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PREFEKTEN HAR ORDET  
 
 
 
 
Den 4 till 6 december besöker Daniëlle Slootjes, från Rabout Universiteit, Nijmegen i Nederländerna 
institutionen och kommer bland annat att ha ett seminarium. Besöket är en fortsättning på 
institutionens samarbete med Rabout Universiteit (en kort rapport om institutionens besök i 
Nederländerna finns nedan). 
 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien har belönat Annika Sandén med ett pris, ur Sten Carlssons 
minnesfond, för hennes forskning. Hon gratuleras (läs akademiens motiveringen här) 
 
Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg har fått 3 936 000 kronor av Riksbankens jubileumsfond 
för projektet ”Olika vägar till väldfärdsstaden: samhällsservice, inkludering och det allmänna bästa i 
Norden 1870-1920”. De gratuleras.  
 
Det universitetslektorat i historia, som institutionen hade utlyst tidigare i höst, fick 29 ansökningar.  
 
 
 
 
Jens Ljunggren 
 
 
 
 
FRÅN INSTITUTIONEN 
 
Besök hos historikerna vid Rabout Universiteit i Nijmegen  
I månadsskiftet september/oktober besökte en grupp från institutionen Rabout Universiteit, RU, i 
Nijmegen, Nederländerna. Med på resan var Mattias Tydén, Gabriela Bjarne Larsson, Anders 
Ahlbäck, Jens Ljunggren samt undertecknad. Vi besökte RU för att utveckla kommande samarbeten 
mellan våra institutioner. Vi hade seminarier där vi gick igenom våra olika utbildningar samt 
presenterade pågående forskning.  
Konkreta saker som vi diskuterade var studentutbyte på grundnivå, gästlärarinsatser på kurser, t ex via 
länk, och utbyte och samarbeten inom forskning. Vi blev väl emottagna och besöket var lyckat - det 
lovar gott inför framtiden. 
Daniëlle Slootjes från RU kommer att besöka oss den 4-6 december och hon kommer då hålla ett 
seminarium, torsdag 5 december.  
Tidigare har professor Wim Meurs besökt vår institution, hösten 2018. 
/Nils Edling 
 
 

http://gustavadolfsakademien.se/2019-ars-pristagare


Forskningsprojekt om politiska debatter i Norden får fyra miljoner 
Riksbankens jubileumsfond, RJ, har beviljat nära fyra miljoner till ett större forskningsprojekt kring 
hur politiska debatter om olika samhällsservice i de nordiska huvudstäderna har sett ut. Läs mer här. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

KALENDARIUM  
_________________________________________________________________________________ 
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN 
 
 
► GENUSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Anders Ahlbäck och Helena Tolvhed. 
Seminariet sammanträder på onsdagar kl. 15-17 i sal D900 om ej annat meddelas.  
 

30/10 Nevra Biltekin (Stockholms universitet) lägger fram artikelutkastet ”Cultural Diplomacy 
and Transnational Migration: Swedish Emigrant Women in Twentieth Century U.S”. 

 

4/12 Kirsti Niskanen (Stockholms universitet) lägger fram artikelutkastet ”The Scholarly 
Persona Embodied: Seclusion, love, academic battles and international contacts in the 
shaping of a career in philosophy”. 

 

18/12 Workshop och ansökningsverkstad. Ett seminarium om vad som utmärker en bra 
forskningsansökan. Karin Sennefelt, Mattias Tydén, och Mats Hallenberg inleder. 
Efter detta ventilerar och diskuterar vi ansökningar inför 2020. Anmäl till Magnus 
Linnarsson om du vill presentera en text. I samarbete med Äldrehistoriska seminariet 
och Modernhistoriska seminariet. OBS tid: kl. 13-16. 

 

29/1– 2020 Hélène Olsson (Teatervetenskap, SU) presenterar sitt forskningsprojekt i uppstartsfasen: 
”Maskulinitet som skaver: När skådespelaren Gustaf ’Frippe’ Fredrikson (1832-1921) 
blev homosexuell.” 

 
 
 
► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller 
Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–14 i Franzénrummet, Vasamuseet, med videolänk till 
Marinmuseum, Karlskrona.  
 

8/11  Erik Småland, Riksantikvaren, Norge. Vern av fartøy i Norge. 
 

22/11  Kekke Stadin, Södertörns högskola. Hur känner man igen en sjöhjälte? Svenska och 
danska 1500-talsamiraler. 

 

6/12  Hanna Jansson, CEMAS. Askspridning till sjöss: om havets betydelse för levande och 
efterlevande.. 

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

11/11 Christian Etheridge, The National Museum, Copenhagen, Depictions of the Heavens: 
The Interface of Science, Religion and Art in Medieval Scandinavia. Robert Andrews, 
Centrum för Medeltidsstudier, Revising Medieval Philosophy 

 

25/11 Anne McLaughlin, Cambridge University, An Archbishop’s Legacy: The Parker 
Collection in its 444th year. Reima Välimäki, Turku University, Beyond Apologia: 
computational analysis of polemical literature in the late-medieval culture 

 

https://www.historia.su.se/om-oss/nyheter/forskningsprojekt-om-politiska-debatter-i-norden-f%C3%A5r-fyra-miljoner-1.459056


26/11  Anne McLaughlin (Cambridge) har en workshop om hur man använder Parker 
Librarys digitala resurser: The Digital Medieval Library: IIIF’. Intresseanmälan skickas 
till Gustav Zamore, gustav.zamore@historia.su.se, obs: ta med egen dator. Kl. 15:30-
17:30 i rum D837. 

 

9/12 Martin Neuding Skog, Försvarshögskolan, Krigets materialitet speglat i bevarade 
föremål i museisamlingar och konst. Martin Rundkvist, Stockholm, Senmedeltida 
militärväsen och livet på borgarna 

 
 
► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande är Pär Frohnert.  
Seminariet äger i regel rum på tisdagar kl 15.30 i D 900 förutom den 5/11 då vi är i D 837 
 

4/11 Klara Arnberg och Nikolas Glover (Ekonomisk-historiska institutionerna i Stockholm 
respektive i Uppsala) presenterar sitt nya projekt ”Till konsumtionens försvar: Reklam, 
genus och medborgarskap i Sverige under andra världskriget”. (OBS! Seminariet flyttat 
från 5/11.) Lokal D 900, kl. 15:30. 

 

26/11 Nils Edling lägger fram inledningskapitlet till sin monografi om välfärdsstatens 
begreppshistoria i Sverige, och Ann-Judith Rabenschlag Karpe lägger fram manus 
till en artikel om debatterna i tyska förbundsdagen i samband med oljekrisen 1973 ur ett 
’Väst’-perspektiv. 

 

18/12  Ansökningsseminarium tillsammans med Äldrehistoriska seminariet och 
Genushistoriska seminariet. OBS. Tid: kl. 13-16 

 
 
► 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.  
 

27/11 Kjell Engelbrekt, FHS, ”High-Table Diplomacy: Past and Present”.  
Kl.13, rum A900, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. 

 

11/12 Sanne Aagard Jensen, Köpenhamn, “Nuclear-proof Communications? The Cold War 
and the Governance of Telecommunications Security in NATO and Denmark”.  
Kl.13, rum D900, Historiska institutionen. 

 
 
► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Heiko Droste.  
 

28/11 Frukostseminarium: Kerstin Enflo, Ekonomhistoriker, Lunds universitet, ”Vad styr 
långsiktig regional tillväxt: naturliga förutsättningar eller medvetna satsningar?”. Per 
Wikman, Ekonomhistoriker, Uppsala universitet, ”Christalliseringen av Sverige – 
Politik, planering och centralorter 1947–1962”. 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. 
 

20/11 Temadag. Regimskiften: Reform och förändring under tidigmodern tid. Kungstenen 
(Aula Magna), kl. 09.00–17.00. Se separat program. Föranmälan är nödvändig. 

 

18/12 Workshop och ansökningsverkstad. Ett seminarium om vad som utmärker en bra 
forskningsansökan. Karin Sennefelt, Mattias Tydén, och Mats Hallenberg inleder. 
Efter detta ventilerar och diskuterar vi ansökningar inför 2020. Anmäl till Magnus 
Linnarsson om du vill presentera en text. I samarbete med Genushistoriska seminariet 
och Modernhistoriska seminariet. OBS. Tid: kl. 13-16 

mailto:gustav.zamore@historia.su.se


 

15/1 – 2020 Textseminarium. Annika Sandén (SU), presenterar ett avsnitt ur sin kommande bok 
Fröjdelekar. Lust, liv och nöjen under svensk stormaktstid (Atlantis, 2020). 

 

12/2 – 2020 Forskningspresentation: Maren Lorenz (Ruhr-Universität Bochum) gästar seminariet 
och presenterar sin forskning: Selective Breeding and the Moral Implications of 
Population Policy. Some Remarks about Early Modern European Ideas and Utopias 

 
 
► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 
 
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 6 november, kl. 13:00–13:45  
Mer information här. 
 
 
Från Historieätarna till Game of Thrones – om historia som samtidsfenomen 
Vi lever i en tid med enormt fokus på här och nu. Samtidigt växer intresset för historiska miljöer i allt 
från spelvärlden till tv-program. Men varför denna vurm för historia just nu? Och kan historien 
verkligen hjälpa oss att förstå vår samtid och i så fall hur? Ett samtal med forskare från Stockholms 
universitet, där Historiska institutionen fyller 100 år i år. Moderator: Gabriella Ahlström 
Torsdag 7 november kl. 18:00 - 19:30. Stockholms stadsbibliotek Odenplan. Mer information här. 
 
 
Vad vet du om historia? på Historiska museet – hösten 2019: 
Historiska museet, Narvavägen 13-17.  
Vad vet du om 1400-1500-talen?  
Kyrka och makt mellan medeltid och reformation. Mari Eyice 
Onsdag 27 november. Mer information på museets webbplats här 
 
 
Stockholm – maktens och kulturens huvudstad  
Historiska institutionen arrangerar tillsammans med ABF-Stockholm en serie öppna föreläsningar på 
ABF-huset. Varannan tisdag kl. 18, på Sveavägen 41. Läs mer här. 
 

Spår av ett liv. En historia om ett sockenbarns liv i Stockholms närhet 
Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet.  
Tisdag, 12 november, kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41. Mer information här. 
 

Röd solidaritet: kommunistisk flyktinghjälp i Stockholm i Nazi-Tysklands skugga 
Pär Frohnert, docent och universitetslektor i historia vid Stockholms universitet. 
Tisdag, 26 november, kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41. Mer information här. 
 

Kraftkarlar och boxare i Stockholm 1900–1940 
Emma Pihl Skoog, FD i historia, arkivarie vid Stockholms tingsrätt. 
Tisdag, 10 december, kl. 18, ABF-huset, Sveavägen 41. Mer information här. 
 
 
 
 
 
 
 

https://stadsarkivet.stockholm.se/kalender/2019/11/06/profeterna-som-forpassades-till-danviken-och-barnhuset/
https://www.su.se/om-oss/evenemang/%C3%B6ppna-f%C3%B6rel%C3%A4sningar/vetenskap-f%C3%B6r-vetgiriga/fr%C3%A5n-historie%C3%A4tarna-till-game-of-thrones-om-historia-som-samtidsfenomen-1.439872
https://historiska.se/kalendarium/2019/11/27/1400-1500-ht-2019/
https://www.historia.su.se/historia100
https://www.historia.su.se/om-oss/evenemang/historia-100-%C3%A5r/sp%C3%A5r-av-ett-liv-en-historia-om-ett-sockenbarns-liv-i-stockholms-n%C3%A4rhet-1.437069
https://www.historia.su.se/om-oss/evenemang/historia-100-%C3%A5r/r%C3%B6d-solidaritet-kommunistisk-flyktinghj%C3%A4lp-i-stockholm-i-nazi-tysklands-skugga-1.437070
https://www.historia.su.se/om-oss/evenemang/historia-100-%C3%A5r/kraftkarlar-och-boxare-i-stockholm-1900-1940-1.437071


_________________________________________________________________________________ 
ANSLAGSTAVLAN 
 
► I MEDIA 
 
I del sex av Axess-TV:s programserie ”Förklara din forskning” intervjuas Charlotta Forss om sin 
avhandling, The Old, the New and the Unknown. Programmet finns att se på webben här.   
 
Fredrik Charpentier Ljungqvist medverkade i ett reportage i Svenska dagbladet, 29 oktober, om 
klimatförändringar under historisk tid.  
 
SVT:s Kulturnyheterna intervjuade Håkan Forsell, 28 november, i ett inslag om hur äldre 
industriområden i storstäder gentrifieras med hjälp av kulturen. En kortversion av inslaget finns att se 
på webben här. 
 
Fredrik Charpentier Ljungqvist pratar klimathistoria i del två av Tv-programmet Historisk Axess, 
på Axess TV. Programmet finns att se på webben här. 
 
I avsnitt 71 av podcasten Historia nu berättar Anna Götling, tillsammans med medförfattare Rolf 
Lind, om sockenbarnet August Theodor Blomqvist som de skrivit en bok om. Lyssna till avsnittet på 
webben här.  
I ett tidigare avsnitt, nr 68, i samma podcast berättar Joakim Scherp om hur drottning Ulrika Eleonora 
d.y under en kort period massadlar personer i riket. Lyssna till podcasten här. 
 
 
► PUBLICERAT  
 
 
Annika Sandén har skrivit förordet till nyutgåvan av ”Montaillou. En fransk bondby 1294-1324” av 
Emmanuel Le Roy Ladurie, som ges ut av Natur & Kultur (den ursprungliga versionen gavs ut redan 
1975).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning under hösten 2019: 28/8, 18/9, 9/10, 30/10, 20/11, 11/12. 
En något kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida. Välkommen att skicka material till: anders.stahlberg@historia.su.se 

https://www.axess.se/Tv/vodplayer.aspx?vod=11332
https://www.svt.se/kultur/staden-gentrifieras-med-hjalp-av-kultur
https://www.svt.se/kultur/staden-gentrifieras-med-hjalp-av-kultur
https://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=11238
https://historia.nu/1800-talet/historia-nu-71-sockenbarnet-august-theodors-livsresa-i-det-moderna-sverige/
https://historia.nu/1800-talet/historia-nu-71-sockenbarnet-august-theodors-livsresa-i-det-moderna-sverige/
https://historia.nu/1700-talet/historia-nu-68-massadlingen-under-ulrika-eleonoras-korta-regim/
http://www.historia.su.se/om-oss/nyheter/nyhetsbrev
mailto:anders.stahlberg@historia.su.se

