamuseet, med videolänk till 
Marinmuseum, Karlskrona, om inte annat meddelas. Ev. seminarietexter distribueras ca en vecka innan 
(beställs från leos.muller@historia.su.se).  
 
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.  
 
12/12 Nora Berend, Cambridge University, talar om ”The myths of St. Stephen of Hungary”. 

Alla välkomna till eftersits kl 17-19.  
Nora Berends presentation av sitt föredrag:  
St. Stephen was the first Christian king of Hungary (r. 997–1038). Canonized fifty 
years after his death, he was soon turned into the founding father of church and state. 
Every Hungarian political regime since then turned to him as a source of legitimacy. 
Yet most of what we know of Stephen comes from sources that were composed 50–100 
years after his death; even more importantly, the authors were not aiming for historical 
veracity, but had their own agendas. The paper will trace the evolution of legends and 
the creation of legendary histories. 

mailto:kirsti.niskanen@historia.su.se
mailto:leos.muller@historia.su.se


► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Seminarieledare: Elisabeth Elgán och Ann Nehlin 
Seminariet sammanträder kl. 13–15 i D900, om inget annat meddelas. 
 

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

 
 

► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund 
Vårens program presenteras senare. 
 
 
► ÄLDREHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Hallenberg, Magnus Linnarsson och 
Karin Sennefelt .  
 

Seminariet sammanträder onsdagar kl. 15.00–17.00 i D900 om inget annat anges. 
 
14/12  Seminarium med ”äldrehistorisk ansökarfika". Vi diskuterar forskningsidéer och utkast 

inför ansökningsomgången 2017. Den som vill delta med idé/text skickar denna 
till magnus.linnarsson@historia.su.se senast den 9 december. Det går utmärkt att 
presentera muntligt. Seminariet bjuder på fika! Vi håller till i Historiska institutionens 
lunchrum, D9, start kl. 13.00. OBS tiden!. 
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. Start kl. 15.00. 

 

Äldrehistoriska seminariet under våren 
Planeringen för vårterminens äldrehistoriska seminarieprogram pågår för fullt. Några punkter är redan 
inbokade, men ett antal tillfällen är lediga. Den som är intresserad av att lägga fram en text, eller på 
annat vis framträda för seminariet, kontakta Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se. 
Vi sammanträder onsdagar kl. 15.00–17.00 i D900 om inget annat anges. 
 

25/1 Forskningspresentation. Hjalmar Fors och Nils-Otto Ahnfelt, avd. för 
vetenskapshistoria (Uppsala), presenterar sitt pågående projekt: Att återskapa 
tidigmoderna mediciner. Substanser, praktiker och globala handelsnätverk. 

 

22/2 Forskningspresentation. My Hellsing, post-doc vid Historiska institutionen, Uppsala 
universitet, presenterar sitt pågående projekt Revolutionen som uteblev. Politiskt 
sällskapsliv i Stockholm 1770–1830. 

 

22/3 Forskningspresentation. Katharina Piechocki, ass. professor i komparativ 
litteraturhistoria vid Harvard besöker seminairet. 

 

19/4 tba 
 

17/5 tba 
 

7/6 tba 
 
 
► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 
 
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. 
 

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. 

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


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 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 
 
I radioreportaget ”När oron blir politik”, God morgon världen, Sveriges radio P1, 3 december, 
intervjuas bland andra Jens Ljunggren. Reportaget finns att lyssna till på webben här 
 
Jonas Nordin publicerade en understrecket-artikel i Svenska dagbladet, den 2 december, med 
anledning av  tryckfrihetsförordningens 250-årsdag. Artikeln finns att läsa på webben här. 
 
Obs kulturkvarten, Sveriges radio, sände den 24 november en essä om arbetskraftsinvandring som 
bland annat utgår från Johan Svanbergs bok ”Migrationens kontraster”. Programmet finns tillgängligt 
på webben här. 
 
 
 
► PUBLICERAT 
 
Therese Nordlund Edvinsson har tillsammans med Stina Malmén, doktorand vid ekonomisk-
historiska institutionen, SU, publicerat artikeln ”I familjeföretagets utkant: om dotterns fostran i 
företagarhemmet 1900-1915” i senaste numret av Historisk Tidskrift för Finland 2016:3. 
 
Kunskapens tider: Historiska perspektiv på kunskapssamhället redaktörer: Annika Sandén och 
Elisabeth Elgán. Stockholm: Stockholm University Press, 2016. Antologin är fritt tillgänglig här. 
 
Kurt Villads Jensen har gett ut boken Crusading at the Edge of Europe. Denmark and Portugal c. 
1000–c. 1250 (New York: Routledge, 2016: 384 sidor). Det är den första systematiska jämförelsen på 
engelska av Danmark och Portugal under högmedeltiden och hur de två länderna blev starka 
kungariken och betydelsefulla internationella makter genom att båda medverka i korstågsrörelsen. 
 
Fredrik Charpentier Ljungqvist har kommit ut med en reviderad och uppdaterad version av sin 
doktorsavhandling i den vetenskapliga skriftserien Rättshistoriskt bibliotek under titel Lagfäst 
kungamakt under högmedeltiden. En komparativ internordisk studie, (Stockholm: Institutet för 
rättshistorisk forskning, 2016: 540 sidor). 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivningstart för VT17  vecka 4.. 
En något kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida.  
Välkommen att skicka material till: anders.stahlberg@historia.su.se   
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