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PREFEKTEN HAR ORDET  
 
My Hellsing, förlägger VR-projekt, Gestalta kunglighet till vardags: Svensk monarki 1809–1973, till 
institutionen. Hon hälsas välkommen! 
 
Kurt Villads Jensen har fått RJ-medel till konferensen Kulturella möten – verkliga och föreställda 
rum under medeltiden, som hålls vid Svenska institutet i Istanbul 20-24 april 2020. 
 
Christina Reimann har anställts som forskare inom Heiko Drostes HERA-projekt Pleasurescapes. 
Christina bor i Göteborg, där hon tidigare hade en postdok i historia, men kommer att besöka 
institutionen vid tillfällen. Hennes forskning kommer att pågå till slutet av maj 2020. 
 
Christian Björk kommer att jobba vid Stads- och kommunhistoriska institutet då Mats Berglund är 
tjänstledig under sitt riksdagsmandat Christian är konstvetare, disputerad på SU med en avhandling 
om stadsbyggnad i Stockholm i första hälften på 1900-talet, han jobbar även som lektor på Konstfack. 
 
Tisdag 17 december ordnar humanistiska fakulteten avslutning på sitt hundraårsjubileum med ett 
arrangemang i Aula Magna. Alla humanistiska institutioner är inbjudna att visa upp sig både med 
utställning och med kortföreläsningar. Historiska institutionen deltar givetvis. Mer om detta på 
webben här. 
 
 
 
Jens Ljunggren 
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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.  
 

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”. Kommentator: Åsa Burman från Filosofiska 
institutionen, SU. Efteråt blir det postseminarium! 

https://www.hum.su.se/om-oss/evenemang/evenemang/humanistiska-fakultetens-100-%C3%A5rsjubileum/fira-fakulteten-i-aula-magna-1.430103
https://www.hum.su.se/om-oss/evenemang/evenemang/humanistiska-fakultetens-100-%C3%A5rsjubileum/fira-fakulteten-i-aula-magna-1.430103


 

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.  
 

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. 
 

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 

 

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 . 
 

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.  
 

mailto:gustav.zamore@historia.su.se


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. 
 

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 

 

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 
 
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. 
 

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. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
ANSLAGSTAVLAN 
 
 
► CALL FOR PAPERS 
 
CFP: Svenska städers rurbanitet  
Workshop 15 maj 2020 
En workshop kring svenska städers rurbanitet i ett historiskt perspektiv. Svenska städer och kommuner 
präglas idag av en samhällsutveckling där gränsen mellan stad och land, mellan det urbana och det 
rurala, suddas ut. Utvecklingen kallas för rurbanisering och har börjat uppmärksammas i många länder 
men det saknas en tydlig definition av själva begreppet. Vi vill ha era förslag för korta föredrag till den 
31 januari 2020. Mer information finns här- 

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/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
http://skhi.se/5.4f4240fd16e40a723fe9ddec.html


 
 
CFP: The Stockholm Bloodbath 1520 – context and commemoration 
On November 8 and 9 1520, almost 100 people were executed on the Grand Market Square in central 
Stockholm. Bishops, nobles, and citizens were beheaded or hung and later burned. The Department of 
History at Stockholm University wants to mark this event with the help of a conference on 8-9 
November 2020, exactly 500 years after the Bloodbath. 
Presentations should be about 20 minutes long and given in English. The number of presenters will be 
limited to c. 20, who will have travel and accommodation fully covered by the organizers. The 
conference is open for everybody to attend.  
For further information, please contact the conference secretary or the organizers. Paper proposals 
must be submitted no later than 1 January 2020 to the conference secretary Emmy Atterving: 
emmy.atterving@historia.su.se 
 
 
CFP: “Crusade”: a word in history, from Medieval to Present Times 
September 14th and 15th 2020 
In modern western languages, “crusade” is an omnipresent and particularly polysemous word, caught 
between an impossible scientific definition and a large variety of common understandings. The word 
can bear almost infinite different connotations according to each speaker’s religious, cultural or 
political sensibilities. Although historians very often condemn these modern expressions as misuses, it 
appears that this linguistic variability can be found in all periods and contexts. War against heretics in 
13th century southern France or against terrorists in 20th century Iraq have been qualified as 
“crusades”, as well as taxation campaigns in Early Modern Iberia or feminist movements in the 19th 
century 
The conference organized by the Centre for Medieval Studies in Stockholm University on 
September 14th and 15th 2020 aims at a global comprehension of the evolution of uses and meaning 
of the word “crusade”, its connotations and political uses.  
Proposals for papers are sought on any period and any occurrence of the word.. Please submit a short 
abstract (15 to 30 lines) to benjamin.weber@historia.su.se before November 30th 2019. More 
information here.  
 
 
► I MEDIA 
 
Magnus Linnarsson intervjuas av Dagens nyheter, den 12 oktober, i en artikel om svenska postens 
historia. Artikeln finns att läsa, bakom betalvägg, på webben här. 
 
Yulia Gradskova medverkade som rysslandsexpert i en artikel i Aftonbladet, 18 oktober, om ett i 
Ryssland uppmärksammat rättsfall som handlar om våld nära relationer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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 

mailto:emmy.atterving@historia.su.se
https://cruciataproject.wordpress.com/conclusive-conference/
https://cruciataproject.wordpress.com/conclusive-conference/
https://www.dn.se/ekonomi/fran-fyra-ore-till-elva-kronor-portot-har-alltid-vackt-starka-kanslor/
http://www.historia.su.se/om-oss/nyheter/nyhetsbrev
mailto:anders.stahlberg@historia.su.se

