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PREFEKTEN HAR ORDET

Alvar Blomgren och Martin Neuding Skoog har fått var sitt resestipendium från K&A Wallenbergs
stiftelse. Alvar kommer att resa till England och Martin till Estland. Gratulerar.
Johnny Wijk har fått årets Kersti Bosdotter-pris, delas ut av Arbetarrörelsens arkiv, för sin artikel
”Arbetarrörelsens kritik mot tävlingsidrotten – ideologi, politik och klass runt idrottande”. Han
gratuleras. Läs mer här.
Charlotta Fors har fått Anna Ahlström och Ellen Terserus tvååriga stipendium för projektet ”Hälsa
och sexualitet i den tidigmoderna bastun”. Hon kommer att starta sitt projekt den 1 oktober 2019, fram
till dess är hon i Oxford. Charlotta har även fått 50 000 kr från Stockholms-Gillet för att kartlägga
badstugor i Stockholm under tidigmodern tid. Hon gratuleras.

Jens Ljunggren

_________________________________________________________________________________
KALENDARIUM
_________________________________________________________________________________
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN
► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Kirsti Niskanen och Helena Tolvhed.
31/10

TEMA: Genus och religion
“Contemporary Encounters in Gender and Religion − European Perspectives.”
Professor Lena Gemzöe och docent Marja-Liisa Keinänen, båda vid ERG
(Institutionen för etnologi, religionsvetenskap och genus) presenterar sin nya bok
(Palgrave 2016) och reflekterar över förbindelselänkar mellan etnologisk, antropologisk
och historisk forskning. Kl. 15-17, sal D 900

27/11

TEMA: Akademisk maskulinitet
Papers av Hanna Linberg vid Åbo akademi, Anders Ahlbäck och Kirsti Niskanen
från Historiska institutionen. Ev. fler papers tillkommer. Kommentator: professor Ulf
Mellström från Karlstad universitet. OBS tid och lokal: kl. 13–17, D837.

28/11

TEMA: Social- och ekonomisk historia
Widows in European Economy & Society, 1600-1920. Docent Beatrice Moring,
Institutionen för politiska och ekonomiska studier, Helsingfors universitet, presenterar
sin och Richard Walls bok om änkor i den europeiska ekonomin (Boydell & Brewer,
2017). Kl. 15-17, sal D 900. För presentation av boken läs mer här.

► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren och Paul Sjöblom.
Seminariet samarbetar med Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, och sammanträder under hösten på
GIH.
15-16/11

Idrottshistorisk nätverksträff. Plats: Gymnastik och idrottshögskolan, GIH.

► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller
Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–15 i Franzénrummet, Vasamuseet, med videolänk till
Marinmuseum, Karlskrona.
30/11

Leos Müller, CEMAS, historia, presenterar sin nyutkomna bok ”Sveriges första
globala århundrade. En 1700-tals historia” (Dialogos 2018)

► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen
Seminariet sammanträder på måndagar kl. 15–17 i D900, om inget annat anges.
5/11

Jonas Nordin, Kungliga Biblioteket, Text till tiden

19/11

Florent Audy, Kungl. Myntkabinettet. Pierced and looped coins as a window into
Viking-Age mentalities

3/12

Lena Liepe, Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet. Presentation av boken
A Case for the Middle Ages. The Public Display of Medieval Church Art in Sweden
1847-1943. Med postseminarium

13/12

Joakim Kjellberg, Institutionen för arkeologi, Uppsala Universitet, Social identitet och
materiell kultur i det medeltida Uppsala – ett arkeologiskt perspektiv.
Och Michael Otto, Historiska institutionen, Uppsala Universitet, Föreställningar om
det nordiska stadslandskapet i narrativa källor ca 800-1200.
Obs dag och tid: Torsdag kl 9-11.30. I samarbete med Urbanhistoriska seminariet

17/12

Rodney Edvinsson, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer,
Reconstructing Swedish historical national accounts. How far in time can we go?

► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande är Pär Frohnert.
Seminariet äger i regel rum på tisdagar kl 15.30 i D 900.
13/11

Prof Pasi Ihalainen, Jyväskylä universitet, Entangled parliamentary revolutions in
Britain, Germany, Sweden and Finland, 1917–19.

27/11

FD Janne Väistö, Åbo akademi, (gästforskare vid Historiska institutionen), Finska
pressens självcensur från språkfreden till debatten om ”tvångssvenskan”. Arbetstext av
Mattias Tydén.

11/12

Ansökningsverkstad. Text av Hossein Sheiban. Projektpresentation av Rikard
Heberling, doktorand vid Konstfack: A Swedish Typeface 1897-1930

► SEMINARIET FÖR DE INTERNATIONELLA RELATIONERNAS HISTORIA/
Sammankallande Aryo Makko
Seminariet sammanträder antingen i rum D900, Historiska institutionen, eller i rum A900,
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.
14/11

Mark Kramer (Harvard University), ”The End of the Cold War and Western-Russia
Relations Today”. Kl. 13–15.A900. Institutionen för ekonomisk historia och
internationella relationer.

5/12

f.d. Ambassadör Örjan Berner, ”Kina sett med svenska ögon – I revolutionens Peking:
intriger, drömmar, stormaktsspel”. Kl. 13–15, A900, Institutionen för ekonomisk
historia och internationella relationer.

► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Heiko Droste och Mats Berglund
Seminariet sammanträder i lokal D900 om inget annat anges.
1/11

Tema: Urban odling. Elin Göransson Håkansson (doktorand, konstvetenskap, SU)
”Egnahemsträdgården: ett exempel på den nyttiggörande trädgården i det urbana
landskapet i början av 1900-talet” och Annika Björklund (forskare, Riksarkivet),
”Kålgårdar i 1700-talets Karlstad”. Kl 9–11:30.i D900.

12/12

Textseminarium. Erik Bengtsson, ekonomisk historia, Lunds universitet, lägger fram
en artikel, Wealth and Its Distribution in Swedish Cities 1650–1715. Kl. 15.00–17.00 i
D900. Ett extrainsatt seminarium i samarbete med det Äldrehistoriska seminariet.

13/12

Tema: Medeltida städer. Joachim Kjellberg: ”Social identitet och materiell kultur i det
medeltida Uppsala- ett arkeologiskt perspektiv”. Michael Otto ”Föreställningar om det
nordiska stadslandskapet i narrativa källor ca 800-1200”. Kl. 9–11:30 i D900

► ÄLDREHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Hallenberg, Magnus Linnarsson och
Karin Sennefelt . Seminariet sammanträder onsdagar kl. 15.00–17.00 i D900 om inget annat anges.
21/11

Forskningspresentation. Kajsa Brilkman (Lund), presenterar sin pågående forskning,
Hade reformationen ett slut? Användbarheten av begreppen ”reformation” och
”konfessionalisering” i forskningen om svenskt 1500-tal.

12/12

Textseminarium. Erik Bengtsson (Ekonomisk historia Lunds universitet), lägger fram
en artikel, Wealth and Its Distribution in Swedish Cities 1650–1715.
Ett samarrangemang med Stads- och kommunhistoriska institutet (Urbanhistoriska
seminariet).

19/12

Ansökningsverkstad. Vi ventilerar och diskuterar forskningsansökningar inför 2019.
Anmäl till Magnus Linnarsson om du vill presentera en text, både skisser och mer
färdiga ansökningar kan vara med.

16/1- (2019) Temadag. Regimskiften: reform och förändring under tidigmodern tid. Mer information
kommer under hösten. OBS! Heldag.
► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER
Scientific persona and its incarnations - forms and functions of scientific and scholary identity
formation
Forskningsprojektet Scientific persona in Cultural Encounters, SPICE, organiserar en internationell
konferens vid Stockholms universitet den 23-24 November. Ingen konferensavgift. Mer information
om konferensen finns här. Mer information om SPICE finns på denna länk.
Har du frågor, ta kontakt med Kirsti Niskanen.

Onsdagshistorier på Stockholms stadsarkiv
Historiker föreläser på Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6
Känslofulla män i brevväxling på 1700-talet
I Clas Julius Ekeblads brevsamling finns känslosamma brev från adliga manliga vänner. I teman som
vänskap, kärlek och sexualitet försökte de leva upp till ett känsloideal som visade på dygd och
moralisk insikt. Möt ny forskning om historiska känslor.
Föreläsare: Eva Joelsson. Onsdag 28 november, kl.13:00–13:45.
Mer information här.
Tanterna på Östermalm
Från början av 1930-talet utvecklades Svensk sjuksköterskeförening till en mycket framgångsrik
facklig organisation. Hör om ”tanterna på Östermalm”, som de ledande kvinnorna i föreningen
kallades av en av dess medlemmar, och om hur de stöttade sina nordiska medsystrar under andra
världskriget.
Föreläsare: Anna Götlind. Onsdag 5 december kl.13:00–13:45
Mer information här
Din amerikanska okända släkting
Folkrörelsen släktforskning engagerar idag miljoner människor. Sökandet skulle dock vara omöjligt
utan arkiv, institutioner och nätverk. Inte minst när det gäller ättlingar till svenska emigranter i USA det som Vilhelm Moberg kallade ”den okända släkten”.
Föreläsare: Adam Hjorthén. Onsdag 12 december, kl. 13:00–13:45
Mer information här.
Vad vet du om historia? på Historiska museet - hösten 2018:
Historiska museet, Narvavägen 13-17.
Vad vet du om… 1300-talet?
Tro, vantro och väckelsepredikanter
Fördjupning med Roger Andersson, SU
Onsdag 14 november, kl. 18.00,
Mer information på museets webbplats här
Vad vet du om… 1400-talet?
Senmedeltidens Sverige: En strid om maktlöshet
Fördjupning med Dag Retsö, institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, SU
Onsdag 5 december, kl. 18.00,
Mer information på museets webbplats här
________________________________________________________________________________
ANSLAGSTAVLAN
► I MEDIA
Nättidningen svensk historia skriver om Eva-Marie Letzters avhandling på sin webbplats här.
Mattias Tydén tittar på hur äldre Under Strecket-artiklar i Svenska dagbladet från 1930-talet och
framåt förhöll sig till Tyskland och nazismen i en egen understreckare den 14 oktober. Läs artikeln på
webben här.
Riddarholmsskeppet på Medeltidsmuseet fick stor mediabevakning då Ingvar Sjöblom, forskare vid
Försvarshögskolan och disputerade Historiska institutionen, 2017, har kommit fram till att skeppet
tillhört Gustav Vasas flotta under befrielsekrig. Se ett inslag på SVT:s webb här. Och läs en artikel på
Svenska dagbladets webbplats här.

Fredrik Charpentier Ljungqvist intervjuades i Vetenskaps radion, Sveriges radio P1, den 8 oktober,
om extrema nivåer av kosmisk strålning över hela jordklotet som skedde vid två tillfällen för över
tusen år sedan. Lyssna till inslaget på webben här.
Fredrik pratar även i podcasten Historia Nu om hur klimatförändringar i historien påverkade i sin
samtid. Lyssna till avsnittet på webben här.
Bo Eriksson gästade Bildningspoddens avsnitt 82 där man diskuterade om Stockholms blodbad.
Lyssna till avsnittet här.
► NYTT I BIBLIOTEKET
Karolina Wiell/ Bad mot lort och sjukdom – Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 18801949 Ekonomhistoriska institutionen, Uppsala universitet
► PUBLICERAT
Mats Hallenberg har precis kommit ut med boken Kampen om det allmänna bästa. Konflikter om
privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år på Nordic Academic Press, 2018.
Emilie Wellfelt har tillsammans med Antoinette Schapper, lingvist, publicerat en artikel om språk och
historia i Indonesien och Östtimor. Schapper, Antoinette and Emilie Wellfelt. 2018 ‘Reconstructing
contact between Alor and Timor: Evidence from language and beyond’ i tidskriften NUSA: Linguistic
studies of languages in and around Indonesia 64: 95–116.’

__________________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning under hösten 2018: 29/8, 19/9, 10/10, 31/10, 21/11, 12/12.
En något kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida. Välkommen att skicka material till: anders.stahlberg@historia.su.se

