
DE SVENSK A HISTORIEDAGARNA
Är en ideell förening med syfte att skapa årligen återkommande tillfällen 
för kontakter mellan historiker, fackfolk och allmänhet som intresserar 
sig för den historiska forskningen vid universitet, högskolor och aka-
demier, och historielärare, företrädare för arkiv, bibliotek, museer med 
flera. Motsvarande företrädare för de nordiska länderna finns även bland 
föreningens samarbetspartners. De första historiedagarna ägde rum på 
Örebro slott den 14–16 oktober 1994 efter en upptaktskonferens i stora 
Börssalen i Stockholm 1993.

MEDLEMMAR 2010
Bokförlaget Natur och Kultur, Bonnier Fakta, Bonnier Utbildning, CLIO 
- den historiska bokklubben, Forum för levande historia, Föreningen 
Norden, Gleerups Utbildning AB, Historiehuset i Stockholm, Historielärar-
nas Förening, Ingenjörsfirman Rolf Insulander AB, Karolinska förbundet, 
Liber AB, Nordiska Museet, Norstedts Förlag, Personhistoriska Samfundet, 
Populär Historia/Historiska Media, Pro Memoria, SNS Förlag, Studentlit-
teratur, Svensk Presshistorisk Förening, Svenska Historiska Föreningen, 
Svenska Humanistiska Förbundet, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 
Sveriges Hembygdsförbund, TAM Arkiv samt Timbro ab. 

S TÖ D J A N D E  I N S T I T U T I O N E R  2010
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköpings kommun, 
Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Kungliga Vitterhets Historie och Anti-
kvitets Akademien, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Sparbanksstiftelsen 
Alfa, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Svenska Akademien, Sven 
och Dagmar Saléns Stiftelse, Torsten Söderbergs stiftelse samt Åke 
Wibergs stiftelse. 

ST YRELSE 2010
Jur.kand. och civilekonom Dag Klackenberg (ordförande), fil.pol.mag. Sten 
Westerberg (vice ordförande), lektor Hans Almgren, institutionschef Lars 
Ilshammar, fil.dr och huvudredaktör Åsa Karlsson, professor Hans Albin 
Larsson, förlagschef Peter Luthersson, fil.dr Lena Milton, professor Tor-
björn Nilsson, professor Erland Sellberg, bokklubbschef Annika Törnquist, 
förlagschef Torgny Wadensjö och kanslisamordnare Odd Zschiedrich.

DSH K ANSLI 
Elisabeth Ahlberg , St Eriksgatan 104, 113 31 Stockholm, telefon: 
08-22 67 01 
email: info@dsh.se, elisabeth.ahlberg@comhem.se  
Hemsida: www.dsh.se

LOKALER OCH KOMMUNIKATIONER
Invigningen och alla seminarier äger rum på Högskolan för lärande och 
kommunikation (Högskoleområdet, Hus H), Gjuterigatan 5. 
Individuell transport till hotellen och Högskolan.

REGISTRERING OCH KANSLI
Registrering till DSH sker i entréhallen på Högskolan för lärande och kom-
munikation (Högskoleområdet, Hus H) med start fredag den 1 oktober 
kl. 9.00.

UTSTÄLLNING
Äger rum i Arkaden på Högskolan för lärande och kommunikation där 
även kaffet serveras. 

MÅLTIDER 
Lunch, kaffe och mottagning den 1 oktober, samt kaffe, lunch och mid-
dag den 2 oktober ingår i konferensavgiften och serveras mot uppvisande 
av namnbrickan. Din namnbricka är ett kvitto på din betalning.

HOTELL 
Comfort Hotel Jönköping, Klostergatan 28, tel 036-10 08 00 
Elite Stora Hotellet, Hotellplan, tel 036-10 00 00 
City Hotel, Västra Storgatan 25, tel 036-71 92 80 
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrensgata 5, tel 036-71 28 00
Best Western John Bauer, Södra Strandgatan 15, tel 036-34 90 00

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

De Svenska Historiedagarna
i Jönköping

1–3 oktober 2010
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Flit, fromhet och företagsamhet

PROGRAM

16.30 – 17.30  PARALLELLA SEMINARIER
L 18  Valjournalistik i backspegeln
Med avstamp i årets valrörelse samtalar Barbro Hedvall, tidigare bl.a. ledar-
skribent i Expressen och Dagens Nyheter, och Kent Asp, professor i journalistik, 
med Åke Pettersson, producent vid Sveriges radio, om hur mediebevakningen 
av de svenska valrörelserna förändrats under de senaste decennierna.
Moderator: Lars-Åke Engblom, professor emeritus vid HLK och ordförande i 
Svensk Presshistorisk Förening.
Arrangör: Svensk Presshistorisk Förening
Lokal: Aulan

L 19  Konsten att bli och förbli folklig OBS! NY TID!
Då de stora massorganisationerna började se sig som folkrörelser, växte sig 
folkkyrkotanken stark inom Svenska kyrkan. Vilket innehåll begreppet folklig-
het skulle ges kom att avgöras utanför kyrkan, i en offentlighet som också 
den var på väg att förändras i takt med samhällets demokratisering. Fil.dr 
Märit Gunneriusson Karlström diskuterar Svenska kyrkans och IOGT:s försök 
att framställa sig som folkliga under slutet av 1800-talet och första hälften av 
1900-talet.
Moderator: Erland Sellberg
Lokal: Hc 114   

L 20  Det kristna århundradet i Japan – skilda  
 tolkningar av en säregen period i japansk 
 historia
Fil.dr Monica Braw, knuten till Japaninstitutet vid Handelshögskolan och 
aktuell som författare till Trollsländans land. Japans historia, föreläser om kris-
tendomens ankomst till Japan på 1500-talet och utrotning på 1600-talet samt 
vilken betydelse detta hade internationellt, nationellt och för enskilda kristna.
Moderator: Peter Luthersson
Lokal: Hc 113

L 21  Historia 1a på gymnasiet Eller: Vad gör man  
 under 40–50 timmars undervisning på 
 yrkesprogrammen?
I det nya gymnasiet läser alla historia. Yrkesprogrammen och teknikprogram-
met har en 50-poängskurs i historia som kommer att ställa stora krav på ett 
relevant urval. Vad ska den innehålla? I en paneldiskussion om historieunder-
visningen på det nya gymnasiet deltar historielärarna Cecilia Axelsson (Pau-
liskolan i Malmö) och Per Höjeberg (Norra Real i Stockholm), Weronica Ader, 
adjunkt vid Högskolan i Jönköping och medlem av ämnesplanegruppen för 
historia, Per Eliasson, lektor vid Malmö högskola och medlem av ämnesplane-
gruppen för historia, samt professor Hans Albin Larsson, ordförande i HLF.
Moderator: Hans Almgren
Lokal:  Hc 116

19.00  AVSLUTNINGSMIDDAG I ARKADEN 
 PÅ HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 
 KOMMUNIKATION

SÖNDAG 3 OKTOBER
S 1 Stadsvandring i Jönköping (9.30 – 11.30)
Jönköping grundades troligen under Magnus Ladulås tid, under sent 1200-
tal, och fick sin nuvarande lokalisering 1612. De gamla delarna av staden 
är numera hopvuxna till ett sammanhängande centrum. Åt öster ligger 

Hovrättstorget med Göta hovrätts hus och Gamla rådhuset, bägge impo-
nerande 1600-talsbyggnader, och strax intill Kristine kyrka från samma tid, 
med en av landets bäst bevarade romantiska orglar. I närheten finns det 
nyligen invigda ”ABM-huset”: stadsbiblioteket, länsmuseet, Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv och stadsarkivet, och längs den krokiga Smedjegatan ligger 
ännu en del bevarade gårdar av stort kulturhistoriskt värde. I väster passerar 
vi byggnader uppförda under Jönköpings expansiva tid: det nya rådhuset och 
landshövdingens residens, uppfört på platsen efter 1500-talsslottet (tidigare 
franciskanerkloster), läroverk och järnvägsstation. I området ligger också en av 
Jönköping äldsta byggnader, tidigare hospital som numera inrymmer Viktor 
Rydbergmuseet. 
Samlingsplats: Samling utanför entrén till Elite Stora Hotellet, Hotellpplan 
Pris: 100 kr exklusive moms

S 2 En resa genom industrihistorien (8.30 – 16.00)
Under 1800-talet hörde Jönköping till de mest expansiva städerna i landet, 
och kallades liberalernas och tändstickornas stad. Men ”flit och företagsam-
het” präglade även tiden längre tillbaka. Turen går först till Dunkehallaravinen, 
en av länets bästa exempel på tidig industrialisering och teknikhistoria där 
vattenkraft utnyttjats. Redan under medeltiden hade vattenkraften stor 
betydelse och under 1600-talet var kvarnfallen i Dunkehalla en av de större 
energikällorna i staden. Bl.a. Jönköpings Gevärsfaktoriets borrbruk hade sina 
verksamheter här. Turen går vidare till Huskvarna fabriksmuseum, inrymt i 
en byggnad som tidigare var vapenverkstad, och där utvecklingen i ett av 
världens äldsta och mest mångsidiga industriföretag visas. Efter lunch följer 
ett besök i Smedbyn, vars historia går tillbaka till slutet av 1600-talet då 
bostäder byggdes åt hantverkarna i det gevärsfaktori som Karl XI beslutat 
skulle uppföras. Exkursionens sista anhalt blir Röttle by nära Gränna, med anor 
från medeltiden. Under Per Brahe d y:s tid etablerades här en rad industrier, 
och kvar från denna storhetstid finns Rasmus kvarn, numera återställd i sitt 
ursprungliga skick. I Röttle anlades 1646 Smålands första pappersbruk och här 
fanns bygdens första elverk, anlagt 1905.
Samlingsplats: Avresa med buss från de hotell som finns angivna i program-
met. Ta med ditt bagage till bussen om du ska åka tåg direkt hem efter utflyk-
ten. Turen avslutas vid järnvägsstationen.
Pris: 480 kr exklusive moms

S 3 Grevskapet Gränna-Visingsö (7.30 – 16.00)
Över ön och den lilla staden svävar naturligtvis i mångt och mycket släkten 
Brahes ande, men här finns också mycket annat. Turen går direkt till Gränna, 
grundad 1652 av Per Brahe d y. Här föddes också ballongfararen S. A. Andrée, 
mitt under den blomstringstid som Göta kanal bidrog till på 1800-talet. Under 
besöket på Grenna Museum får vi tillfälle att lära mer om såväl honom som sta-
dens historia i övrigt. Vi fortsätter sedan med färjan över till Visingsö, där vi först 
beger oss till Visingsborg, en av hörnstenarna i den Braheska slottstriangeln (de 
övriga är Brahehus och Västanå) och därefter Brahekyrkan, uppförd på 1600-
talet på den medeltida Ströja kyrkas grund och ännu idag levande församlings-
kyrka. Kyrkan är en hallkyrka i renässansstil, fylld av konstverk, fornminnen 
och kuriosa i en ganska överväldigande mängd. Den var avsedd att bli släktens 
mausoleum och är idag det enda av Per Brahe d.y:s byggnadsverk som inte 
skattats åt förgängelsen. Efter lunch på Visingsö hotell fortsätter turen ner till 
öns södra udde och Näs borgruin. Borgen uppfördes vid mitten av 1100-talet 
och var fram till 1300-talets början ett av kungamaktens starkaste fästen. En av 
de kungar som residerade här var Magnus Ladulås, som också dog på platsen 
1290. Tillbaka i Gränna blir det möjlighet att ströva en stund på egen hand, 
men också att besöka ett av stadens berömda polkagrisbagerier.
Samlingsplats: Avresa med buss från de hotell som finns angivna i program-
met. Ta med ditt bagage till bussen om du ska åka tåg direkt hem efter utflyk-
ten. Turen avslutas vid järnvägsstationen.
Pris: 580 kr exklusive moms

PROGRAMMET UTARBETAS I SAMARBETE MED HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE 
OCH KOMMUNIKATION (HLK) I JÖNKÖPING
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S 4 Från Habo till Jerusalem (8.30 – 15.30)
Jönköpings län är i mångt och mycket präglat av religiositet och frikyrka, och det 
är ingen tillfällighet att årets konferensstad ibland kallats Smålands Jerusalem. 
Under ledning av kyrkohistorikern docent Göran Åberg företas här en kyrkohis-
torisk resa med nedslag i miljöer tillhöriga såväl svenska kyrkan som äldre och 
senare tiders och även dagens väckelserörelse. Turen går först längs Vätterns väs-
tra strand till Habo kyrka, ett par mil norr om Jönköping. Denna tidiga 1700-tals-
kyrka, belägen på en gammal kyrkplats och helt i trä, kallas ”Träkatedralen vid 
Vättern” och är genom sin arkitektur och sin interiör närmast unik. Både väggar 
och tak är täckta av målningar med motiv från Luthers katekes, och bildar en 
sammanfattning av den kristna läran. Efter kaffe i den intilliggande Sockenstugan 
fortsätter turen till Järstorp och ortens autentiska missionshus från 1870-talet, 

idag förvaltat av en intresseförening. Här föreläser Göran Åberg i genuin miljö om 
gångna tiders församlingsliv under rubriken ”Folkväckelse och frikyrka”. Lunchen 
serveras hos Andreasförsamlingen (tillhörig Svenska Missionskyrkan) i dess res-
taurang i Fjällstugan, en av Vätterbygdens vackraste utsiktsplatser, och därefter 
går färden tillbaka till Jönköpings centrum och Immanuelskyrkan (även den 
Svenska Missionskyrkan). Här avslutas dagen med ett samtal mellan pastor Jan 
Eirestål och Göran Åberg på temat ”Frikyrkan av i dag och i morgon”, då det också 
blir tillfälle till frågor och diskussion.
Samlingsplats: Avresa med buss från de hotell som finns angivna i programmet. 
Ta med ditt bagage till bussen om du ska åka tåg direkt hem efter utflykten. Turen 
avslutas vid järnvägsstationen.
Pris: 380 kr exklusive moms

UTFLYKTER 



FREDAG 1 OKTOBER

11.00 – 12.00  INVIGNING PÅ HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH
 KOMMUNIKATION (HLK)
EU-parlamentarikern och f.d. statsrådet Alf Svensson inviger årets Historiedagar.
Utdelning av priset Årets historielärare (motiveringen läses upp av fil.pol.mag. 
Sten Westerberg) samt av Cliopriset (motiveringen läses upp av Cliojuryns repre-
sentant fil.dr Åsa Karlsson).

12.00  LUNCH PÅ PALLAS ATHENA OCH GUVERNÖREN
 (Plats, se separat lunchbiljett) 

13.30 – 14.30  PARALLELLA SEMINARIER
F 1  Kreugerkraschen – förspel och efterdyningar
Många kända personer har haft anknytning till Jönköping men till de mest 
kända hör finansmannen Ivar Kreuger. Efter det första världskriget hade ett 
nytt läge på den internationella kapitalmarkanden uppstått och under några 
få år byggde han upp en storkoncern inom tändsticksindustrin, där Jönköpings 
tändsticksfabrik ingick. Fil.dr Björn Gäfvert, tidigare verksam vid Krigsarkivet i 
Stockholm, föreläser om den dramatiska tiden före Kreugers fall, då riksbank 
och regering drogs in i virvlarna kring hans sönderfallande imperium, och om de 
diskussioner och spekulationer som följde i kraschens spår.
Moderator: Torbjörn Nilsson
Lokal: Aulan

F 2  Vad hände med den svenska skolan?
Varför har skolfrågorna fått sådan betydelse under de senaste åren? Vad betydde 
kommunaliseringen av skolan och hur gick det sedan? Hans Albin Larsson, pro-
fessor i historia och överdirektör vid Skolinspektionen, analyserar de senaste 50 
årens många reformer inom skolväsendet. Vi lade ner mycket pengar och möda 
på att bygga en demokratisk skola av högsta kvalitet. Blev det som vi önskade? 
Hur kan man tolka resultatet?
Moderator: Torgny Wadensjö
Lokal: Hc113

F 3  Bakar vi paj på samma äppelsorter som 
 Kajsa Warg?
FN har utnämnt 2010 till internationellt temaår för den biologiska mångfalden. 
Ständigt verksamt för att motarbeta utarmningen av denna mångfald är Nord-
Gen, som ansvarar för vår gemensamma nordiska genbank. Här bevaras frön till 
dagens och gårdagens kulturväxter, för att kunna sättas i jorden och användas 
i forskning och inte minst för att genom de Nordiska museerna visa äldre tiders 
grödor och hur de har påverkat vår kulturhistoria. Föreläsare är hortonomen och 
agr.dr Lena Ansebo, som arbetar med bevarande och dokumentation av frukter, 
bär och prydnadsväxter.
Moderator: Lena Milton
Lokal: Hb 116

F 4  Avhandlingsseminarium: Sjukdom och lidande  
 i 1800-talets väckelse: fallet Emil Gustafson
Joel Halldorf, teol.kand. och doktorand vid Uppsala universitet, lägger fram ett 
avsnitt ur sin kommande avhandling, som med Helgelseförbundets predikant 
Gustafson i fokus bl.a. belyser väckelsens kluvna relation till det moderna. Dis-

kussionen leds av professor Oloph Bexell, professor i kyrkohistoria vid Uppsala 
universitet. 
Moderator: Docent Göran Åberg, kyrkohistoriker och tidigare verksam vid Lunds 
universitet och Jönköpings högskola.
Lokal: Hc 114

14.45 – 15.45  PARALLELLA SEMINARIER
F 5  Kvinnornas företagsamma historia
Anita Lignell Du Rietz, fil.dr med ett förflutet på Näringsdepartementet och som 
chefsekonom i Föreningsbanken, dokumenterar kvinnors företagsamhet och 
yrkesliv historiskt. Hon synliggör kvinnornas strider och de framsteg de gjort 
trots starkt motstånd från mäktiga institutioner.
Moderator: Torgny Wadensjö
Lokal: Hc 113

F 6  Fastfrusen i polarisen. Etniska relationer i 
 Arktis med utgångspunkt i Vegaexpeditionen  
 1878–1879
Fil.master och gymnasielärare Åsa Olovsson föreläser om Vegaexpeditionens 
sammanträffande med invånarna på Tjuktjerhalvön i nordöstra Sibirien. Det 
dåtida svenska intresset för Arktis var stort och det mycket uppmärksammade 
kulturmötet genererade etnografiska studier av tjuktjerna och ledde till en för-
stärkning av den västerländska diskursen om arktiska folk.
Moderator: Dag Klackenberg
Lokal: Aulan

F 7  Att undervisa blivande historielärare
Margareta Casservik, sektionschef och universitetsadjunkt, fil.dr Hans-Olof Eric-
son och Lars Green, universitetsadjunkt och gymnasielärare, ger en inblick i hur 
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) arbetar med historieundervis-
ningen för framtidens lärare.
Moderator: Lars Green
Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
Lokal: Hb 116

F 8  Den frikyrkliga musiken
Musiken i frikyrkan har som funktion att förmedla det religiösa budskapet och 
två olika traditioner för hur detta kan gå till har utvecklats parallellt. Den ena har 
en mer intellektuell utgångspunkt där budskapet är inbyggt i musiken, som man 
måste lära sig att tolka för att förstå. Den andra bygger på mer känslomässiga 
utgångspunkter, har en enklare musikalisk form där texten bär budskapet och 
vill beröra direkt. Universitetslektor Gunnar Heiling, Musikhögskolan i Malmö, 
beskriver och exemplifierar hur dessa två traditioner utvecklats och på olika sätt 
präglat frikyrkomusiken.
Moderator:  Teol.dr Ulrik Josefsson, rektor för Korteboskolan i Jönköping
Lokal: Hc 114

15.45 – 16.15  KAFFE

16.15 – 17.15  PARALLELLA SEMINARIER 
F 9  Per Brahe d.ä. – kunglig favorit och greve av  
 Visingsö
Bo Eriksson, fil.dr och författare, följer greve Per Brahe d.ä. i spåren. ”Lita inte på 
någon, men håll dig på god fot med alla och envar!”, var ett av de råd som denne 

kunglige kusin gav de unga adelsmännen i sin Oeconomia eller hushållsbok för 
ungt adelfolk, en skrift han skrev på 1580-talet.
Moderator: Sten Westerberg
Lokal: Hc 113

F 10  En mordgåta, ett liv och bronsåldern i nytt ljus
Omkring 800 f. Kr. dödades mannen i en yxstrid och sjönk till botten i Mälaren. 
Han återfanns 1953. Vi kan nu med modern teknik rekonstruera hans liv från 
födelse till död i häpnadsväckande detalj. Samtidigt får vi en helt ny bild av 
bronsåldern.
Arkeologen Jonathan Lindström, författare till Bronsåldersmordet, berättar.
Moderator: Vetenskapsjournalisten och författaren Kristina Ekero Eriksson
Lokal: Hb 116

F 11  Tre industriella revolutioner
Lennart Schön, professor i ekonomisk historia, berättar om den omdaning av 
samhället som de industriella revolutionerna innebar och om vilka konsekven-
serna blev – förändringar av en omfattning som få eller ingen hade kunnat ana.
Moderator: Torgny Wadensjö
Lokal: Aulan

F 12  Forskningsfronten flyttas fram I
Doktorander från olika universitet och högskolor presenterar sina avhandlings-
arbeten.
Moderator: Hans Albin Larsson
Lokal: Hc 114

19.00  MOTTAGNING PÅ LÄNSMUSEET
Museichefen Sergei Muchin hälsar oss välkomna och berättar kort om de olika 
utställningarna. Guider finns utplacerade i lokalerna. Mingel med lättare buffé 
och dryck.
Tal av kommunstyrelsens ordförande Acko Anderberg Johansson och utdelning av 
priset till Stig Ramels minne. Motiveringen läser upp av fil. dr Jörgen Ullenhag.
Adress: Dag Hammarskjölds plats 2
Individuell transport.

LÖRDAG 2 OKTOBER
8.30 –9.30  PARALLELLA SEMINARIER
L 1  Bibliotek utan gränser   OBS! NY TID!
VIFANORD (Virtuellt fackbibliotek för Nordeuropa och Östersjöområdet) erbjuder 
ett mångsidigt hjälpmedel för forskare och andra biblioteksanvändare. Genom 
samsökning i tyska, skandinaviska, baltiska och internationella bibliotekskatalo-
ger, databaser och andra nätresurser ges tillgång till expertbedömda dokument 
av stort värde. Projektet, som presenterades i Greifswald 2008, är nu på väg att 
avslutas. Dr Ruth Sindt, Universitetsbiblioteket i Kiel, presenterar nätportalen och 
samarbetet med Kungliga biblioteket i Stockholm och andra svenska institutioner.
Moderator:  Lars Ilshammar
Lokal: Hc 114

L 2  Karl X Gustav – inte bara krigarkung
Schablonbilden av Karl X Gustav som matvrak och krigshetsare har skymt hans 
begåvning och mångsidighet. Att han en gång skulle bli Sveriges kung tedde sig 
långt före Kristinas abdikation fullt möjligt, och han fick en omsorgsfull uppfost-
ran. Hans mål var att göra Sverige till en starkare stat, att hävda kungamakten 
mot högadeln och att ge sig själv ett ärofullt eftermäle. Docent Björn Asker, 
arkivråd vid Riksarkivet, berättar med utgångspunkt i sin bok Karl X Gustav – en 
biografi.
Moderator: Sten Westerberg
Lokal: Aulan

L 3  Årstafrun – en adelsdam bland liderliga pigor  
 och fullsupna drängar
I Märta Helena Reenstiernas dagbok, som fördes på Årsta gård utanför Stock-
holm mellan 1793 och1839, ges en unik inblick i en adelsfamiljs förhållande till 
sitt tjänstefolk. Här stod ingen dräng med mössan i hand! Men värst var kanske 
att Årstafruns ende son vistades för mycket både i pigkammare och drängstuga. 
Vetenskapsjournalisten Kristina Ekero Eriksson presenterar en delvis ny bild av 
den välkända Årstafrun.
Moderator: Annika Törnquist
Lokal: Hc 113

L 4  En dynasti blir till
Tre korta föredrag om hur familjen Bernadotte målmedvetet etablerade sig som 
kunglig dynasti och med hjälp av gamla och nya medier befäste ett troninnehav 
som ännu idag tycks ohotat. Föredragshållarna har medverkat i en nyligen utgi-
ven bok med titeln En dynasti blir till. Myter, medier och makt kring Karl XIV Johan 
och familjen Bernadotte. 
Medverkande: Fil.dr Nils Ekedahl, docent i retorik och prefekt vid Södertörns 
högskola, fil.dr Mikael Alm, Uppsala universitet, och docent Cecilia Rosengren, 
Göteborgs universitet.
Moderator: Åsa Karlsson
Lokal: Hb 116

9.30 –10.00 KAFFE

10.00 –11.00 PARALLELLA SEMINARIER
L 5  En Jönköpingsroman om reformation och 
 revolution: Viktor Rydbergs Vapensmeden
Viktor Rydbergs Vapensmeden var länge en av Sveriges mest lästa romaner. Trots 
att den utspelas på 1520-talet och tar sin utgångspunkt i reformationen kan den 
läsas som en berättelse om författarens samtid, som präglades av en intensiv 
debatt om samhällets modernisering. Om Rydbergs deltagande i detta offentliga 
samtal föreläser Andreas Hedberg, fil.lic. och doktorand i litteraturvetenskap.
Moderator: Torbjörn Nilsson
Lokal: Hc 114

L 6  Steriliseringspraktikens drivkrafter. Rasbiologi, 
 nätverk och politik
Det har gått 100 år sedan Svenska sällskapet för rashygien bildades. Med 
utgångspunkt i utställningen (O)mänskligt samtalar Maria Björkman, gymna-
sielärare och doktorand i vetenskapshistoria, och författaren Ola Larsmo om den 
sortering och uteslutning av ”avvikande” människor som sattes i system i en tid 
då rasbiologiska idéer blev allmänt accepterade.
Moderator: Fil.dr Oscar Österberg, projektledare vid Forum för levande historia
Arrangör: Forum för levande historia
Lokal: Aulan

L 7  Granne med fienden? Ryska krigsfångar i  
 Gränna och Visingsö 1700 –1721
Håkan Jorikson, fil.mag. och chef vid Grenna museum, föreläser om ryssättlingar 
på Visingsö och ryssar som brände ned Visingsborgs slott. I arkiven uppträder 
dessa krigsfångar som kringdrivande våldsverkare, där varje individ skapar nya 
frågeställningar. Vilka var de, hur kunde nära 2000 inkvarteras på Visingsborgs 
slott? Och hur såg mötet ut mellan krigsfångar och lokalbefolkning i Gränna?
Moderator: Åsa Karlsson
Lokal: Hb 116

L 8  Garpar, gipskatter och svartskallar 
	 – invandrarna som byggde Sverige
Författaren Anders Johnson berättar om invandrarnas stora betydelse för Sve-
riges ekonomiska utveckling från medeltiden till i dag. Han belyser också hur 

invandringspolitiken har förändrats och det motstånd som ibland har funnits 
mot invandringen.
Moderator: Torgny Wadensjö
Lokal: Hc 113

11.15 – 12.15 / 12.30 PARALLELLA SEMINARIER 
L 9  Den svenska revolutionen
Under året 1917 är motstridiga krafter i rörelse: en arbetarrörelse är på väg 
mot makten samtidigt som monopolkapitalismen, inte minst symboliserad 
av Ivar Kreuger, växer till. Om detta dramatiska och motsägelsefulla skede, då 
Sverige riskerade att råka i svåra stridigheter – men inte gjorde det – talar 
författaren Ola Larsmo, som skrivit om kravallerna 1917 i romanen Himmel 
och jord må brinna, och professor Torbjörn Nilsson, Södertörns högskola.
(Sluttid 12.15)
Moderator:  Lars Ilshammar 
Lokal: Aulan

L 10  Från gästabudet i Valhalla till konferensen i 
 Wannsee – om missbruket av forntiden
Arkeologen och kulturdebattören Magnus Alkarp, verksam vid University of 
Aberdeen, föreläser om hur bilden av forntiden under 1800-talet började 
omformas utifrån nationalistiska teorier och hur detta längre fram fick 
konsekvenser i form av nazistisk infiltration av svensk arkeologi. Utifrån arkiv-
material från säkerhetspolis och underrättelsetjänst diskuterar Alkarp det för-
vånande stora motstånd som denna infiltration mötte då och det förvånande 
klena motstånd samma infiltration möter idag.
(Sluttid 12.15)
Moderator: Fil.dr Henrik Klackenberg, Riksarkivet
Lokal: Hc 113

L 11  Forskningsfronten flyttas fram II
Doktorander från olika universitet och högskolor presenterar sina avhand-
lingsarbeten. 
(Sluttid 12.30)
Moderator: Hans Albin Larsson
Lokal: Hc 114

L 12  Inblick i historiedidaktiska projekt vid
 Högskolan för Lärande och Kommunikation
Per-Göran Johansson, lektor i historia, berättar om historiekultur och histo-
riebruk under 1700-talet, Carl-Johan Svensson, universitetsadjunkt och dok-
torand i historiedidaktik, om diverseannonser i Dagens Nyheters historia och 
Anders Dybelius, universitetsadjunkt och doktorand i historiedidaktik, om sitt 
pågående didaktiska avhandlingsarbete kring Georg Carl von Döbeln.
(Sluttid 12.30)
Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
Lokal: Hb 116

12.15/12.30–13.30 LUNCH  PÅ PALLAS ATHENA OCH 
 GUVERNÖREN
 (Plats, se separat lunchbiljett) 

13.30 –14.45  PLENARSEMINARIUM
 ”Ett eget rum”. Livshistorier och vetenskap som 
 historisk praktik 
Kvinno- och genushistoria blev ett nytt vetenskapligt fält vid svenska uni-
versitet på 1980- och 90-talen, och för första gången gjorde ett större antal 
kvinnor karriär inom de akademiska strukturerna. I en ny bok, Föregångarna. 
Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, berättar en grupp kvinnor 
om vägen till professuren och om genusforskningens framväxt. Möt några av 

dem i detta ”round table”: Eva Österberg, Anita Göransson, Christina Florin och 
Kirsti Niskanen.
Moderator: Torgny Wadensjö
Lokal: Aulan

15.00 – 16.00 PARALLELLA SEMINARIER
L 13  Liberalismens idéhistoria
Svante Nycander, statsvetare och under åren 1979–1994 Dagens Nyheters 
chefredaktör, granskar upplysningstidens liberalism och diskuterar hur den 
europeiska liberalismen efter franska revolutionen och Napoleonkrigen blev 
en reformväg mellan reaktion och revolution.
Moderator: Torbjörn Nilsson
Lokal: Aulan

L 14  Svenska historiker från medeltid till våra dagar
Inom historikersamfundet har under senare tid intresset för historiografi ökat, 
men samlade framställningar av den svenska utvecklingen har saknats. Nu 
föreligger antologin Svenska historiker, där nära 60 ledande historieskrivare 
och historieforskare har porträtterats i uppsatser som ger perspektiv på den 
svenska historieskrivningens former och utveckling. Medverkande: professor 
Alf  W Johansson och docent Ragnar Björk, antologins redaktörer, samt förläg-
gare Stefan Hilding.
Moderator: Annika Törnquist
Lokal: Hc 113

L 15  Kung eller president? Framtiden för den  
 svenska monarkin ur ett historiskt perspektiv
Är monarkin förlegad och odemokratisk? Är det fel att rikets högsta ämbete 
går i arv? Eller ger monarkin viktiga bidrag till det moderna folkstyret? I 
boken Republik vs Monarki! diskuterar PJ Anders Linder, politisk chefredaktör 
på Svenska Dagbladet, och Per Svensson, författare och kulturskribent på 
Sydsvenskan, frågan om monarkins vara eller icke vara från varsin ståndpunkt, 
och fogar in årets kronprinsessbröllop i ett historiskt sammanhang. 
Moderator: Fil.dr Jörgen Ullenhag, f.d. chefredaktör och tidigare ordförande i 
DSH
Lokal: Hc 116

L 16  Familjen Hamrin och Jönköpings-Posten
År 1893 kom Josef Hamrin till Jönköpings-Posten. Sedan dess har familjen 
Hamrin dominerat tidningen, som betytt mycket för att väckelsearvet i byg-
den bevarades. Den var kulturkonservativ men synnerligen negativ till »sprit-
högern«. Därför blev J-P ett folkpartiorgan 1934. Sverker Oredsson, pofessor 
emeritus och tidigare universitetsdirektör vid Lunds universitet, föreläser.
Moderator: Peter Luthersson
Lokal: Hc 114

L 17  Från Lucy till bin Ladin? Fakta och färdigheter 
 i grundskolans historieämne
Ska grundskolans historieämne vara ett orienterings- eller färdighetsämne 
eller både/och? Paneldiskussion om den nya kursplanen i historia där 
begreppskunskap, arbete med källor och historiebruk betonas mer. Deltagare: 
historielärarna Carina Hafrén (åk 5–9, Skogåsskolan i Skogås), Marcelle Thour-
sie (åk 7–9, Adolf Fredrik i Stockholm), och Lars Åkerström (åk 7–9, Skolgårda 
skola i Motala) samt Per Eliasson, lektor vid Malmö högskola och medlem av 
kursplanegruppen för historia.
Moderator: Hans Albin Larsson
Lokal: Hb 220

16.00 – 16.30  KAFFE
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