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Inledning
Det har gått ett år sedan Centrum för maritima studier påbörjade sin verksamhet. Efter en trevande start i
januari 2010 kom vi igång med en seminarieserie på Vasamuseet som avslutades med professor Lewis (Skip)
Fischers föredrag inför en stor publik. Först under höstterminen kom alla medarbetare på plats och
verksamheten kom igång på riktigt. Terminen började med CEMAS officiella invigning i Vasamuseets
Skeppshall, under närvaro av Stockholms Universitets rektor Kåre Bremer, SMM:s överintendent Robert
Olsson och förre finansministern och nu ordföranden för CEMAS styrelse Allan Larsson. Maritima seminariet
på Vasamuseet har varit välbesökt av både museianställda, studenter och andra intresserade.
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CEMAS påbörjade egen forskning, vilket framgår av de presentationer vi gjorde vid olika tillfällen under
höstterminen. Även doktoranderna har kommit igång på ett bra sätt. De tar kurspoäng, de deltar aktivt i
doktorandlivet på sina institutioner och de är också starkt engagerade i CEMAS aktiviteter på SMM.
Forskningsresultat syns i den publikationslista som finns nedan. Dock måste det nämnas att en del av
publikationerna producerats innan CEMAS påbörjat sin verksamhet. Forskning tar tid och att publicera
forskning tar ännu mer tid.
CEMAS har lyckats få flera mindre externa anslag. Arbetet med CEMAS workshops har påbörjats under
hösten, även om resultaten kommer att synas först under 2011. Dessa workshops kommer förhoppningsvis
leda till framgångsrika projektansökningar och möjligen till en eller två stora programansökningar.
Centrum för maritima studier är fortfarande en helt ny och mycket begränsad forskningsmiljö. Detta
konstaterades också, när det gäller maritim historia, i den utredning som historiska institutionen beställde
2010. Fältet maritima studier, inklusive maritim historia, kan inbegripa i stort sett vilken forskning som helst
med maritim inriktning. Vår ambition kan inte vara att täcka hela fältet. Vi måste välja några få
problemområden som är vetenskapligt särskilt relevanta och innovativa. Strategin är följaktligen att definiera
sådana vetenskapligt spännande områden. Syftet med de workshops som äger rum under 2011 är precis detta.
Ett annat sätt att utveckla CEMAS forskningskompetens utan att anställa fler forskare är genom att skapa
forskarnätverk. Workshops där deltagare från ledande akademiska institutioner i Sverige deltar är ett sådant
sätt att knyta kontakter och skapa nätverk.
För att göra CEMAS till en välfungerande forskningsmiljö måste vi trots allt bli fler. Vi måste attrahera
forskare, som vi kan knyta till CEMAS, såväl som studenter som vill skriva om maritima ämnen. Och vi
behöver fler doktorander.
CEMAS är resultat av ett unikt samarbete mellan museivärlden och akademin. Det innebär dock även
kulturkrockar mellan dessa två världar. Det är angeläget att samarbetet känns meningsfullt för båda sidor, och
att utbytet är ömsesidigt. Därför är det extra viktigt att börja tidigt med uppföljningsarbete och diskutera öppet
vilka förväntningar SMM och universitetet har på CEMAS och hur vi bäst kan uppfylla dem. Vi planerar att
redan under vårterminen 2011 påbörja en utvärdering av CEMAS seminarieverksamhet.

1. Organisation
Centrum för maritima studier är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima museer
(SMM). Syftet med samarbetet är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten
mellan historia, etnologi och arkeologi. CEMAS huvuduppgift är att bygga upp forskning och
forskarutbildning på det maritima fältet, men CEMAS forskare samarbetar även aktivt med museivärlden och
undervisar. CEMAS hör organisatoriskt till Historiska institutionen och har dess styrelse som huvudman.

1.1. CEMAS invigning
Centrumet inledde sin verksamhet i januari 2010. Officiellt invigdes CEMAS fredagen, den 3 september 2010.
Invigningen ägde rum i Skeppshallen på Vasamuseet. Den formella delen inleddes med ett samtal mellan
Marika Hedin, Allan Larsson och representanter för de två huvudinstitutioner som står bakom CEMAS, Kåre
Bremer, rektor för Stockholms Universitet, och Robert Olsson, överintendent för SMM. Sedan knöt Kåre
Bremer och Robert Olsson två tampar, vilket symboliserar föreningen mellan de två institutionerna. Vid
invigningen deltog c:a 60 personer. Evenemanget fungerade väl och vi har fått både uppskattning och
uppmärksamhet.
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Foto från CEMAS invigning, Anneli Karlsson

1.2. Styrelsen
CEMAS leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsens ledamöter samt ordförande utses av rektor för
treårsperioder på förslag från fakultetsnämnden efter samråd med SMM. Doktorandrepresentant utses av
studentorganisationernas företrädare. Styrelsen för centret har det övergripande ansvaret för verksamheten vid
centret. Beslut kan fattas om fyra av de sex ledamöterna är närvarande inklusive föreståndaren. Föreståndaren
har ständig närvaro- och yttranderätt samt är föredragande i CEMAS styrelse. CEMAS löpande verksamhet
leds av föreståndaren, vilken utses för en treårig mandatperiod av rektor på förslag från Humanistiska
fakultetsnämnden, efter hörande av SMM. Prefekten vid Historiska institutionen är föreståndarens närmaste
chef.
Styrelsens ledamöter under 2010 var
- Allan Larsson, styrelseordförande
- Lars Nilsson, historia, Stockholms Universitet
- Lars Kaijser, etnologi, Stockholms Universitet
- Marika Hedin, museichef Vasamuseet, SMM
- Björn Varenius, Stabschef, SMM
- Lisa Hellman, doktorand i historia (doktorandrepresentant)
Styrelsen har under 2010 träffats fyra gånger: 31 mars, 26 maj (CEMAS konstituerande styrelsemöte)¸ 20
september och 1 november.

1.3. Medarbetare
Under 2010 bestod CEMAS personal av: Leos Müller, professor i historia samt CEMAS föreståndare, Lisa
Hellman, doktorand i historia, Simon Ekström, docent i etnologi och Hanna Jansson, doktorand i etnologi.
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Under vårterminen 2010 var endast Lisa Hellman anställd på heltid, Müller och Ekström arbetade på deltid.
Hanna Jansson anställdes från och med den 1 september 2010.

Från vänster Simon Ekström, Leos Müller, Lisa Hellman, Hanna Jansson. (Foto Anneli Karlsson)

2. Pågående forskningsprojekt
Vid CEMAS bedrivs idag tre enskilda projekt: Lisa Hellmans och Hanna Janssons avhandlingsarbeten, samt
Simon Ekströms forskningsprojekt "Homarus Gammarus – västkustens svarta guld". Lisa Hellman studerar
mötet mellan Svenska Ostindiska kompaniet och Kina. I undersökningens fokus ligger Kanton-Macao, två
kosmopolitiska städer, och de sociala praktikerna mellan svenskar, andra européer och kineser. Trots
omfattande litteratur om kompaniet finns det relativt litet gjort på detta område. Teoretiskt anknyter Hellman
till maskulinitets- och genusforskning som är högst relevant i en maritimhistorisk kontext. Ett annat område
som avhandlingen relaterar till är global historia. Hanna Janssons avhandlingsprojekt "Nätseglarna och den
narrativa geografin" undersöker hur färden över haven framställs i samtida digitala reseberättelser. Utifrån
folkloristiska perspektiv på berättelser och berättande är ambitionen att kunna belysa relationen mellan den
faktiska rutten och den narrativa geografi som seglarna skapar med sina reseberättelser.
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Bilden av Kanton i Captaine Carl Gustav Ekebergs Ostindiska Resa,
Åren 1770 och 1771 (Stockholm, 1773)
Lisa Hellman presenterade ett första avhandlingsavsnitt på det Maritima seminariet på Vasamuseet i december
2010. Hon har dessutom presenterat sitt avhandlingsprojekt vid Etnologiska institutionen, Stockholms
universitet, och vid Historiska institutionen, Uppsala Universitet. Hanna Jansson skall presentera ett första
avhandlingsavsnitt på det Maritima seminariet under våren 2011.
Doktoranderna deltar i obligatoriska doktorandkurser, vilket tar en avsevärd del av deras arbetstid i anspråk.
Lisa Hellman har dessutom deltagit i sommarskolan (juli 2010), Knowledge on the Move: Circulation,
Domestication and Transcultural Reconfigurations, som hölls vid Karl Jaspers Centre for Advanced
Transcultural Studies, i Heidelberg och i den internationella kursen "Ideologies, Ideas and Values during the
Industrial Revolution" vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet (oktober 2010).
Simon Ekströms projekt sätter Västkustens hummer och hummerfiske i fokus utifrån mångfald av perspektiv
och ingångar. Hummern och hummerfisket studeras som ett lokalt fenomen; samtidigt som både fisket och
konsumtionen sker mot bakgrund av globala förhållanden och en internationell ekonomi. Simon Ekström
presenterade sitt projekt vid flertal tillfällen: vid etnologiseminariet på Stockholms Universitet i september
2011, i november på Maritima seminariet, Vasamuseet, och vid Nationell etnologisk ämneskonferens vid
Södertörns högskola, november 2010.
Leos Müller har under 2010 arbetat med en forskningsplan om "Säkerhet till sjöss"; ett program som utifrån
ett tvärvetenskapligt perspektiv (historia, ekonomisk historia, statsvetenskap, freds- och konfliktforskning)
studerar säkerhetsproblem på internationellt vatten. Problematiken handlar såväl om internationella konflikter
(t ex om piratverksamheten då och nu), som om ekonomiska problem kring säkerhet till sjöss (t ex
sjöförsäkringar). Planens ambition är att knyta till CEMAS ett antal forskare med likartade intressen, antingen
via finansierade projekt eller genom intressenätverk. Utöver detta arbetar Müller mer specifikt med sent 1700talssjöfart som politisk och ekonomiskt fråga. Ett antal artiklar har publicerats i ämnet (se vetenskapliga
publikationer) och en monografi är planerad.
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3. Ansökningar, stipendier och
anställningar
Under 2010 var CEMAS och dess medarbetare involverade i flera ansökningar. En stor ansökan sändes till
Mistras särskilda utlysning "Mistra Arctic Futures in a Global Context" i augusti 2010. Utlysningen var riktad
till samhällsvetenskap vilket borde öka CEMAS chanser att få medel. Det av CEMAS föreslagna projektet
hette "A Swedish Perspective on the Arctic – Past, Present and Futures" och hade tre deltagare. Tyvärr
hamnade CEMAS ansökan inte bland de som fått forskningsmedel. Men arbetet med ansökan gav viktiga
erfarenheter och vår förhoppning är att delprojekten kommer att användas i kommande ansökningar.
CEMAS sökte vidare medel för att initiera programmet kring Säkerhet till sjöss. Medlen söktes från
Handelsbankens stiftelser och ansökan bifölls. Ansökan avsåg workshopen Säkerhet till sjöss som hölls
mellan den 19 och 20 januari 2010 på Vasamuseet. CEMAS sökte även och beviljades en mindre summa för
att bekosta George Bryan Souzas besök vid Historiska institutionen, Stockholms Universitet, och Vasamuseet.
Den amerikanske historikern Souza, specialist på det maritima Asien, kommer till Stockholm 27-30 april
2011.
Lisa Hellman har fått stipendium från Birgit och Gad Rausings stiftelse. Medlen skall användas för
forskningsvistelse i Kanton-Macao under våren 2011.

4. Seminarier och konferenser
4. 1. Maritima Seminariet
Det viktigaste seminarieforumet för CEMAS verksamhet är Maritima seminariet på Vasamuseet som ges i
samarbetet med Marinarkeologiska institutet (MARIS) på Södertörns högskola. Seminariet hålls regelbundet
fredagar, varannan vecka. Under 2010 har 14 seminarier hållits, sju under vår- och sju under höstterminen.
Seminariet har varit välbesökt. De flesta deltagarna kommer från SMM, CEMAS och MARIS men serien är
öppen för allmänheten och det har funnits även icke-akademiska besökare. Ordförandeskap såväl som
seminarieämnen roterar mellan historia (Leos Müller), arkeologi (Johan Rönnby) och etnologi (Simon
Ekström). Formen för seminariet varierar, vissa tillfällen ägnas åt presentation av forskningsresultat (t ex i
form av avhandlingsavsnitt och artiklar), andra tillfällen ägnas åt diskussioner om framtida forskningsprojekt.
Seminariet tycks dock väl fylla sin uppgift att knyta samman den akademiska och museianknutna forskningen.
Under våren 2011 borde Maritima seminarieserien utvärderas.
Nedan följer program för 2010 års serie:
vt 2010
5 februari
Professor Leos Müller, Centrum för maritima studier Presenterar det maritima ämnets situation
i Sverige.
19 februari Doktorand/Museiintendent Jacob Seerup, Orlogsmuseum i Danmark Presenterar sitt
avhandlingsarbete om manskapsförhållandena i den danska flottan under perioden 1660 - 1848.
5 mars
Professor Owe Ronström, Högskolan på Gotland Presenterar sitt forskningsprojekt om öbor.
19 mars
Sakkunnig Katarina Villner, SMM Presenterar sin populärhistoriska forskning om sjukvården
ombord på fartyg under 1600-talet.
16 april
Trainee Mirja Arnshav, SMM Presenterar sitt lic. avhandlingsprojekt om yngre vrak.
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7 maj
28 maj

Fil.dr/Intendent Marcus Hjulhammar, SMM Presenterar sin avhandling Stockholm från
Sjösidan.
Professor Lewis R. (Skip) Fischer, Memorial University of Newfoundland Presenterar sitt
forskningsprojekt Myths and Realities in the Rise of the Norwegian Shipping Industry, 17501914.

ht 2010
17 september Åsa Olovsson, Karlskrona, presenterar sitt arbete om Vegaexpeditionens möte med tjuktjer
1878-1879
1 oktober
Lektor Tomas Nilson, Göteborg, presenterar sitt projekt om manlighet på sjön i svensk
skönlitteratur under mellankrigstiden
15 oktober
Professor Johan Rönnby, MARIS/Södertörns högskola, presenterar det pågående arbetet om
"Spökskeppet”
29 oktober
Intendent Andreas Linderoth, Karlskrona, presenterar sitt projekt om kalla kriget
12 november Docent Simon Ekström, Centrum för maritima studier, presenterar sitt forskningsprojekt
26 november Eva Hult, SMM, ventilerar en text om pirater och manlighet
10 december Doktorand Lisa Hellman, Centrum för maritima studier, ventilerar ett avhandlingsavsnitt om
Svenska ostindiska kompaniets kontakter i Kina

4.2. Övriga seminarier och konferenser
vt 2010
Den 21 januari 2010 presenterade Leos Müller och Stefan Lundblad CEMAS på Tritonnätverkets seminarium
i Göteborg. Besöket uppskattades och det öppnade för ett djupare samarbete med Tritonnätverket. Tomas
Nilson från Tritonnätverket deltog i Maritima seminariet den 1 oktober 2010. Tritonnätverket står som värd
för en dubbel session om maritimhistorisk forskning i Sverige på historikermötet i Göteborg (maj2011).
Den 23-24 januari 2010 deltog Leos Müller i workshopen "Crisis in Nordic Shipping", I Köpenhamn.
Den 19 mars 2010 deltog Leos Müller i konferensen "From the Northern Seas to the Atlantic: Cities, Ecology
and Exchange, 1600-1800", London, Institute of Historical Research. Han bidrog med eget paper och satt som
ordförande för en session.
Den 8-10 april 2010 deltog Leos Müller i konferensen "The production of Human security in premodern and
Contemporary History", Bochum. Konferensbidragen publicerades i ett temanummer av Historical Social
Research (se publikationer). Temat var mycket intressant för CEMAS-projektet Säkerhet till sjöss.
ht 2010
Den 8 september 2010 presenterade Simon Ekström sitt projekt "Homarus Gammarus – västkustens svarta
guld" på etnologiseminariet, Stockholms Universitet.
Den 14-15 oktober 2010 deltog Leos Müller i konferensen "Maritime transport and its actors in early modern
Europe, from the North Sea to the Mediterranean", Brest, University of Western Brittany
Den 26 oktober, Leos Müller presenterade projektet "Neutrality and trade in political thought and economic
practice", på Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet.
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1–4 november, Simon Ekström deltog med föredrag "Vi och dom, eller?, Debatten om kultur, heder och
skillnad efter mordet på Fadime Sahindal" på konferensen: Genuspedagogik och normkritisk praktik i
förskola/skola. Höstsymposium Reggio Emiliainstitutet och forskningsgruppen för genuspedagogik vid
Stockholms universitet.
17-19 november, Simon Ekström ”Följa hummer”. Presentation av nytt forskningsprojektet vid Nationell
etnologisk ämneskonferens vid Södertörns högskola,

5. Undervisning
Under 2010 har undervisningen i CEMAS regi varit mycket begränsad. Att planera och schemalägga kurser
kräver en längre planeringshorisont, följaktligen blir det möjligt först under 2011 att ge några kurser med
anknytning till maritima studier (se planerad verksamhet).
Kursen "Svensk historia från sjösidan" (10 hp) kommer att ges under ht 2011.
Kursbeskrivning: Kursen ger en bred introduktion till Sveriges maritima förflutna, utifrån historiska,
etnologiska och marinarkeologiska perspektiv. Svensk historia har alltid präglats av havet, som transportmedel
och resurs men också som krigszon. Kursens syfte är att belysa olika aspekter av detta långa förhållande och
visa hur de format det moderna svenska samhället. Kursen ges av forskare knutna till Centrum för maritima
studier.
CEMAS har varit involverat i handledning av C-uppsatser i historia. Antalet studenter som skriver C- och
mastersuppsatser inom maritima ämnen kan väntas att öka snabbt under 2011

6. Planerad verksamhet 2011
6.1. Seminarieverksamhet
Maritima seminariet under vårterminen 2011 kommer att ges med samma frekvens som under 2010, fredagar
varannan vecka. Det finns igen en blandning av ämnen inom maritma studier. Två tillfällen kan nämnas
särskilt. Den amerikanske historikern George Bryan Souza skall hålla ett seminarium den 29 april på
Vasamuseet. CEMAS planerar även ett mindre symposium med Souza den 28 april på historiska institutionen,
Stockholms universitet. Den 10 juni kommer professor Marcus Rediker, en av världens främsta historiker och
specialister på 1700-talets maritima social historia (piratverksamhet), att gästa Maritima seminariet.
CEMAS medarbetare kommer även delta i SMM:s interna seminarieserie. Leos Müller skall tillsammans med
Tove Frambäck och Andreas Linderoth prata om erfarenhet av att omvandla forskningens resultat till
fungerade utställning. Även Simon Ekström kommer att delta i SMM:s interna seminarieserie.

6.2. CEMAS workshops
Workshopen "Säkerhet till sjöss i historien och idag" har ägt rum den 19-20 januari 2011 på Vasamuseet.
Workshopen var ett samarrangemang mellan Försvarshögskolan, Jerker Widén, och CEMAS, Leos Müller.
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Tio deltagare, specialister från flera olika discipliner, diskuterade problematiken "säkerhet till sjöss" utifrån tre
olika perspektiv: economic security, international security och human security. En större programansökan
med flera deltagare och en konferens är under diskussion. Workshopen presenteras på CEMAS webbsida.
Workshopen "Hamnmiljöer" kommer att äga rum mellan den 18 och 19 maj 2011 på Vasamuseet i
Stockholm. Workshopen organiseras av Per Gunnar Sidén från historiska institutionen, Stockholms
Universitet. Per Gunnar Sidén skall anställas av CEMAS under två månader för att förbereda workshopen och
kartlägga forskningsläget. Syftet med workshopen är att etablera nätverk av intresserade forskare och
förbereda ansökningar.
Ytterligare två workshops i CEMAS regi planeras under 2010. Workshopen "Maritima upplevelser", planeras
av Simon Ekström. Workshop om arkeologiska perspektiv på maritima studier planeras i samarbetet mellan
historia och arkeologi på Stockholms universitet (Leos Müller, Mats Burström, Björn Varenius). Ambitionen
är att under höstterminen 2011 anställa en arkeolog som skall förbereda workshopen enligt samma upplägg
som övriga tre workshops. Syftet med dessa möten är att initiera projektansökningar.

6.3. Planerade konferenser
Den 5-7 maj 2011, Svenska historikermötet i Göteborg, dubbelsession om maritim historia i Sverige,
tillsammans med Tritonnätverket. Forskare från CEMAS deltar med egna presentationer och i
paneldiskussion.
Den 11-14 augusti 2011, Det 27 Nordiska historikermötet , Tromsö, Norge, session om global historia
Den 1-3 september 2011, 10th North Sea History Conference, Göteborg, en tvärvetenskaplig konferens. I
konferensens doktorandpanel kommer Hanna Jansson och Lisa Hellman presentera sina pågående
avhandlingsprojekt.
Sixth International Congress of Maritime History, Gent, Belgium, 3-6 juli 2012. Ansökan om session
"Scandinavian shipping 1700-2010. A long-term perspective". Leos Müller söker tillsammans med Jari Ojala,
Jyväskylä, Stig Tenold, Bergen, och René Taudal Poulsen, Esbjerg.

6.4 doktorandtjänster, anställningar
Doktorandtjänst i maritim historia. Tillsättningen av den doktorandtjänst i maritim historia som utlystes under
hösten 2010 blev inte av. I samråd med prefekten vid historiska institutionen planerar CEMAS att utlysa
tjänsten på nytt, i april 2011. Utlysningen skall göras bredare för att attrahera fler sökande.
Under mars-april 2011 skall till CEMAS knytas Andreas Linderoth, för närvarande intendent vid
Marinmuseum i Karlskrona. Andreas Linderoth skall under tiden på CEMAS arbeta med forskningsprojekt
om marinen och kalla kriget. Han förbereder en större ansökan med samma problematik.
Under april-maj 2011 skall Per Gunnar Sidén knytas till CEMAS. Sidén organiserar workshopen
"Hamnmiljöer" (se ovan) och förbereder även underlag om forskningsläge kring problematiken. Han kommer
att arbeta med de projektansökningar som förhoppningsvis blir resultat av mötet.
CEMAS planerar även att anställa en arkeolog under två månader (ht 2011) för att förbereda workshop om
samverkan mellan arkeologi och historia inom maritima studier på Stockholms Universitet samt kartlägga
forskningsläget.
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7. Samverkan
CEMAS är organisatoriskt knutet till Stockholms universitet och medarbetare sitter på respektive institutioner
på Stockholms Universitet. En avsevärd del av verksamheten är förlagd till SMM. Förutom Maritima
seminariet planeras alla workshops att äga rum på Vasamuseet. CEMAS medarbetare deltar aktivt i SMM:s
utställningsarbete. Exempelvis involverades Leos Müller som expert i arbetet med Sjöhistoriska museets stora
utställning Shipping & Shopping, som öppnades den 2 december 2010. Andreas Linderoth arbetade med
utställningen Ytspänning på Marimuseum i Karlskrona. Erfarenhet från dessa samarbeten kommer att
diskuteras på SMM:s interna seminarium under våren 2011.
Ett annat nära samarbete har etablerats med MARIS på Södertörns högskola. Maritima seminariet på
Vasamuseet ges inom detta samarbete. Vi diskuterar vidare gemensamma kurser och doktorandseminarier.
CEMAS har ett nära samarbete med forskarnätverket Triton för maritim historia och arkeologi i Göteborg.
Under 2010 presenterades CEMAS i Tritons seminarieserie. Tomas Nilson från Triton besökte Maritima
seminariet på Vasamuseet. En dubbelsession på Svenska historikermötet i Göteborg i maj 2011 är ett annat
konkret exempel på hur samarbetet utvecklas. En lärobok i maritima studier planeras på temat Människan och
havet.
Ett annat samarbete som CEMAS inledde under 2010 gäller Försvarshögskolan. Det första konkreta resultatet
av samarbetet med Försvarshögskolan är workshopen "Säkerhet till sjöss" som organiserades av Leos Müller
och Jerker Widén från Försvarshögskolan. Samarbetet avser gemensamma projekt-/programansökningar och
forskarutbildning.

8. Publikationer 2010
Hanna Jansson, ”Digitala texter och analoga fältarbetare – internetetnografins digitala dilemman.” I:
Nätverket. Etnologisk tidskrift Vol. 17 (2010)
Hanna Jansson. ”Från garn till ord. Stickbloggars taktila ting och narrativa världar.” Masteruppsats i etnologi.
Uppsala: Uppsala universitet. 2010 http://nordmlib.nordiskamuseet.se/dok/garntillord.pdf
Hanna Jansson, ”’Du vet att du vill klappa!’ Stickbloggar, garnkärlek och taktila texter.” I: Kulturella
perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift. Nr 4 2010, 15-25
Leos Müller (ed), Globalhistoria från periferin. Norden 1600-1850, red. med Göran Rydén och Holger Weiss.
Studentlitteratur, Lund 2010
Leos Müller, "Swedish Shipping in Southern Europe and Peace Treaties with North African States: An
Economic Security Perspective", Historical Social Research, vol. 35, 2010, No 4, 194-209
Leos Müller, ”The Swedish-Norwegian consular services in the nineteenth century (1814-1905)”, Jörg Ulbert
(ed.), European Consular services 1800-1900 (Rennes 2010)
Stefan Lundblad and Leos Müller, "Centre for Maritime Studies (CEMAS): A New Hub of Maritime
Historical Research in Sweden", International Journal of Maritime History, XXII, No. 1 (June 2010), 279281.
Simon Ekström, "Begrepp I bur. Om kulturbruk och kulturbråk", Kulturella perspektiv, 2010:3
Lisa Hellman, recension, "Det nära främmande. Svensk lärdom och politik i en tysk tidning 1753–1792", av
Mathias Persson, Scandia 2010
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9. Informationsspridning, CEMAS
webbsida
Under 2010 har det utgivits en informationsbroschyr om CEMAS. Den har trycks i begränsad upplaga och
delades ut vid CEMAS invigning. Broschyren finns på svenska och engelska och skall användas för att sprida
information om CEMAS främst till potentiella anslagsgivare.
En väl strukturerad webbsida har sjösatts i december 2010. Webbsidan innehåller information om CEMAS
organisation, styrelse, medarbetare, pågående projekt och utbildning. Där finns även länkar med
seminarieprogram och nyheter som kommer att uppdateras regelbundet. Webbsidan är kopplade till historiska
institutionens webbsida och ansvarig för uppdateringar är föreståndaren.
En annan informationskanal är CEMAS meddelande som skickas ut i anslutning till Maritima seminariets
program.
Här kan även nämnas presentationen av CEMAS i International Journal och Maritime History, ledande
tidskrift för maritimhistorisk forskning, i juni 2010.

10. Ekonomi
CEMAS finansieras gemensamt av Statens maritima museer och Stockholms Universitet, där vardera sidan
stödjer verksamheten med upp till två miljoner kronor årligen, totalt 4 miljoner kronor. Huvuddelen av
kostnader täcker de anställdas (CEMAS forskare och doktorander) löner och övriga kostnader förbundna med
anställning. Eftersom Leos Müller och Simon Ekström arbetade endast på deltid och doktorandtjänsten i
etnologi tillsattes först från den 1 september 2010 blev CEMAS kostnader under 2010 betydligt lägre än de
överenskomna 4 miljoner. Budgetutfallet för år 2010 blev 2 472 631 kronor.
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