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PREFEKTEN HAR ORDET
Denna och nästa vecka har våra doktorander skrivbordsutbyte. Linnea Bring Larsson har fått plats på
Köpenhamns universitet, och institutionen har besök av Katrine Funding Höjgaard.
Wilma Sjöberg är på Malmö universitet och byter bord med Julia Håkansson.
Katrine och Julia hälsas välkomna.
Emilie Wellfelt har fått ett stipendium från Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (SRII) och ska
forska om paradisfåglar i den Osmanska kontexten under tidigmodern tid. Emilie kommer att vistas i
Istanbul 25 mars -30 april.
Clara Bosak-Schroeder, The University of Illinois, kommer att gästforska vid institutionen mellan
den 5 och 25 maj. Hon hälsas välkommen.
Till hösten kommer två gästforskare till institutionen.
Det är: Sanna Supponen från Helsingfors som har fått medel till att vara en månad hos oss och hon
planerar att komma den 1 oktober. Samt Caitlin Ellis vid Cambridge University som har fått ett
Bernadotte stipendium till cirka sju månaders post.doc. vid institutionen och Centrum för
medeltidsstudier. Caitlin planerar också att börja i oktober.
Och till sist: Missa inte att Mari Eyice disputerar fredag den 29 mars. Mer information i kalendariet
nedan.

Jens Ljunggren

_________________________________________________________________________________
KALENDARIUM
_________________________________________________________________________________
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN
► DISPUTATIONER
Mari Eyice / ”An emotional landscape of devotion. Religious experience in Reformation - period
Sweden.”
Opponent: Leif Runefelt, professor, Södertörns högskola.
Fredag 29 mars, kl. 13-15 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Mer information här.
► FORSKARSEMINARIET / Sammankallande: Nils Edling
12/3

Felicitas Schmieder, gästprofessor vid institutionen, presenterar ”Remembering
medieval 'Europe' – between historical discourse and identity concept”. .
“Europa” is not a medieval concept in anything but geographical terms, or only to a
very marginal degree. Peter Burke has correctly claimed that a political concept, an
“idea” of Europe that can be described as omnipresent, available, and well-known to all
participating in political discussions did not exist before c. 1700. But since “Europe” is
an important entity for us today we want it to have distant – medieval, even antique –
roots. So we are constructing medieval Europe: We are looking back and try to fulfill
expectations that are derived from modern (changing, even volatile) necessities. And
we are constructing it as we have been constructing the medieval nations: No surprise
since most of our academic fields have developed in the age of the (building of the)
nation states. Sometimes we see European medieval history as a sum of the medieval
histories of nations. But also if we go beyond that and try to identify something more
general “European”, we are conceptualizing Europe like a nation state and are trying to
define hard outside borders, even cultural ones, as if that was the (only and) natural way
to organize humans living together. The seminar will explore the problematic notion of
“medieval Europe” between medieval evidence and modern questions, and it will
suggest possible constructive ways to describe modern Europe with regard to its
medieval roots. Kl. 15:30 i D900

16/4

”Vad har historiker att säga om tid? Metod- och teoridebatter inom historievetenskapen
idag”. Charlotta Forss presenterar en historiografisk undersökning om hur historiker
debatterar tidsperspektiv och nyttan av historisk kunskap idag. En text finns att få från
författaren, men det går också bra att delta i seminariet utan att ha läst den innan. Kl.
13-15 D900

► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Anders Ahlbäck och Helena Tolvhed.
Genusseminariet sammanträder tisdagar (OBS: ändrad seminariedag!) kl. 15:30-17 i sal D900 om ej
annat meddelas.
26/3

Workshop: Medborgarskapets metamorfoser i Sverige, Danmark och Norge, 1750–
1850. Inledningar av Karin Sennefelt, Alvar Blomgren och Anders Ahlbäck.

25/4

Genushistoriens dag (obs heldag, en torsdag). Lokal: Spelbomskan i Aula Magna.

28/5

Alma Persson, genusvetare och organisationssociolog vid Linköpings universitet, och
Fia Sundevall, ekonomhistoriker vid Stockholms universitet presenterar bokprojektet
Kamouflage. HBT i Försvarsmakten 1960–2018.

► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller
Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–15 i Franzénrummet, Vasamuseet, med videolänk till
Marinmuseum, Karlskrona.
8/3

AnnaSara Hammar, CEMAS. Att göra krigskarriär till sjöss. 1700-talets svenska
sjöofficerare och deras europeiska kollegor.

29/3

Anna McWilliams, Södertörns högskola. Östersjön under andra världskriget.

26/4

Fredrik Kämpe, CEMAS. Sjöfartsskydd i skuggan av revolutionskrigen:
Konvojkommissariatets arbete 1791–1802.

17/5

Ida Hughes Tidlund, CEMAS. Kartor som navigeringsverktyg runt Åland.
Förkroppsligade kartbilder som riktningsgivare till havs och i livsvärld.

► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen
Seminariet sammanträder på måndagar kl. 15–17 i D900, om inget annat anges.
18/3

Pierre Courroux, Newton International Fellow, University of Southampton, The
Boldness of Knights in Battles: Study and Evolution of a Commonplace in French and
English Medieval Chronicles (c. 1150–c. 1450)

25/3

Leszek Gardela, Department of Scandinavian Languages and Literatures, University of
Bonn, Warriors of the Flying Serpent: West Slavic Elites in the Viking World

8/4

Jana Fantysová, Masaryk Institute and Archive of the Academy of Sciences, Czech
Republic, Dealing with the Trauma of Conflict: Guillaume de Machaut’s Writings for
John the Blind, King of Bohemia and Count of Luxembourg

29/4

Helen F. Leslie-Jacobsen, Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies,
University of Bergen, The Codicological Contexts of Norwegian Law in the Middle
Ages

13/5

Alan Murray, Centre for Medieval Studies, Leeds University, From Mass Combat to
Courtly Spectacle: The Development of Tourneys, Jousts and Pas d'Armes (12th–16th
Centuries). Med postseminarium. Obs lokal: Gula villan.

20/5

Sara Ellis Nilsson, Linnéuniversitetet och Lunds universitet, Kartläggning av
medeltida helgonkulter och levd religion i det medeltida Sverige och Finland: ett nytt,
interdisciplinärt digitaliseringsprojekt

► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande är Pär Frohnert.
Seminariet äger i regel rum på tisdagar kl 15.30 i D 900.
19/3

Annika Berg, lektor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms
universitet, presenterar sin nya bok ”De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om
psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige”.

9/4

Arbetstext av Anders Ahlbäck, ”Frihet eller jämlikhet? Debatten om värnplikten och
det manliga medborgarskapet i 1800-talets Danmark och Norge”

23/4

Andrej Kotljarchuk presenterar en arbetstext om fil dr Allan Etzler och den
vetenskapliga antiziganismen i Sverige på 1940-talet

14/5

Lecturer Andrew Tompkins, University of Sheffield, talar om ”Anti-nuclear
movements in the 70s” utifrån sin bok ”Better Active than Radioactive! Anti-Nuclear
Protest in 1970s France and West Germany” (2016)

4/6

Yulia Gradskova presenterar en arbetstext

► 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.
27/3

Anne Deighton (University of Oxford), “Writing the History of European Integration:
Experiences, Turning Points & Challenges“. Kl.13, rum A900, Institutionen för
ekonomisk historia och internationella relationer.

10/4

Christian Windler (Universität Bern), “Actors in Foreign Relations: Networks,
Interculturality and Gender Roles in Diplomacy from the 17th to the 19th century”.
Kl.13, rum D900, Historiska institutionen

15/5

Fredrik Logevall (Harvard University), ”The Promise and Peril of International
History”. Kl.13, rum D900, Historiska institutionen.

► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Heiko Droste.
Seminariet sammanträder i lokal D900 om inget annat anges.
14/3

Stockholm skriver historia: Mats Hallenberg, prof i historia på SU, presenterar sin
bok: Kampen om det allmänna bästa: konflikter om privat och offentlig drift i
Stockholms stad under 400 år, Nordic Academic Press, Lund, 2018.
Obs tid och plats: kl 8:30-10:00, Stockholms stadsarkiv. Föranmälan krävs,
heiko.droste@historia.su.se

28/3

Mattias Legnér, professor i kulturvård vid Uppsala universitet - Campus Gotland:
”Kulturell beredskap. Kulturarv och luftskydd i städer under andra världskriget”
Monica Andersson, Ordförande i Samfundet S:t Erik, FD lektor Stockholms
universitet: ”Kulturarvsfrågorna och stadsbyggnadspolitiken i Stockholm”.
Frukostseminarium kl. 9-11:30, D 900

24/4

Workshop i Gula Villan, kl. 9:30-17:30. Stadshistoriska samfundets årsmöte:
”Välfärdsstaden – vart är du på väg?”. Medverkande: Mats Hallenberg och Magnus
Linnarsson: Olika vägar till välfärdsstaden. Samhällsservice, inkludering och det
allmänna bästa i Norden 1870–1920. Rolf Hugoson: Kommer dagens stadslobbyister
ihåg Stockholmsutställningen? Eric Båve: Stationssamhällen i välfärdsstaden
Katrin Holmqvist-Sten: Konstens rum och roll i välfärdsstaden Eva Blomberg:
Välfärdsstadens grönska. Ann Kroon: Boring Postcards från Olskroksmotet - en
visuell utgrävning av välfärdsstadens framväxt. Mats Franzén: Minnet av Gubbängen
Johan Pries: Välfärdens landskap och den täta staden. Roger Qvarsell: Mötesplatser,
vardagsliv och stadsrum i förändring. Ulf Johannisson: Kompletteringsbygga i de
glesa förorternas bostadsområden. Deltagandet är kostnadsfritt men kräver anmälan till
heiko.droste@historia.su.se senast 20 april. Mer information här

13/5

Stockholm skriver historia: Pelle Snickars, professor i medie- och
kommunikationsvetenskap, Umeå universitet presenterar ett projekt: Digitala modeller,
som handlar om museiforskning och samlingsdigitalisering. Obs tid och plats: kl 8:3010:00, Centrum för Näringslivshistoria. Anmälan krävs, Anders Houltz
Anders.Houltz@naringslivshistoria.se

► UTBILDNINGSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Otso Kortekangas.
11/3

Pontus Folkesson berättar om Reformeringen av 1600-talets skolor: Sveriges första
gymnasium. Expertkommentatorer är: Ola Winberg, Uppsala universitet och Martin
Kjellgren, Linköpings stift. Kl 16.00 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.
6/3

Bokpresentation. Martin Andersson (Södertörn) presenterar sin doktorsavhandling,
Migration i 1600-talets Sverige: Älvsborgs lösen 1613–1618.

10/4

Bokpresentation. Hedvig Widmalm (UU) presenterar sin doktorsavhandling, Exploring
the Mores of Mining: the Oeconomy of the Great Copper Mine, 1716–1724.

15/5

Forskningspresentation. Leif Runefelt (Södertörn) och Kristiina Savin (LU)
presenterar sitt pågående forskningsprojekt, Misstro, glädje, nyfikenhet. Attityder och
förhållningssätt till transnationell ambulerande underhållning i Östersjöregionen,
1780–1880.

12/6

Tidigmoderna utmaningar. Tillsammans löser vi aktuella forskningsproblem som vi
råkat ut för.

► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER
Vetenskap för vetgiriga
Standardköket i Farsta. En historia om Sverige
Farstas 1950-talskök kan ses om en symbol för det välfärdssamhälle som då växer fram. Köken inreds
helt i linje med den moderna svenska köksstandarden, framtagen efter studier baserade på tidens
svenska matlagningspraktik, men hur funkar de i dag?
En öppen föreläsning med historikern Karin Carlsson.
Torsdag 14 mars, kl. 18:00 – 19:30, Fanfaren, Farsta bibliotek, Farstagången 8
Mer information här.
Genusakademin vid Stockholms universitet/ Kontaktperson: Helena Tolvhed
Genusforskning och akademisk frihet
På internationella kvinnodagen arrangerar Genusakademin på Stockholms universitet ett seminarium
under titeln Genusforskning och akademisk frihet.
Fredag 8 mars, kl.8:30-10:30. Auditoriet, Institutionen för Kultur och Estetik (IKE),
Frescativägen 24 E. Mer information här.
Onsdagshistorier på Stockholms stadsarkiv
Historiker föreläser på Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6
Profeterna som förpassades till Danviken och Barnhuset
Vid slutet av 1600-talet blev kontrollen över människors religiösa liv allt starkare. Men alla köpte inte
kyrkans idéer. Lyssna på historien om hur dessa omstörtare förpassades till Danviken och Barnhuset.
Karin Sennefelt, Stockholms universitet. Onsdag 20 mars, kl. 13:00–13:45 Mer information här.
Second Wave of International Suffrage – Japan, India and Latin America
Medverkande:
Barbara Molony, Professor, St Clara University, USA, ”Citizenship or Complicity? The Conundrum
of Empire and Japanese Women’s Suffrage”
Chitra Sinha, Asscociate Professor, University of Uppsala, ”From Suffrage to Empowerment: Legal
Reform and Feminist Consciousness in 20th Century India”
Verónica Giordano, Professor, University of Buenos Aires, Argentina, ”The fight for women’s right
to vote in Latin America. A long and winding road.”
Anmäl intresse till Christina Florin, christina.florin@historia.su.se, senast den 1 april
Onsdag 10 april, kl. 13 - 17. Hörsal D9 Mer information här.

Vad vet du om historia? på Historiska museet – våren 2019:
Historiska museet, Narvavägen 13-17.
Vad vet du om 1800-talet?
Värnplikt, försvarsdebatt och antimilitarism under 1800-talets slut
Anders Ahlbäck
Onsdag 20 mars. Mer information på museets webbplats här
Vad vet du om 1900-talet?
De samhällsbesvärliga: Om kverulanter och psykopater, psykiatri och samhälle i 1930- och 40-talens
Sverige.
Annika Berg
Onsdag 10 april. Mer information på museets webbplats här
Stockholm – maktens och kulturens huvudstad – våren 2019
Historiska institutionen arrangerar tillsammans med ABF-Stockholm en serie öppna föreläsningar på
ABF-huset, Sveavägen, med anledning av att historieämnet vid Stockholms universitet fyller 100 år.
Varannan tisdag kl. 18, hela våren, på Sveavägen 41. Läs mer här.
Kvinnornas demokratiska världsförbund och Stockholms kvinnor
Yulia Gradskova, docent och forskare i historia, Stockholms universitet. 12 mars 2019
Läs mer om föredraget här.
Den samhällsnyttiga idrotten: idrottsrörelsens, statsmakternas, marknadens eller
medborgarnas?
Paul Sjöblom, FD i historia, högskolelektor idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan.
26 mars 2019
Läs mer om föredraget här.
Sol och ljus, varor och arbetare: stadsplanering i Stockholm under det sena 1800-talet
Hossein Sheiban, docent och universitetslektor i historia, Stockholms universitet. 9 april 2019
Läs mer om föredraget här.
Från Norrbro via Riddarholmen till Sveavägen: Stockholm som förlagsstad under 180 år
Pamela Schultz Nybacka, FD i företagsekonomi och universitetslektor, Stockholms universitet.
Ragni Svensson, FD i bokhistoria och universitetslektor, Stockholms universitet. 23 april 2019
Läs mer om föredraget här.
Stockholm år 1900 – de tusen lärarinnornas stad
Christina Florin, professor emerita i kvinnohistoria, Stockholms universitet. 7 maj 2019
Läs mer om föredraget här.
________________________________________________________________________________
ANSLAGSTAVLAN
► I MEDIA
Fredrik Charpentier Ljungqvist har medverkat i SVT-dokumentären ”De första svenskarna” i
avsnitt 1. Programmet finns att se på webben här. Dessutom pratade han om återförskogningen av
Nord- och Sydamerika efter massdöden bland ursprungsbefolkningen på 1500- och 1600-talen i
Vetenskapsradions veckomagasin, Sveriges Radio.
Tidskriften Respons, nr 1, 2019, recenserar Leos Müllers bok ”Sveriges första globala århundrade”.
Recensionen finns att läsa på webben (bakom betalvägg) här.
Bildningspodden ägnar ett avsnitt åt kroppsbyggandets historia. I sändningen medverkar Helena
Tolvhed och Emma Pihl Skoog. Lyssna till avsnittet på webben här.

1929 vanns Vasaloppet av fiskesamen JA Persson. I Vetenskapsradion Historia, Sveriges radio P1,
som sändes den 26 februari, berättar Isak Lidström mer om händelsen. Lyssna på webben här.
Den 21 februari var det 300 år sedan regeringsformen 1719. I SVT Vetenskap berättar Karin
Sennefelt vad det innebar. Inslaget finns att se på webben här.
Martin Neuding Skoogs avhandling recenserades i Under strecket, Svenska dagbladet den 20
februari. Artikeln finns att läsa på webben här.
Tema för programmet Radiokorrespondenterna, den 18 februari, Sveriges radio P1, var jämställdhet
och familjepolitik i Östeuropa. Yulia Gradskova medverkade i studion som expert. Lyssna till
programmet på webben här.
Kurt Villads Jensen berättade om de medeltida världsresenärerna Marco Polo (1254-1324) och Ibn
Battuta (1304–1368 eller 1369) i programmet ”Luthersson läser världslitteratur”. Programmet sändes
den 18 februari i AccessTV och finns tillgängligt på webben här.
► NYTT I BIBLIOTEKET
Jimmy Jönsson, Den biologiska vändningen – biologi och skogsvård 1900-1940
Avhandling i idéhistoria Lunds universitet 2019.
► PUBLICERAT
Nils Edling är redaktör för ”The Changing Meanings of the Welfare State. Histories of A Key
Concept in The Nordic Countries”, Berghahn Books, 2019. Läs mer på förlagets webbplats här.
Johan Edman, Kriminologiska institutionen, och Josefin Berndt har fått artikeln ”A thickening plot:
components and complexities in the political framing of the smoking problem in Sweden, 1957–1993”
publicerad i Taylor & Francis Online, 2019. Artikeln är Open Access och finns att läsa på webben här.

__________________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning under våren 2019: 23/1, 13/2, 6/3, 27/3, 17/4, 8/5, 29/5, 19/6
En något kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida. Välkommen att skicka material till: anders.stahlberg@historia.su.se

