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Det Svenska Historikermötet av år 2019 har �nansierats genom generösa bidrag 
från Linnéuniversitetet, Svenska historiska föreningen, Kungl. Vitterhets Historie  
och Antikvitets Akademien och Växjö kommun.
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Program för Svenska historikermötet, Växjö, 8-10 maj 2019

Onsdag den 8 maj 
10.00  Registreringen öppnar [hus M, entréplan]
13.00-15.00  Öppningsanförande av Svenska Historiska Föreningens ordförande Stefan Amirell. 
 Välkomsthälsning av Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson. 
 Plenarföredrag av Ann McGrath: Could Deep History Prove the Defeat of History? 

[sal N1008/IKEA-salen]
15.00-15.30  Paus med �ka [hus M]
15.30-17.00  Session 1
17.00-18.00  Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning [sal K1073]
17.00-19.00  Visning av Svenska Emigrantinstitutets forskningsarkiv och utställningar  

[Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö]
18.00-18.30  Årsmöte, Svenska Historiska Föreningen, Minnesotarummet, Utvandrarnas hus
19.00-21.00  Mingel på Smålands museum/Sveriges Glasmuseum [Södra Järnvägsgatan 2, Växjö]

Torsdag den 9 maj 
8.00-9.00  Prefektmöte [sal H1311]
9.00-10:30  Session 2
10.00 Möjlighet till en vandring genom Växjös historia [samling vid Växjö Domkyrka]
10:30-11.00  Paus med �ka [hus M]
11.00-12.30  Session 3
12.30-13.30  Lunch [hus M]
13.30-15.00  Plenarföredrag av Richard Allen: Rights, slavery, and new systems of slavery  

[sal N1008/IKEA-salen]
14.00 Möjlighet till en vandring genom Växjös historia [samling vid Växjö Domkyrka]
15.00-15.30  Paus med �ka [hus M]
15.20-17.30  Ut¥ykt till Huseby bruk [buss avgår från taxiplats B (vid Pressbyrån) på campus]
15.30-17.00  Session 4
17.00-18.00  Mingel med SKOGH [sal K1211]
17.00-18.00  Studierektormöte [sal K1073]
19.00  Middag på Växjö konserthus [Västra Esplanaden 10-14, Växjö]

Fredag den 10 maj 
8.00-9.00  Studierektormöte för Forskarutbildningen [sal H1311]
9.00-10.30  Session 5
10.30-11.00  Paus med �ka [hus M]
11.00-12.30  Session 6
12.30-13.15  Lunch [hus M]
13.15-14.45  Session 7
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Sessioner med paneler och deltagare 

Session 1: onsdag 8 maj, kl. 15.30–17.00

1.1 Historiska perspektiv på militära rättigheter och skyldigheter  
 [sal M1049]

Esbjörn Larsson (UU), Frivillighet eller plikt? Perspektiv på värnplikten som personal- 
försörjningssystem
Cecilia Hortlund (UMU), Fosterländsk plikt och gammalsvensk krigarglans: svensk-
språkiga skyddskårer i Österbotten och Åboland 1918–1939
Fia Sundevall (SU), Kvinnors rättigheter och mäns skyldigheter: kön, värnplikt  
och militärt arbete i svensk samtidshistoria
Ordförande: Anders Ahlbäck (SU)  Kommentator: Maria Sjöberg (GU) 

1.2 Medeltida rättigheter I: handel och ekonomi [sal M1051]

Bo Franzén (SU), Synen på ekonomi i landskapslagarna
André Ahrling (MiUn), Rätten att vara fattig
So�a Gustafsson (LiU), Gäst eller borgare i den medeltida staden – rättigheter  
och skyldigheter
Moderator: Biörn Tjällén (MiUn) 

1.3 Historisk ontologi – vad är det? Möjligheter och utmaningar  
 [sal M1088]

Frågor om ontologi är frågor om vad som är verkligt. Denna session undersöker hur 
fruktbar denne term är för historiker. Vad händer om vi inte bara frågar oss vad folk  
i det för¥utna tänkte och trodde, eller vilken typ av kultur de levde i utan vad detta 
egentligen var - för dem? Denna session tar avstamp i tidigmodern tid: kan vi använda 
det som är verkligt idag för att förstå det verkliga då – och hur kan vi idag i språket 
formulera en sådan? 
Medverkande: Erling Sandmo (UiO), Annika Sandén (SU)

1.4 Religiösa identitetsdiskurser, konfessionell historieskrivning  
och instrumentalisering av religiösa, politiska konikter [sal M1052]

Erik Sidenvall (Växjö stift) tar fasta på hanteringen av det medeltida katolska arvet  
i 1700-talets svenska historieskrivning, särskilt den katolska mirakeltron. 



5

Johannes Ljungberg (Lnu) spårar hur enskilda personer genom att samla och publicera 
dokument från religiösa kon¥ikter under 1700-talets lopp lanserade en alternativ histo-
rieskrivning.
Helena Wangefelt Ström (UMU) analyserar dels hur man förhöll sig till protestantiska  
främlingar i det katolska Italien i tidigmodern tid, dels hur svenska protestantiska rese- 
närer betraktade den katolska religiösa kulturen. 
Yvonne Maria Werner (LU) tar utgångspunkt i nordiska katolska konvertiter i Rom  
under tidigmodern och modern tid för att belysa innebörden och konsekvenserna av  
religiös konversion och hur detta re¥ekterar religionens förändrade roll i samhället  
under perioden. 

1.5 Nya perspektiv på arbetsliv, hälsa och välfärd under 1900-talet  
 [sal K1074]

Elisabeth Engberg (UMU), Den nationella infrastruktursatsningen SwedPop: Nya  
möjligheter för svensk historisk demogra�
Frida Skog & Johan Junkka (UMU), Occupational di¯erences in disability in Sweden, 
1900–1960
Sören Edvinsson & Göran Broström (UMU), Är hög social klass alltid positiv för över-
levnad? En analys på mikrodata från norra Sverige 1801–2013
Martin Önnerfors (LU), Sociala skillnader i tillgång till rent vatten: en mikrodatastudie 
av Södermalm 1878-1915

1.6 Doktorandprojekt i historiedidaktik och utbildningshistoria  
 [sal K1073]

Kristina Kakoulidou (Lnu), Helhetsbedömningar i gymnasieskolans kurs Historia 1b
Åsa Melin (KAU), Grundskolans utveckling ur ett lokalt perspektiv – en komparativ 
fallstudie 1944–1962
Madeleine Larsson (LiU), Historieundervisning i museimiljöer. Möten mellan gym-
nasieskolan och kulturhistoriska museer
Ordförande: Niklas Ammert (Lnu)

1.7 Rätten att vara kränkt. Bland stickade o�erkoftor, hemmasnickra- 
 de konspirationer och varaner i den svenska radikalnationalistiska  
 och rasideologiska miljön  [sal K1213]

Heléne Lööw (UU) analyserar hur radikalnationalistiska och rasideologiska grupper 
från 1930-talet och framåt systematiskt arbetat för att förändra synen på och inne-
börden av yttrandefrihet och hur bilden av den egna gruppen som o¯er kolporterats  
i detta syfte. 
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Lars M Andersson (UU) bidrar med en analys av de antisemitiska konspirations- 
teorierna i Sveriges motsvarighet till Der Sturmer, tidskriften Hammaren, utgiven  
1943–1945 sådana de gestaltas i både ord och bild.
Karin Kvist Geverts (KB) bidrag är en del i ett kommande projekt tillsammans med 
Andersson med rubriken ”Ett hot mot demokratin? Konspirationsteorier i Sverige, 
1918–2018”.

1.8 Alternativa rörelser och vardagliga praktiker ca 1890–1970  
 [sal K1050]

Julia Falk (UMU), Själens terra incognita, Spiritismen i Sverige 1891–1922
Marie Jonsson (SH), Mat för ett nytt tidsskede. Det tidiga 1900-talets vegetarism 
speglad i rörelsens svenska gren
Joel Johansson (UiO), Skapandet av en frisinnad ungdom. Emotionella gemenskaper 
inom Bondeungdomslaget i Oslo 1919–1939 
Jenny Gustafsson (SH), Mänskliga rättigheter i Världsmedborgarrörelsen, 1948–1968 
Ordförande: Kristin Halversson (SH)

1.9 Mode, lyx, krediter och tillit. Jämförelser av tidigmoderna  
 och moderna konkurser i Norden  [sal K2084]

Klas Nyberg (SU), Presentation av projektet Mode, lyx, krediter och tillit. Jämförelser  
av tidigmoderna och moderna konkurser
Karl Gratzer (SH): Presentation av projektet Konkurser i Sverige 1700–1900. Orsaker 
och strukturella skillnader
Axel Hagberg (Handelshögskolan i Stockholm): Social and �nancial networks in Stock-
holm 1760-1850. ²e argumentation in bankruptcy proceedings 
Mats Hayen (Stockholms stadsarkiv): Bookprinting and early industrialisation. Bank- 
ruptcies in the bookprinting trade in Stockholm, 1780-1850 
Kommentator: Hanna Hodacs (HD) 

1.10 Rättigheter i mötet mellan öst och väst  [sal M1083]

Fredrik Kämpe (SU), Priser, fångar och presenter – Konvojkommissariatet och kon¥ik-
ten med Tripoli 1796–1802
Emil Kaukonen (ÅA), Lif, egendom och all personlig säkerhet’ – Svenska konsulers 
rättighetskrav i Marocko, 1790–1822
Joachim Östlund (Lnu), Konsulaten i Nordafrika, den transsahariska slavhandeln  
och abolitioniströrelsen
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1.11 Rundabordssamtal: Mänskliga rättigheter i Norden – ett fram- 
 tida fält för historiker?  [sal N1017]

Det här rundabordssamtalet tar sin utgångspunkt i ett nytt temanummer för Nordic 
Journal of Human Rights (2018) om de mänskliga rättigheternas historia i de nordiska 
länderna. Deltagarna förmedlar sina re¥ektioner över fältet och bjuder in till samtal  
om hur historieforskningen om mänskliga rättigheter – inte minst i Sverige – kan ut-
vecklas under de kommande åren. 
Medverkande: Lina Sturfelt (LU), Malin Arvidsson (LU), Ainur Elmgren (HU), Linde 
Lindkvist (EHS), Johan Strang (HU)

1.12  Power and representation in political narratives  [sal K1212] 
 – English speaking session
John Hennessey (UU), Cosmopolitan Colonialists? American Authors and the Inter- 
Imperial Exchange of Ideas
Allan Burnett (LU), ²e rights of the subject in historical documentary �lm
Ordförande: Lars Kvarnström (LiU)

1.13 Nationalismforskning efter den klassiska debatten [sal N1008]

I denna session presenterar de forskare som deltog i Historisk tidskrifts temanummer 
om Nationen (2018) nya perspektiv och forskningsresultat som ger oss en inblick i 
dagens diskussioner och forskningsområden. Sessionen samarrangeras med Historisk 
tidskrift. 
Presentatörer: Lars Elenius (LTU), Matias Kaihovirta (ÅA), Mats Wickström (ÅA), Wojtek 
Jezierski (GU), Sari Nauman (GU)   Ordförande: Anne Berg (UU)

1.14 Barn och omyndigas rättigheter  [sal K2057]

Anna Götlind (SU), Sockenbarnets rättigheter: En mikrohistorisk studie
Rebecka Andersen (ESH), Det enskilda och det allmänna: tvångsuppfostringsanstalten 
Viebäck
Mathilda Hallberg (LiU), Att visualisera barns rättigheter – BRIS utställningar om 
barnaga
Ordförande: Susanna Hedenborg (MAU)

1.15 Professionella strategier under nya villkor: Yrkesgruppers expan- 
 derande gränser och utmaningar ca 1880–1950  [sal H1411]

Johan Samuelsson (KAU), Folkskole- och läroverkslärares perspektiv på demokratisk 
undervisning 1930–1950
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Anders Ottosson (GU), Nationalisering via de-nationalisering? Svensk pedagogisk 
träslöjds intåg i det framväxande amerikanska utbildningssystemet ca 1880–1900
Anna Locke (GU), Gömda, glömda men avgörande – kvinnliga mikroskopister vid 
Göteborgs slakthus 1905–1910
Ulrika Lagerlöf Nilsson (GU), Ekonomi, vetskap och praktik. Förutsättningar och  
begränsningar för svenska barnmorskors verksamhet under slutet av 1800-talet

1.16 Välfärdsstaten och kriminaliteten. Idéer, institutioner, politik 
 [sal H1412]

Robert Andersson (Lnu), Välfärdskriminalpolitik – kriminologer skriver historia
Jose�ne Berndt (SU), Vad är en polis, egentligen? Det långa perspektivet på den  
moderna polisens framväxt.
Roddy Nilsson (GU), Inspärrningens paradoxer – fängelse och välfärdsstat i Sverige  
c. 1930–1970 
Kommentator: Glenn Svedin (MiUn)

1.17 Tvärvetenskapliga perspektiv på valet 1921 –  första valet med 
kvinnlig rösträtt  [sal M1053]

Magnus Gustafson (MAU), Valrörelseretorik i tidningspressen. Vilka retoriska strate- 
gier vad gäller klass och kön tillämpar olika dagstidningar i presentationen av riksdags- 
kandidater?
Drude Dahlerup (SU), Partierna som grindvakter. Varför valdes så få kvinnor in i riks- 
dagen vid valet 1921?
Moderator: Ulrika Holgersson (LU)

1.18  Kunskap och samhälle i Skandinavien, 1960- och 1970-talen  
 [sal K1211]

Orsi Husz (UU), Boken som aldrig skrevs. Rättfärdigandet av konsumtionskrediter  
och kunskapens rörelser mellan vetenskap och marknad på 1970-talet
Kari Nordberg (Universitetet i Sørøst-Norge), Sexualkunskap, skola och sekularisering  
i 1960- och 1970-talets Norge
Ragni Svensson (LU/SU), Skandinaviska bokcaféer i 1970-talets alternativa kunskaps- 
kretslopp
Johan Östling (LU), Under strecket som kunskapsarena i 1960-talets Sverige
Moderator: David Larsson Heidenblad (LU)
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Session 2:  torsdag 9 maj, kl. 09.00-10.30

2.1 Hälsa, ohälsa och rättigheter  [sal M1088]

Rikard Einegard (MAU), Kiropraktorer och rätten att utöva läkekonst: Konstruktionen 
av ”moderna kvacksalvare” i statliga utredningar 1942–1956
Marie Clark Nelson (LiU), Reaktioner mot Kochs Bacillus: Att diskutera tuberkulos 
och dess behandling vid 1800-talets slut 
Solveig Jülich (UU), Från medicinskt avfall till rättighetsinnehavare: Framväxten av 
värdekon¥ikter kring aborterade foster
Ordförande: Cecilia Riving (LU)

2.2 Medeltida rättigheter II: teologi och religion [sal M1051]

Biörn Tjällen (MiU), Fiscal rights and and abuse in late medieval pastoral care.
Wojtek Jezierski (GU), Domesticating saints in the High Middle Ages: St Adalbert,  
St Sigfrid, St Henry
Henrik Janson (GU), Ansgar och den kyrkorättliga situationen i Norden under Vikinga- 
tiden
Sara Ellis Nilsson (Lnu), Saints and their in¥uence on new forms of Lived Religion  
in medieval Scandinavia
Moderator: Kurt Villads Jensen (SU)

2.3    Rundabordssamtal: Klassamhället i Sverige, 1500–1900  
 [sal N1008/IKEA-salen]

Denna session – som är ett första steg i arbetet på ett temanummer av tidskriften Arbe- 
tarhistoria – kommer lyfta upp nya forskningsperspektiv på det svenska klassamhället 
och dess motsättningar från 1500 till 1900. Sessionen har formen av ett rundabordsam- 
tal snarare än traditionella paperpresentationer, för att möjliggöra en bredare diskussion 
om sessionens frågeställningar. 
Medverkande: Erik Bengtsson (LU), Carolina Uppenberg (GU), Martin Andersson (SH),  
Mats Hallenberg (SU), Jonas Lindström (UU), �eresa Johnsson (UU)

2.4 Välfärdsstatens växlande betydelser: Ett nyckelbegrepps historia  
 i de nordiska länderna  [sal M1053]

�e Changing Meanings of the Welfare State: Histories of a Key Concept in the Nordic Coun-
tries (2019) är en bok om välfärdsstaten som omstritt och föränderligt nyckelbegrepp i 
de fem nordiska länderna. På sessionen diskuterar två kommentatorer synpunkter  
på boken och diskuterar med bokens huvudförfattare och redaktör Nils Edling. 
Medverkande: Nils Edling (SU), Anna Friberg (LiU), Jenny Andersson (Paris)
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2.5 Kvinnlig kultur och kroppsligt identitetsskapande, 1870–1930  
 [sal K1212]

Emma Severinsson (LU), Moderna kvinnor – subjekt eller objekt? 
Emma Hilborn (LU), Inre renhet. Frukt och grönsaker i den kvinnliga bantnings- 
kulturen 1890–1930 
Leif Runefelt (SH), Den manliga frånvarons närvaro. Modetidningarnas bild av män 
uttryckt genom bilder av kvinnor 1873–1916 
Peter K. Andersson (ÖU), Stockholms kväsarynkor och ickeverbala kulturella koder 
bland 1890-talets kvinnliga gatukulturer
Ordförande: Elisabeth Elgán (SU)

2.6 Barn möter historiska miljöer  [sal K1073]

David Ludvigsson (LiU) rapporterar från en studie där barn inom ramen för låg-  
och mellanstadiets undervisning besökt historiska platser i Östergötland. 
Martin Stolare (KAU) rapporterar från en enkät- och intervjustudie som gjorts med 
lärare i grundskolan om hur besök på historiska platser används i undervisningen
Carl-Johan Svensson och Tobias Samuelsson ( JU) rapporterar från en studie om his- 
toriebruk på temaparken High Chaparral. 
Ordförande: KG Hammarlund (Strömstad akademi)

2.7 Judarnas historia i Sverige – några aspekter  [sal K1213]

Lars M Andersson (UU), Svensk antisemitismforskning. Vadan och varthän? 
Maja Hultman (University of Southampton), Interna, judiska debatter om rätten till 
rumslig mångfald, 1870–1939 
Per Hammarström (MiUn), Den judiska frågan i kristen press runt sekelskiftet 1900 
Malin ²or Tureby (LiU), Den judiska kvinnoklubben och de judiska ¥yktingarna  
ca 1931–1948
Harry R:son Svensson (SU), Rodef Chesed i Karlskrona 1942–1955

2.8 Mellan propaganda och information I  [sal M1083]

Emil Stjernholm (LU), Ett �lmbolag i det allmännas tjänst? Svensk Filmindustri och 
skol�lmens ¥ytande gränser
Nikolas Glover (UU), Reklammän, public relationsmän och andra folkupplysare:  
Organisations-Sverige och internationaliseringen av svenskarna på 1950-talet 
Marie Cronqvist (LU), Det psykologiska försvarets mediekunskaper: Propaganda- 
projektet 1970–1974 mellan försvar, politik och akademi 
Ordförande: Fredrik Norén (UMU)



11

2.9 Handel och rättigheter i Sverige och Finland 1750–1920  
 [sal M1052]

Anna Knutsson (European University Institute): Nya och gamla rättigheter – nytt  
och gammalt land: att handla i det svenska gränslandet under 1700-talets slut 
Ann-Catrin Östman (ÅA): Fattiga med rätt att sälja? Om småhandel i en tid av liberali- 
sering och omreglering
Pia Lundqvist (GU): Västgötar, judar, kullor och andra – gårdfarihandlare i Sverige 
kring sekelskiftet 1900 
Anna Sundelin & Johanna Wassholm (ÅA), ”Lump och ull är värda gull”. Handel  
med lump i Finland 1850–1920
Ordförande: Maren Jonasson (HU)

2.10 Kvinnors medborgerliga rättigheter: organisering för bildning  
och rösträtt internationellt, nationellt och lokalt 1890–1920 [sal M1049]

Johanna Ringarp (SU), Ett bildningsprojekt för Stockholms arbetarkvinnor. En studie 
av Tolfternas verksamhet med fokus på medborgarskap och klass
Fredrik Egefur (LU), Den socialistiska kvinnointernationalen 1907–1910: rösträtt och 
fred, en internationell kvinnodag, klassamarbete med förhinder
Malin Arvidsson (LU), Lokalt samarbete för kvinnors politiska rösträtt
Kommentator: Anne Berg (UU)

2.11 Musiken och den moderna staden. Perspektiv på det o�entliga 
musiklivet under det långa 1800-talet  [sal K1074]

Martin Wottle (SH) presenterar forskning om musikaliska sällskap, det civila samhället 
och o¯entligheten, under 1800-talets första hälft. 
Anne Reese Willén (SU/SH) presenterar forskning om den musikaliska scenens profes-
sionalisering och institutionalisering under 1800-talets andra hälft. 
Mia Kuritzén Löwengart (SU) presenterar sin forskning om konsertlivets utveckling 
mot 1800-talets slut, och processen fram mot det som skulle bli Stockholms konserthus 
1926.

2.12 Maritime History and the National Identity in Nordic Countries,  
 c 1870–1940  – English speaking session  [sal N1017]

²e session papers will address the connections between the maritime past/heritage  
and the national identity in a number of case studies. 
Participants: Leos Müller (SU), Andreas Linderoth (Maritima), Tomas Nilsson (GU),  
Andrea Rizzi (UTU)
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2.13 Nya avhandlingar i krigshistoriska ämnen och projektet  
 Göta kanal  [sal K2084]

Ingvar Sjöblom (SU), Svenska sjöo·cerare under 1500-talet
Björn Hesselgren (UU), Organization and Financing of Göta Kanal – seen as  
a ’Mega Project’
Ulf Sundberg (ÅA), Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern  
War 1702–1710

2.14 Rundabordssamtal: Framtiden för forskarutbildning i historia  
 i Sverige  [sal K2057]

I den här sessionen samlar vi medlemmar från UKÄ:s bedömargrupp som alla är aktiva 
inom historiefältet i Sverige och Finland, samt representanter från lärosäten med små 
och stora forskarutbildningar till ett rundabordssamtal för att diskutera hur forskarut- 
bildningarna i Sverige kan förbättras och möta framtida utmaningar.
Medverkande: Mari Eyice (SU), Nils Erik Villstrand (ÅA), Susanna Hedenborg (MAU), 
Jonas Nordin (LU), Maria Sjöberg (GU), Roine Wiklund (LTU)

2.15 Rätten till staden: Plats, historia, berättelse  [sal H1411]

Lina Olsson (MAU) diskuterar Lefebvres begrepp – främst ”rätten till staden” och ”den 
sociala produktionen av rum” – samt hur dessa begrepp kan vägleda analyser i gränslan-
det mellan historia, arkitektur och kulturgeogra�. 
Robert Nilsson Mohammadi (MAU) ger exempel på hur städers historia har undersökts 
i samverkan mellan stadsbor, samt hur berättelser och historia har använts av konstnärer 
och aktivister för att förändra berättelserna om Malmö och Köpenhamn. 
Magnus Rodell (SH) diskuterar hur monument som förmedlar historia samtidigt skapar 
uppfattningar av rum och deras relationer. 
Pål Brunnström (MAU) beskriver och analyserar icke-auktoriserade minnesmärken  
och deras produktionsprocesser i bl.a. Buenos Aires, Berlin och Malmö.

2.16 Panelsamtal: Vem bryr sig om svensk-amerikansk historia?  
Om ett fälts dåtid, nutid och framtid  [sal H1412]

Under det senaste decenniet har forskare i både Sverige och USA börjat omde�niera 
studiet av svensk-amerikanska relationer. I detta panelsamtal diskuterar vi förändring-
ar på forskningsfältet, och den grundläggande frågan hur forskning om transatlantiska 
relationer bör bedrivas. Hur har fältet sett ut förr? Hur ser det ut idag? Och hur bör det 
utvecklas under de kommande decennierna? 
Medverkande: Adam Hjortén (SU/Freie Universität Berlin), David Östlund (SH/UU), 
Gunlög Fur (Lnu)   Moderator: Dag Blanck (UU)
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2.17 Kunskapens ordningar  [sal K1050]

Erik Bodensten (LU), Samhällelig kunskapscirkulation under svenskt 1700-tal 
Karolina Enquist Källgren (LU), Att förstå X: begreppscirkulation kring en grund 
läggningsfråga vid Max Planck-seminariet i Berlin
Maria Simonsen (LU), Från resolution till information
Björn Lundberg (LU), Över¥ödets expertis
Ordförande: Anna Nilsson Hammar (LU) 

2.18 Centrala arkiv i marginalen  [sal K1211]

Margaret Hunt (UU) & Simon Berggren (UMU), Dolda källor: Tidigmodern sjö- 
historia i de brittiska ”Prize Papers”
Eleonor Marcussen (Lnu), Sverige, Indien och det brittiska imperiet i Joseph  
Stephens arkiv
Fredrik ²omasson (UU), Det statslösa Saint Barthélemy-arkivet: svensk kolonial- 
historia i limbo
Ordförande: Gunnel Cederlöf (Lnu)
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Session 3: torsdag 9 maj, kl. 11.00-12.30

3.1 Med ålderns rätt: Rättigheter och skyldigheter i svensk ut- 
 bildning och fostran under 100 år  [sal M1049]

Sara Backman Prytz (SU), ”Denna för en ¥icka förnedrande anklagelse” – ett skol- 
förvisningsärende 1930
Linde Lindkvist, (EHS), Ett nytt tänkande om barn? Historiska perspektiv på FN:s 
konvention om barnets rättigheter
Björn Lundberg (LU), Barns samhällsinsatser under 1900-talet: rättigheter, skyldig- 
heter och medborgerlig praktik 
Frida Nilsson (LU), Självklart men oklart – rättighetsterminologi i läroplanerna  
för gymnasieskolan 1970–2011

3.2 Medeltida rättigheter III: Konikt och politik, del 1  [sal H1412]

Anders Fröjmark (Lnu), Hertiginnan Ingeborg Håkansdotter som nordisk unions- 
grundare: En händelse som ser ut som en tanke?
Denis Sukhino-Khomenko (GU), Re¥ections of the Anglo-Saxon lay élite in the  
law codes (7–11th centuries)
Susan Foran (ÖU), Appeals to the ’law of arms’ in late medieval war writing
Moderator: Michael Otto (UU) 

3.3 Politiska projekt under tidigmodern tid  [sal M1052]

Sara Ekström (SU), Gustavianska nationella projekt 
Svante Norrhem (LU), I Frankrikes sold? Franska subsidier till Sverige 1631–1796
Anna Nilsson Hammar (LU), Samvetets domstol: samvetets konfessionalisering  
i det tidiga 1600-talets Sverige
Alvar Blomgren (SU), ²e politics of emotion in English parlamentary elections  
1790-1818
Ordförande: Joakim Scherp (SU)

3.4 Rundabordssamtal: A shared authority – Rätten att skriva  
 sin egen historia  [sal M1053]

Vid detta rundabordssamtal re¥ekterar och diskuterar sex historiker hur de arbetar  
och tänker kring begreppet A shared authority.
Medverkande: Robert Nilsson Mohammadi (MAU), Susan Lindholm (MAU),  
Mats Grei¯ (MAU), Arina Stoenescu (LU), Lars Olsson (Lnu)
Ordförande: Malin �or Tureby (LiU)
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3.5 Med i matchen: Idrotten som arena för rättighetskamp i ett  
 historiskt perspektiv  [sal K1212]

Daniel Svensson (Chalmers), Etta på bollen: Öxabäck IF och kampen för tillträde till fot-
bollen, 1966–1999
Susanna Hedenborg (MAU) – Ridsport, social klass och kön
Isak Lidström (MAU), Same-Mästerskap och kampen för den gränslösa idrottsrörelsen
Ordförande: Helena Tolvhed (SU)

3.6 Ämnesspråk: Elevers provstrategier  [sal K1073]

David Rosenlund (MAU), Ämnesspeci�ka skillnader i olika elevgruppers strategier på 
nationella prov
Cecilia Axelsson Yngvéus (MAU), Att utveckla ämnesförståelse genom ämnesspråks- 
undervisning 
Karin Sandberg (MäH), Skiljer sig pojkars och ¥ickors historiekultur åt, och spelar det 
någon roll?
Ordförande: Johan Samuelsson (KAU)

3.7 Panelsamtal: Historievetenskaplig religionsforskning – analytiska   
 perspektiv och metodologiska förhållningssätt  [sal K1213]

Vad menas egentligen med religion? Vilken roll ska de teologiska perspektiven spela i ana- 
lysen? Och hur ser vi på kopplingen mellan tro, kultur och politik? Här går meningarna isär 
– och frågan om varför, hur och med vilka konsekvenser det är viktigt att ta med religion 
som en viktig faktor i analysen diskuteras sällan.
Medverkande: Yvonne Maria Werner (LU), Hanne Sanders (LU), Göran Malmstedt (GU), 
Christer Ahlberger (GU)

3.8 Mellan propaganda och information II  [sal M1083]

Fredrik Norén (UMU), Dagen H: När samhällsinformation inte skildes från propaganda
Elisabet Björklund (UU), Att stå emot informationen: Maj Wechselmanns tv-dokumentär 
Omställningen (1974) och upplysning om graviditet, förlossning och föräldraskap 1945–1975
David Larsson Heidenblad (LU): Naturvetenskapsmän som samhällsdebattörer: Hans 
Palmstierna, Karl-Erik Fichtelius och miljöfrågornas genombrott i 1960-talets Sverige
Lars Diurlin (Lnu), Bilder av bistånd och bilder som bistånd: SIDA:s inhemska �lmstöd 
som opinionsbildande informationsstrategi i biståndsfrågan
Ordförande: Emil Stjernholm (LU)
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3.9 Historikerna och utmaningarna från ett nytt arkivteoretiskt    
 landskap  [sal M1088]

Maria Cavallin Aijmer (GU) exempli�erar hur arkivteoretiska ingångar och avstampet i 
arkivbildningsprocessen påverkade ett förvaltningshistoriskt projekt. 
Samuel Edquist (UU) belyser mångfalden i nutida arkivteori, och diskuterar möjligheterna 
till ökat utbyte mellan historisk arkivforskning, arkivvetenskaplig teoribildning och med  
den ”arkivaliska vändningen” inom allmänhumaniora. 
Peter Olausson (KAU) tar upp de förändrade villkoren för akademiska uppsatser inom histo-
rieämnet i skenet av en ny arkivstruktur, där digital exponering av historiska handlingar gör 
vissa typer av material mer attraktiva för forskning än andra. 
Diskutant: Örjan Simonsson (Folkrörelsearkivet för Uppsala län). Ordförande: Karl-Magnus 
Johansson (RA Göteborg)

3.10 Panelsamtal: Demokrati 100 år – Vad är det vi £rar?  [sal M1051]

Till vem riktas �randet och hur kommer det att uppmärksammas under de olika åren? Hur 
gestaltas historien i dessa projekt? Riskerar vi att reproducera en framgångssaga som inte 
återspeglar vår komplexa historia? Vilka olika intressen �nns i sådana här kampanjer? Är till 
exempel forskningens perspektiv och intressen desamma som politikens och politikernas?
Medverkande: Karin Kvist Geverts (KB), Helena Martinsson (Riksdagsförvaltningen)  Ord-
förande: Torbjörn Nilsson (SH),  kommentator: Ulla Manns (SH)

3.11 Rätten till yrkesval, livsstil och försörjning  [sal K1074]

Karin Hallgren (Lnu), Rätten att försörja sig själv. Om kvinnliga musiker i 1800-talets  
svenska musikliv
Maren Jonasson (HU), Med rätt att underhålla? Kringresande utländska artisters över- 
levnad i den svenska respektive �nska paragrafdjungeln ca 1875–1900
Henrik Malm Lindberg (Delmi), Schackmästare utan hemland 
Ordförande: Peter K. Andersson (ÖU)

3.12 Panel discussion: Women and humanitarian aid during the short   
 20th century: a gender and rights perspective –  English speaking session   
 [sal N1017]

²e session consists of a panel discussion with shorter presentations by each participant. Our 
overall questions are: How were Swedish humanitarian narratives and practices characterized 
by gender and rights-based perspectives during these periods? In what ways do the Swedish 
examples di¯er? How can we understand the advantages and disadvantages of a gender and 
rights perspective on humanitarian aid from a historical point of view?
Chair: Jimmy Engren. Participants: Lina Sturfelt (LU), Izabela Dahl (ÖU), James Lancaster 
(ÖU), Sanela Bajramovic (ÖU)
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3.13 Inbördeskriget i Finland 1918 – gemensamma svensk-£nska  
 perspektiv  [sal K2084]

Sessionen har utgått och ersatts av (tidigare session 7.5):   
Före metoo: Rättvis rättsskipning, rättvisa rättigheter eller rättslösa kvinnor?  
Vi visar hur kvinnors rättigheter har förändrats från 1960-talet till 2016 och hur rättig- 
heterna antingen blivit till en fråga om mångfald – eller skapat backlash. 
Medverkande: Eva Blomberg (SH), Yulia Gradskova (SU)

3.14 Mediering av minnen  [sal K2057]

Marie Bennedahl (Lnu), Pang – du är död: Vapen och kroppsligt utforskande av det för- 
¥utna i samtida historiskt återskapande
Emilie Wellfelt (SU), Historiebruk i Asien: Om att ha historia i kroppen 
Christian Widholm (SH), Vals i gökottan på repeat. Rätten till det kollektiva minnet  
i Stockholms skärgård
Ordförande: Lars Elenius (LTU)

3.15 Rätt till hälsa – 2000: en fråga om kultur och hierarki(er)? [sal K1050]

Ulrika Lagerlöf Nilsson (GU), Har äldre samma rätt till hälsa som yngre? 
Helene Castenbrandt (GU), “Världens sjukaste folk” Långtidssjukskrivningens utveckling  
i Sverige under 1900-talet 
Maria Sjöberg (GU), När sjukvården var militär
Anders Ottosson (GU), Rätten att få bota. Skråprivilegiernas upplösning och sjukvårds-
marknadens expansion, kultur(er) och nya yrkesgränsdragningar ca 1800-1850
Elisabeth Punzi (GU): Vilka ’rum’ inkluderar respektive exkluderar olika patienter? Psykiatrin 
1970 – och i dag. 

3.16 Fantastik, makten och människan  [sal N1008/IKEA-salen]

Maria Nilson (Lnu), Förvandlade folksagor – om den ”nya” vågen av feministiska omskriv- 
ningar av folksagor
Hans Hägerdal (Lnu), Fantastik i interkulturellt perspektiv
Cecilia Riving (LU), Hypnotisörens makt: Hypnosens status under sent 1800-tal
Joachim Östlund (Lnu), Det femte elementet i Lund: Teori och praktik i 1700-talets  
mumievetenskap
Cornelius Holtorf (Lnu), Paris, China. Some thoughts about the value of simulated heritage
Anna Höglund (Lnu), Utanförskap och funktionsvariation i Game of ²rones
Moderator: Hans Hägerdal (Lnu)



18

3.17 Kategoriseringar i historien  [sal H1411]

Martin Andersson (SH), 32 typer av undersåtar: Tidigmoderna befolkningskategoriseringar 
och personbeskattningar
Ann-Kristin Bergquist, Magnus Lindmark & Nadezda Petrusenko (UMU), Ett ”grönt”  
företag? Om kategoriseringar i företagshistoria
Ordförande: Helena Bergman (SH)

3.18 Paneldiskussion: Svensk globalhistoria idag – utmaningar och möj-  
 ligheter  [sal K1211]

Var be�nner sig den globalhistoriska forskningen i det svenska språkområdet i dag och hur 
kan den utvecklas för att bemöta kritiken och svara mot de utmaningar som de senaste årens 
sociala, ekonomiska och politiska utveckling i världen reser? I denna paneldiskussion möts 
fem av det svenska språkområdets ledande globalhistoriker. 
Medverkande: Gunlög Fur (Lnu), Margaret Hunt (UU), Leos Müller (SU), Janken Myrdal (SU), 
Holger Weiss (ÅA/HD).  Ordförande: Stefan Amirell (Lnu), kommentator: Lisa Hellman (Freie 
Universität Berlin/UU)
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Session 4: torsdag 9 maj kl. 15.30-17.00

4.1 Rättigheter för kvinnor och feministisk aktivism – nationella och   
 transnationella aktörer under det kalla krigets tid  [sal M1049]

Heidi Kurvinen (SU) analyserar mediepraktiker av Suomen Naisten Demokraattinen Liitto 
(Finska kvinnornas demokratisk unionen, SNDL), som var medlem i Kvinnornas Demokratiska 
Världförbundet (KDV). 
Yulia Gradskova (SU) analyserar den sistnämnda transnationella organisationen – KDV – med 
fokus på dess arbete för att främja rättigheter för kvinnor i Afrika, Asia och Latinamerika. 
Elisabeth Elgán (SU) presenterar bidraget ”Kvinnoorganisationerna under Kalla kriget: En paus 
i feminismen?”

4.2 Medeltida rättigheter IV: Konikt och politik, del 2  [sal M1051]

Kurt Villads Jensen (SU), Rätt till krig, Rätt till frid. Olika sätt på medeltiden att reglera kriget på. 
Lars Hermanson (GU), Fosterfäder och protegéer. Kampen om individens rättigheter i 1100- 
talets Norden. 
Margaretha Nordquist (SU), Kränkta rättigheter – minnesprocesser och politiska känslor under 
senmedeltiden. 
Moderator: Louise Berglund (UU)

4.3 Ulrika Eleonora och adeln 1719: Kvinnlig adel och social rörlighet  
 [sal M1088]

Joakim Scherp (SU), Drottningen, staten och adeln 
Charlotta Forss (Oxford), En hätta bland hattar 
Carl Mikael Carlsson (UU), De förbigångna

4.4 Den vetenskapliga staten: välfärdspolitikens kunskapsproducenter 
 [sal M1053]

Helena Bergman (SH) Alkoholproblemet: Statens medicinska forskningsråd och den svenska 
välfärdsstaten
Per Lundin (Chalmers) & Niklas Stenlås (UU), Sociala ingenjörer, public intellectuals eller reform- 
teknokrater? Perspektiv på vetenskapliga eliters roll i den svenska moderniseringsprocessen
Ingemar Pettersson (UU), Den produktiva forskaren: Rationalisering och avförtrollningsarbete  
i efterkrigstidens forskningspolitik
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4.5 Genushistoriska perspektiv i historieundervisningen
 Denna session är tyvärr inställd! 

4.6 Kontrafaktisk historia och individ/kollektiv i undervisning [sal K1073]

Joakim Wendell (KAU), Counterfactual thinking and other natural acts? Students’ strategies  
for evaluating interpretations in history
Henrik Åström Elmersjö (UMU), Individen kontra kollektivet i historie- och samhällskun-
skapsundervisning 1970-2011
Ordförande: David Rosenlund (MAU)

4.7 Påverkan, kontroll eller frigörelse? Nedslag i handelns mediehistoria 
 [sal K1213]

Charlotte Nilsson (LU), Ett lantligt ¥ânerie? Det tidiga 1900-talets postorderkatalog som 
inköpskälla, förströelselektyr och ”drömspegel”
Rosalia Guerrero Cantarell (UU), Launching the Banana as a Commercial Product:  
²e Success of Banankompaniet’s Marketing e¯orts 1920–1970
Klara Arnberg (SU), Skyltfönstren på Klara norra kyrkogata ca 1960–1990
Rasmus Fleischer (SU), Prisstatistikens mediehistoria, 1940–2000
Orsi Husz (UU), Mellan pengar och identitet. Kreditkortet som medium 1960-tal –1980-tal
Ordförande: Fredrik Norén (UMU) 

4.8 Paneldiskussion: Det digitala arkivet Face of AIDS Film Archive:   
 Arkiv, representation och minne  [sal K1050]

Med utgångspunkt i arkivet har en rad forskare från olika akademiska traditioner studerat 
minne, historia, representation, aktivism och trauma. Studierna har resulterat i antologin  
A Visual History of HIV/AIDS Exploring �e Face of AIDS �lm archive red. Elisabet Björklund, 
Mariah Larsson, Routledge (2018). 
Dagmar Brunow (Lnu), Författare till kapitlet ”Archiving Activists Video. A Conversation 
with Jim Hubbard”. 
Tommy Gustafsson (Lnu), Författare till kapitlet ”Performativity and Dochumentary  
Aesthetics in Sta¯an Hildebran’s Earliest Conferences Films on AIDS in the 1980’s”. 
Mariah Larsson (Lnu), Redaktör tillsammans med Elisabet Björklund, författare till kapitlet 
”Constructions of Safe Sex. Between Desire and Governmentality”. 
Fredrik Persson & Martin Kristensson (KI), Författare till kapitlet ”Face of AIDS. ²e making 
of an online Archive.” 
Anna So�a Rossholm (SU), Författare (tillsammans med Beate Schirrmacher) ”Witnessing 
AIDS in the Archive”. 
Moderator: Daniel Brodén (GU/Swe-Clarin)
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4.9 Migrationsforskning inom den historiska disciplinen och det mång  
 vetenskapliga forskningsfältets historiogra£  [sal K2057]

I denna session presenterar vi tre projekt som utifrån detta perspektiv undersöker migration- 
och integrationsforskning i Sverige.
Projektet Migration och integrationsforskning i Sverige (1900–1980) Framväxten av ett kunskaps- 
område leds av Norma Montesino (LU) i samarbete med Ida Ohlsson Al Fakir (SU) och Anna 
Tegunimataka (LU).
Malin ²or Tureby (LiU) & Jesper Johansson (Lnu) presenterar två pågående forskningspro-
jekt som undersöker hur minnesinstitutioner inom kultur- och kulturarvsområdet har skapat 
berättelser och samlingar om och med personer som kategoriserats som invandrare eller ¥yk-
tingar.

4.10 Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 
 [sal M1083]

Annika Berg (SU), Omyndigförklaring och stra¯påföljd
Fia Sundevall (SU/Arb.ark), Skatter, konkurs och fattigvårdsförsörjning
Martin Ericsson (LU), Nationellt medborgarskap 
Julia Nordblad (UU), Administrativa rösträttshinder för nomadiserande grupper
Mattias Lindgren (SU), Kvantitativ analys av rösträttsbegränsningarna

4.11 Vem skriver stadens historia?  [sal K1212]

Erik Hallberg (GU), Från stads- till kommunhistoria. Exemplet Alingsås
Martin Åberg (KAU), Stadshistoria: Mötet emellan akademien och stadens läsare
Johannes Daun (LA Göteborg/GU), Två pågående stadshistoriska arbeten: antologin  
Göteborg genom tiderna samt arkivöversikten G400
Christer Ahlberger (GU), Inledare och moderator för paneldiskussion: Överlever stads- 
monogra�n? 

4.12 Linnaean natural history and the global circulation of knowledge  
 in the long eighteenth century  –   English speaking session  [sal N1017]

²e individual papers discuss the global circulation of Linnaean knowledge, manifested in  
the movement of ideas as well as of social and cultural practices and objects. We look into 
how non-European actors and their approaches to nature were both re¥ected and appropri-
ated by Linnaean scholars, and how colonized peoples and cultures were employed in the 
symbolic Linnaean ordering of the world. 
Linda Andersson Burnett (Lnu), A Linnaean Natural History of Man: Ethnographic  
Teaching at Edinburgh University
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Hanna Hodacs (HD), Trading natural history objects and collections – an economic  
and material history of knowledge circulation 
Kenneth Nyberg (GU), A world of distinctions: Pehr Lö¥ing, Linnaean identity and  
the meaning of di¯erence
Participants: Linda Andersson Burnett (Lnu), Hanna Hodacs (HD), Kenneth Nyberg (GU). 

4.13 Demokrati som ideologi: Ett förslag till de£nition  [sal H1411]

Demokrati de�nieras idag vanligen som ett statsskick, vilket är problematiskt inom veten-
skapliga studier. Om man däremot analyserar demokrati som politisk ideologi uppträder  
¥era fördelar. 
Medverkande: Henrik Arnstad (SH), Hossein Scheiban (SU)

4.14 Kulturarv som arena för identitetsformation [sal N1008/IKEA]

Lars Elenius (UMU), Urval och gestaltning av nationella minoriteter i kulturarvet 
1880‒1996
Carola Nordbäck (MiUn), Svenska friluftsmuseer som rituella, performativa och visuella  
historiekulturella arenor: Nedslag i museernas identitetsformerande funktioner under  
1891–2018
Mattias Bäckström (UiO), Att stämma allmänheten till det goda levernet: Stämning och 
animering som verktyg i museal iscensättning och reenactment på 1890- och 1970-talet
Ordförande: Cornelius Holtorf (Lnu)
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Session 5: fredag 10 maj kl. 09.00-10.30

5.1 Historielöshetens historia  [sal M1049]

Victoria Fareld (SU) talar i sin presentation om nutida sk. minneslagar utifrån föreställning- 
ar om historielöshet.
Peter Josephson (SH) analyserar i sitt bidrag det sena 1800- och tidiga 1900-talets diskus-
sioner om den historiogra�ska genren världshistoria, med fokus på frågan om hur historie-
vetenskapens studieobjekt skulle avgränsas geogra�skt. 
²omas Karlsohn (UU) tar i sitt inlägg upp frågan om historielöshet i relation till samhälls- 
institutioner. Exemplet är universitetsväsendet. Karlsohn granskar ett antal källtexter ur de 
senaste tvåhundra åren i universitetets idéhistoria.
Karolina Enquist Källgren (LU), Emot den nationella historien: konstruktionen av ett his- 
torielöst liberalt subjekt i den II Spanska republiken

5.2 Medeltida rättigheter V: Individ och släkt  [sal K1211]

Audur Magnusdottir (GU), Slåss som en man. Om kvinnors rätt till våldsutövande i hög-
medeltidens Island
Louise Berglund (UU), Kvinnliga/manliga rättigheter och kon¥ikter under senmedeltiden
Gabriela Bjarne Larson (SU), Borgaränklingens och borgaränkans rätt i Stockholm 1479– 
1529
Moderator: Lars Hermanson (GU)

5.3 Rundabordssamtal: Ortodoxins århundrade – i kyrkotukt eller  
 danstakt?  [sal M1052]

I denna session kommer vi genom ett rundabordssamtal diskutera det svenska 1600-talets 
ortodoxi, som genom senare tids forskning kan såväl problematiseras som nyanseras. 
Medv.: Annika Sandén (SU), Paul Borenberg (GU). Ordförande: Karin Hassan Jansson (UU)

5.4 Arbete och mobilisering i samtidshistoria  [sal M1053]

Lars Berggren (LU), NAACP och arbetsförhållandena vid Mississippi i början av 1930-talet
Daniel Stridh (SU), Facklig organisering under skiftande migrationsregimer: Svenska kom-
munalarbetareförbundets migrationsdiskurser och migrationspraktiker 1972–2015
Hannes Rolf (SU), ²e Fighting Tenant – Measuring the E¯ects of Tenant Militancy in 
Gothenburg 1923–1942
Lars Olsson (Lnu), Womens Work and Politics in WWI America
Ordförande: Silke Neunsinger (Arb-ark)



24

5.5 Kunskapens kön – perspektiv på akademisk maskulinitet  [sal K1074]

Anders Ahlbäck (SU), Bondsonen och teologie studenten Pehr Stenbergs klass- och genus- 
resa vid 1780-talets Åbo Akademi
Helena Bergman (SH), Manlig påverkan: maskulinitet, homosocialitet och svensk alkohol- 
forskning vid 1900-talets mitt
Sta¯an Bergwik (SU), Fadern, sonen och den vetenskapliga andan: Hans Pettersson och  
det tidiga 1900-talets oceanogra�
Kirsti Niskanen (SU), Maskulinitet i förändring – �losofen Einar Tegens akademiska  
persona mellan 1920- och 50-talen 
Malin Nordvall (Chalmers), Att utmana en manlig gemenskap: rekryteringsarbete inom  
den svenska civilingenjörskåren 1970–2010
Kommentator: Ann-Catrin Östman (ÅA)

5.6 Utbildningshistoriska perspektiv från svensk skola under 1800-  
 och 1900-talen  [sal K1073]

Johan Samuelsson (KAU), Läroverkets reformpedagoger: historiedidaktiska perspektiv  
på lärare i gränslandet mellan läroverk och enhetsskola
Germund Larsson (ÖU), Vilka faktorer påverkade folkskolans utveckling? En analys av  
folkskoleinspektörernas berättelser, 1861–1863 
Anne-Li Lindgren (SU), Svensk sexualundervisning som skolpraktik och medborgar- 
skapsgörande (1882-2014)
Ordförande: Martin Stolare (KAU)

5.7 Tillit och diplomati ca 1700–2000, del I  [sal M1051]

I denna första del av dubbelsessionen presenterar Sari Nauman (GU) och Susanna Erlands-
son (UU) den gemensamma begreppsapparaten och tanken bakom projektet, som följande 
historiker förhåller sig till när de därpå presenterar sina empiriska bidrag: 
Lisa Hellman (Freie Universität Berlin/UU), När tilliten inte är ett val. Kinesisk-ryska  
relationer i slutet av 1600-talet 
Joachim Östlund (Lnu), Kunskap och tillit. Tolken i svensk-osmansk diplomati under 
1700-talet 
Peter Lindström (UMU), Tillitsbrist i svensk-turkiska förhandlingar under 1730-talet 

5.8 Konikter, försoning och vittnesbörd i historieundervisning  
 [sal K1050]

Ylva Wibaeus (SU), Att förmedla kunskap om Förintelsen i en tid när vittnena tystnar
Martin Karlsson (SU), Folkmord, �lm och historieundervisning 
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Jimmy Engren (ÖU), Historieundervisning som försoning — bikulturella perspektiv  
på etniska relationer och kolonialism i ett nya zeeländskt klassrum
Ordförande: Jan Löfström (HU)

5.9 Politisk idéanalys i aktuella 1900-talsbiogra£er  [sal K1213]

Jose�n Hägglund (SH), Carl Lindhagen och liberalismen i det tidiga 1900-talets svenska 
politik
Tora Byström (UMU), Försvar för tryckfriheten – aktören Knut Peterson
Johan Stenfeldt (LU), Nils Flyg och Sven Olof Lindholm. En komparativ idébiogra�
Ordförande: Henrik Rosengren (LU)

5.10 Rundabordssamtal: Sociala skiktningar: Stånd, klass och social  
 klassi£cering  [sal M1083]

Denna session samlar forskare som studerat olika aspekter av social skiktning från 1700- 
talet fram till idag till ett rundabordssamtal. Diskussionerna kommer att beröra såväl  
övergripande frågor om olika sätt att betrakta social klasser som mer empirinära frågor 
rörande skilda klassi�ceringssystem.
Medverkande: Carl Mikael Carlsson (UU), Martin Gustavsson (SU), Anne Berg (UU).  
Ordförande: Esbjörn Larsson (UU)

5.11 Samtidshistoriska perspektiv på neoliberalismens etablering i Sverige 
 [sal K1212]

Victor Pressfeldt (LU), ”Civilsamhället”: Från marxistisk statskritik till nyliberal styrning
Victor Lundberg (MAU), Om nyliberal maktutövning och tankekontroll genom ledarskap
Ilkka Kärrylä (HU), Hur politiska begrepp går förlorade – Fallet ‘ekonomisk demokrati’
Kommentator: Eva Blomberg (SH)

5.12 State, economy and popular demands  –  English speaking session  [sal N1017]

Fredrik ²omasson (UU), ²e Free Black Population’s Quest for Civil and Political Rights 
at Swedish Saint Barthélemy  1785–1831
Charlotta Forss (Oxford), ²e politics of missing information: early modern diplomats be-
tween Sweden and the Ottoman Empire
Markus Lundström (SU), History Writing from Below: Brazil’s Landless Movement and 
Narrative Enactment
Chair: Gunnel Cederlöf (Lnu)
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5.13 Individens rätt, medborgarens rätt  [sal K2084]

Andrés Brink Pinto (LU), Panoptikon i pissoaren
Henrik Malm Lindberg (Delmi), Rätt att stanna eller skyldighet att återvända? Fram- 
växten för en svensk återvändandepolitik
Glenn Svedin (MiUn), ”Det svenska tillståndet” – Perspektiv på brottsligheten i Sverige 
idag: Föreställningar och faktiska förhållanden
Ordförande: Jens Ljunggren (SU)

5.14 Turismhistoria: Politik, kultur, natur  [sal K2057]

Sune Bechmann Pedersen (LU), Global turismhistoria: experter, organisationer och inter- 
nationell politik
Anders Gustavsson (UiO), Turisternas möte med lokalbefolkning i historisk belysning 
David Larsson Heidenblad (LU), kommentator 
Ordförande: Ulrika Holgersson (LU)

5.15 Digitaliserade dagstidningar på Kungliga biblioteket  [sal H1412]

Enhetschef Torsten Johansson och projektledare Jonas Ahlberg berättar om KB:s fysiska 
och digitala tidningssamlingar, om be�ntliga, pågående och kommande digitaliseringspro-
jekt, samt presenterar söktjänsterna Svenska dagstidningar och Svensk-amerikanska tid- 
ningar. 
Medverkande: Torsten Johansson (KB), Jonas Ahlberg (KB).  Ordförande: Adam Hjortén (SU/
Freie Universität Berlin)

5.16 Medicinska moraler. Rättigheter och gränsdragningar i svensk    
 medicin [sal M1088]

Motzi Eklöf (Exempla), Forskningsetiken och den bakteriologiska praktiken. Forskarens  
och vetenskapens rättigheter kontra medborgarnas och patienternas
Lena Lennerhed (SH) & Johanna Ringarp (SU), Den farliga epileptikern: äktenskaps- 
hinder och yrkeshinder i det svenska 1900-talet
Olof Ljungström (KI) & Daniel Normark (UU), Mekaniska hjärtan – vård, experiment  
och förtroende: 1980-talets ”Semb-a¯är” på Karolinska sjukhuset
Daniel Normark (UU) & David ²orsén (SU), Den svenska Preconativskandalen
Ordförande: Lena Lennerhed (SH) 

5.17 Handlande bönder och politiska begrepp  [sal H1411]

Martin Dackling (GU), Erik Bengtsson (LU) & Mats Olsson (LU), Bondeståndet och 
bördsrättens fall
Martina Böök (Lnu), Ännu ett möte i sockenstämman
Ordförande: Christer Ahlberger (GU)
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Session 6: fredag 10 maj, kl. 11.00-12.30
6.1 Historisk rättvisa och sanningskommissioner  [sal M1049]

Malin Arvidsson (LU), En överblick av hur begreppet ”sanningskommission” har använts  
i svensk politisk debatt
Göran Collste (LiU), Vem har rättighet till gottgörelse efter övergrepp i det för¥utna  
och vem har skyldighet att gottgöra?
Daniel Lindmark (UMU), Arbetet för en samisk sanningskommission i Sverige, med  
utblickar mot Norge
Moderator: Henrik Åström Elmersjö (UMU)

6.2 Sverige före Gustav Vasa: En ekonomiskhistorisk nytolkning  
 av statens omvandling under senmedeltiden  [sal K1211]

För Sveriges del är kungamaktens framväxt under medeltiden ganska grundligt utredd  
ur både idéhistoriskt, statsrättsligt och stats�nansiellt perspektiv, dvs den ena halvan av 
Manns parallella maktsystem. Hur den informella delen av processen sett ut i praxis är  
däremot mindre utforskat. Vi kommer att presentera två delundersökningar av denna  
informella sfär – regentitinerarier och nätverk. 
Medverkande: Dag Retsö (SU), Olov Lund (SU), Bo Franzén (SU), Janken Myrdal (SU)

6.3 Samhälleliga perspektiv på tidigmoderna predikningar och fynd  
 i kyrkoarkiven  [sal M1052]

Niklas Antonsson (ÅA), Familj, kyrka och överhet i predikningar och postillor, 1680–1770
Joonas Tammela (University of Jyväskylä), Samhällssyn och nationella identiteter i svenska 
lokalpredikningar, 1790–1820
Martin Kjellgren (Linköpings stift), Ex libris: kyrkornas boksamlingar som undersöknings-
objekt
Kommentator och moderator: Johannes Ljungberg (Lnu) 

6.4 Ras, rasforskning och rasism i 1900-talets Sverige  [sal M1053]

Ulrika Kjellman & Christer Eld (UU), Ras och klassi�kation: om den kunskapsorgani- 
serande praktiken vid Statens institut för rasbiologi
Martin Ericsson (LU), Vad hände med rasforskningen? Rasbiologiska institutet efter 1935
Mattias Tydén (SU), Rasism – ett användbart begrepp i historisk forskning?

6.5 Manliga medborgarskap och könens politiska betydelser  [sal K1074]

Anders Ahlbäck (SU), Demokratisering av militärtjänsten och visioner om folkmilis  
i Danmark och Norge, 1860–1880-talen
Ann-Catrin Östman (ÅA), Rätt till ekonomisk och social hjälp för veteraner från jägar- 
bataljonen i Finland, 1920–1930-talen 
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Björn Lundberg (LU), Maskulina aspekter av medborgarfostran i svenska scoutrörelsen, 
1910–1960-talen 
Helena Hill (SH), Konstruktioner av svensk jämställd manlighet som del av det moderna 
välfärdssamhällets framväxt 
Ordförande: Jens Ljunggren (SU)

6.6 Interkulturellt lärande i historia samt föreställningar om nytt och 
värde av historisk kunskap  [sal K1073]

Ulrik Holmberg (KAU) & Maria Johansson (KAU), Designprinciper för interkulturellt 
historiskt lärande och materiellt kulturarv 
Maria Johansson (KAU), Liminal space in intercultural historical learning
KG Hammarlund (Strömstad akademi), ”Om vi inte lär oss av tidigare misstag lär vi inte 
utvecklas”: Studenters föreställningar om nytta och värde av historisk kunskap
Ordförande: Ylva Wibaeus (SU)

6.7 Tillit och diplomati ca 1700–2000, del II  [sal M1051]

My Hellsing (UU), Tillit inom hovpolitiken. Exempel från den franska beskickningen  
i Stockholm 1783–89
Stefan Eklöf Amirell (Lnu), Förtroende och vänskap. Militär diplomati i Kiowa-,  
Comanche- och Washita-reservatet, Oklahoma, 1891
Susanna Erlandsson (UU) & Sari Nauman (GU), Trovärdiga möten: När bönderna mötte 
ryssen och van Kle¯ens mötte Churchill
Sessionen avslutas med en diskussion av vad de två sessionernas olika bidrag hjälper oss att 
belysa och utvärderar huruvida begreppsapparaten hjälper oss att lyckas med vår föresats:  
att möjliggöra en diakron jämförelse av diplomatiska processer. 

6.8 Historievetenskapen – dåtid, nutid och framtid  [sal M1083]

Historievetenskapen har förändrats kraftigt under de senaste 30-40 åren och forsknings- 
inriktningarna har ibland inte mycket med varandra att göra, varken metodiskt, teoretiskt 
eller ämnesmässigt. Det kan därför vara dags med ett försök till en samlad diskussion. Vi 
har bjudit in fyra historiker som får ca 15 minuter på sig att re¥ektera över respektive ämne. 
Därefter allmän diskussion. 
Medverkande: Lars Berggren (LU), Roddy Nilsson (GU), Susanna Hedenborg (SU), Hanne 
Sanders (LU).  Ordförande: Eva Blomberg (SH) och Leif Runefelt (SH)

6.9 Livsberättelser från 1800-talet som social- och kulturhistoria  
 [sal H1412]

Lisa Svensson (GU), Konst, Karl Johantiden och Fredrik Boije
Anne-Li Lindgren (SU), En adelsfrökens liv och rättigheter i en tid av samhällsomvandling
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Jutta Ahlbeck (ÅA), Ett eget rum och respektabla praktiker. Finska romers berättelser  
om marknadshandel
Bonnie Clementsson (LU), Vittnesmål från svenska stra¯ångar. Rättigheter och möjlig- 
heter i det svenska 1800-talssamhället
Ordförande: Johan Lundin (MAU) och Henrik Rosengren (LU)

6.10 Rättigheter, möjligheter, skyldigheter: Lönearbete under tidig- 
modern tid  [sal K1050]

I denna session undersöker vi vilka rättigheter och möjligheter som arbete kunde ge männ-
iskor under perioden och hur människor agerade för att försvara och utöka sina rättigheter 
kopplat till arbete. 
Medverkande: Christopher Pihl (UU), Jonas Lindström (UU), Jakob Molinder (UU), Joakim 
Scherp (SU), Carolina Uppenberg (UU). 

6.11 Medier, nation och demokrati under 1800- och 1900-talen [sal K1212]

Emma Severinsson (LU), Demokratisering, genus och klass i svensk modepress
Ulrika Holgersson (LU), Medierna och monarkin. Tre kungliga begravningar i socialdemo- 
kratisk dagspress 1907 till 1973
Wilma Sjöberg (SU), Döden på Monza 1978.Mediehistoriska perspektiv på Ronnies  
Petersons dödsolycka

6.12 History and Moral Encounters  –  English speaking session  [sal N1017]

Silvia Edling (HiG), Exploring the link between historical consciousness and moral  
conciousness: motivations, epistemological assumtions and moral themes
Heather Sharp (University of Newcastle), Mapping the development of the concept  
of historical and moral consciousness 1980–2018
Jan Löfström (HU), In search for intersections of historical empathy and moral sensitivity: 
observations from a study of Swedish and Finnish lower secondary school students
Niklas Ammert (Lnu), Identifying aspects of temporal orientation in students’ moral re¥ec-
tions
Chair: Heather Sharp (University of Newcastle)

6.13 Smuggling och ”den globala underjorden” i en svensk kontext: nya   
 perspektiv på konsumtion och handel 1750–1850  [sal K2084]

Anna Knutsson (European University Institute, Florence), Kramhandlarens dilemma: eko- 
nomisk patriotism och den global efterfrågan, 1766–1806 
Pia Lundqvist (GU), Förbjudna tyger – textilsmuggling till Sverige under 1700- och 
1800-talen
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Hanna Hodacs (HD), Te som handelsvara och smuggelgods– nya perspektiv på det svenska 
ostindiska kompaniet
Ordförande: Klas Nyberg (SU)

6.14 Kulturarv – att skapa minnen  [sal K2057]

Victor Lundberg (MAU) & Christian Widholm (SH), Det gamla och havet – Rättigheter, 
minnen och emotioner kring Sveriges militära marina kulturarv
Julia Håkansson (MAU), ”Erfarenheter från vår historia” – En komparativ narrativanalys  
av Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiebruk
Harry R:son Svensson (SU), Historiebruk inom svensk nazismforskning
John Berg (MAU), Idrott som kulturarv – en studie av Malmö FF-museet
Ordförande: Ainur Elmgren (HU)

6.15 Historikerna och källorna. Utmaningar, möjligheter, samarbeten 
 [sal M1088]

I föreliggande session önskar vi diskutera hur det i framtiden kan vara möjligt att upprätt- 
hålla en rimlig nivå på användningen av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingarna och  
i grundutbildningsuppsatserna (grundnivå och avancerad nivå). Vid arkiven �nns det dispu- 
terade historiker som är en särskilt viktig målgrupp för deltagande i sessionen. 
Medverkande: Erik Wångmar (Lnu), Malin Lennartsson (Lnu), Björn Asker (RA), Claes West-
ling (RA)

6.16 Varumärken i förändring? Staten, företagen och främjandet av  
 nationen under det omvälvande 1990-talet  [sal H1411]

Andreas Mørkved Hellenes (UiO), De nya gustavianerna: Sverige, Frankrike och sjutton-
hundratalets återkomst under nittiotalskrisen
Ada Nissen (UiO), Et oljeselskap i det godes tjeneste? Statoil som nordisk bistandsaktør  
på 1990-tallet
Nikolas Glover (UU), Från subversiv biståndsgivare till jämställd handelspartner: Sverige  
i Sydafrika på 1990- talet
Kommentator: Carl Marklund (SH)
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Session 7: fredag 10 maj, kl. 13.15-14.45

7.1 Rundabordssamtal: Sveriges moderna invandringshistoria – hur kan  
 och bör den skrivas?  [sal M1083]

Vilka huvudaspekter bör prioriteras när invandringens och integrationsfrågornas moder- 
na historia ska skrivas? Kan forskare som sysslar med frågorna hitta gemensamma, centrala 
teoretiska verktyg för att göra migrationshistorien begriplig – vilka i så fall och hur kan de 
användas? Är det ens angeläget? Vilka och vems berättelser kan/bör forskare ge?  
För vem ska en invandringshistoria skrivas? Söker forskarna sto¯et till historien där gatu- 
lampan lyser istället för att leta i dunklet där få ger sig in? Vilka aspekter är problema- 
tiska att komma åt?

Medverkande: Christina Johansson (MAU), Mattias Tydén (SU), Henrik Malm Lindberg  
(Delmi), Anna Tegunimataka (LU). Ordförande: Pär Frohnert (SU) 

7.2 Birgittiner och rättigheter  [sal K1211]

Anna-Stina Hägglund (ÅA) presenterar Nådendals klosters ställning och rättigheter gent- 
emot arvingar som under 1500-talets början gjorde anspråk på jord som deras släktingar  
hade donerat till klostret.
Sara Risberg (RA) presenterar ¥era fall av rättstvister som rör Birgittahuset i Rom och dess 
föreståndare under medeltiden.
Kirsi Salonen (UTU) presenterar en hittills okänd senmedeltida rättsprocess från den högsta 
påvliga domstolen, Sacra Romana Rota. 

7.3 Översättningspraktik och kunskapscirkulation i tidigmodern tid  
 [sal M1088]

Sessionen syftar till att ge en ingång till förutsättningarna för översättande under tidigmodern 
tid genom att presentera två exempel på texter; en om lantbruksdrift från början av 1700-talet 
och en om lutherdomen från åren omkring 1600, där översättningar har skett från engelska 
respektive tyska till svenska. I anslutning kommer också de möjligheter och svårigheter som 
�nns på området att diskuteras, bland annat kopplat till den ökade tillgången på sökbara käl-
lor i det digitala forskningslandskapet och det framväxande kunskapshistoriska perspektivet. 
Medverkande: Kajsa Brilkman (LU), Linnea Bring Larsson (SU), Anna Nilsson Hammar (LU). 

7.4 Radikal samhällsförändring under 1900-talet  [sal K1053]

Ann-Judith Rabenschlag (SU), Väst är hotat! Men vilket väst? Rekonstruktionen av ett 
politiskt begrepp inför det upplevda hotet genom radikal islamism
Helena Hill (SH), “Det andra åttiotalet” Utomparlamentarisk aktivism och motstånd  
mot högervåg och nyliberalism i 1980-talets Sverige
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Helena Tolvhed (SU), Borgerliga kvinnor och den andra vågens feminism i Sverige
Markus Lundström (SU), Waves of Anarchist Feminism: A Crooked Historiography  
of (Un)Timely Ideas and Actions
Ordförande: Glenn Svedin (MiUn)

7.5 Före metoo: Rättvis rättsskipning, rättvisa rättigheter eller rättslösa  
 kvinnor?   
OBS! sessionen har yttat till torsdag 11.00-12.30 [sal K2084]
Vi visar hur kvinnors rättigheter har förändrats från 1960-talet till 2016 och hur rättig- 
heterna antingen blivit till en fråga om mångfald – eller skapat backlash. 
Medverkande: Eva Blomberg (SH), Yulia Gradskova (SU)

7.6 Läromedel  [sal M1049]

Daniel Andersson (UMU), Det för¥utnas omvälvningar i den moderna tidens förnimmelse: 
Framställningar av frihetstiden och Gustav III i läromedel 1870–1925 
Daniel Nyström (UMU), Temporala föreställningar om demokrati i SO-ämnenas läromedel 
Mersija Fetibegovic (UMU), Vilka var jugoslaverna? En studie av partiideologernas konstruk- 
tion av den etniska och övernationella identiteten ”jugoslav” i läroböcker från 1960- och 
1970-talet 
Ordförande: Niklas Ammert (Lnu)

7.7 Civilstånd, kön och klass – Gränser och rättigheter  [sal M1051]

Ulla Rosén (Lnu) talar om hemmadottern som anhörigvårdare. Ur ett klass- och genusper-
spektiv analyseras kvinnors ansvarstagande för omsorg till föräldrar, svärföräldrar, make eller 
andra närstående. 
Martin Dackling ( JU) diskuterar bondehushåll med ¥era ogifta syskon. Sådana syskon- 
jordbruk var i princip okända före 1800-talets sista decennier, men ökade snabbt i omfatt- 
ning i början av 1900-talet. 
Dag Lindström (UU) diskuterar ogifta män i det svenska samhälle 1750–1850. Ogifta vuxna 
män har i relativt liten utsträckning uppmärksammats i forskningen trots att de uppenbarli-
gen hade stor betydelse och trots att gränserna mellan ogiftas och giftas positioner höll på  
att förskjutas.
Kommentator: Anna Götlind (SU)
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Förkortningar

Arb-ark = Arbetarrörelsens arkiv
EHS = Enskilda Högskolan Stockholm
ESH = Ersta Sköndal Bräcke Högskola
GU = Göteborgs Universitet
HD = Högskolan Dalarna
HiG = Högskolan i Gävle
HU = Helsingfors Universitet
JU = Jönköping University
KAU = Karlstads Universitet
KB = Kungliga Biblioteket
LA = Landsarkivet
LU = Lunds Universitet
Lnu = Linnéuniversitetet
LTU = Luleå Tekniska Universitet
MAU = Malmö Universitet
MiUn = Mittuniversitetet
MäH = Mälardalens Högskola
RA = Riksarkivet
SH = Södertörns Högskola
SU = Stockholms Universitet
UTU = University of Turku
UiO = Universitetet i Oslo
UMU = Umeå Universitet
UU = Uppsala Universitet
ÅA = Åbo Akademi
ÖU = Örebro Universitet
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