Stads- och kommunhistoriska institutet
Verksamhetsberättelse för 2019

Undervisning med fokus på stadshistoria
Kurs i Stockholms historia genom tiderna, vårtermin (15 poäng). Heiko Droste och Mats
Berglund delar på ansvaret för kursen. Runt 100 studenter, högt söktryck. Fortsättningskurs i
Stockholms historia, hösttermin (15 poäng). Heiko Droste och Mats Berglund delar på ansvaret
för kursen. Bra söktryck, men få studenter som går kursen, då de först vid antagningen får veta
om kursens organisation. Dessutom en ny engelskspråkig kurs om förmodern europeisk
stadshistoria (Heiko Droste), samt en stadshistorisk läskurs på avancerad nivå (Mats Berglund).
Handledning av doktorander och studenter med stadshistoriska ämnen
Doktorander: Dan Johansson, Per-Gunnar Sidén, Olof Blomqvist, Pontus Folkesson.
Handledning av flera kandidatuppsatser och en masterstudent om Stockholm på 1800-talet.
Konferensdeltagande och föredrag
* Februari 2019, ABF-huset Stockholm: ”Stockholm och den tidigmoderna nyhetsmarknaden”.
* 8–9 mars 2019, Wien, Österrike: konferens om den svensk-polska relationerna under 1600talet, föredrag om ”Swedish intelligence on Poland in the First Half of the 17th Century”.
22 mars 2019, Groningen, Nederländerna: symposium om ny forskning om det tidigmoderna
mediesamhället, presentation av min bok om den barocka nyhetsmarknaden.
* 4–5 april 2019, Kristiansand, Norge: workshop inom ramen för internationellt samarbete om
”State-building from below”, diskussionsunderlag om: ”Crown formation and the Towns”.
* Maj 2019: Tysk arkivkonferens i Stockholm, föreläsning om tyska köpmännens spår i svenska
arkiv.
12–14 augusti 2019, Stockholm: internationell konferens, ”The Global North. Spaces,
Connections, and Networks before 1700”. föredrag om: ”The North as a part of the European
News Network”.
Konferensarrangemang
Stadshistorisk workshop, 24 april 2019, SU: ”Välfärdsstaden – vart är du på väg?”.
Internationell konferens, 28–30 augusti 2019, med anledning av institutets 100-årsjubileum:
”Urbanity in the Periphery”, i Stockholms stadsmuseum och SKL:s lokaler, mottagning på
Stadshuset, runt 60 deltagare från olika nordiska länder.
Urbanhistoriska frukostseminarier med två föredrag, fyra tillfällen år 2019.
Gemensamma seminarier med Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och Centrum
för Näringslivshistoria: ”Stockholm skriver historia”, fyra tillfällen år 2019.
Publikationer
Lars Nilsson, Mats Berglund & Per-Gunnar Sidén: ”Svensk stadsutveckling efter 1970”,
manuskript till kapitel i en lärobok i svensk stadshistoria.

Heiko Droste:
Redaktör och författare för boken: Städer & kommuner – ett institut firar 100 år, Stockholm 2019.
”Naming the ambiguous. Income and royal service in seventeenth century”, i Marjorie Elizabeth
Plummer & Joel F. Harrington (red.), Names and Naming in Early Modern Germany, New York:
Berghahn 2019, s. 109–124.
”Det ständigt nya arvet. Om nyttan av historiska minnen i Stockholm och Lüneburg”, i Pål
Brunnström & Ragnhild Claesson (red.): Creating the City. Identity, Memory and Participation.
Conference proceedings, Malmö university 2019, s. 98–111.
* ”Das ständig neue Erbe. Zum Gebrauch von historischen Erinnerungen in Stockholm und
Lüneburg” i Pia Eckhart & Marco Tomaszewski (utg.), Städtisch, urban, kommunal. Perspektiven auf
die städtische Geschichtsschreibung des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Göttingen: V&R
Unipress 2019 (Formen der Erinnerung, 69), s. 195–207.
* plus tre recensioner publicerade i svenska och nederländska historiska tidskrifter.
Internationella nätverk
* European Association for Urban History: Mats Berglund medlem av styrelsen (international
committee) och kassör.
* Samarbete mellan fyra europeiska universitet inom ramen för ett HERA-projekt om
hamnstäder som ”pleasurescapes”. Projektet beviljades i december 2018 och startade i maj 2019
med en workshop i Hamburg och ett nätverksmöte i Gdansk i september 2019.
City History Museums and Research Network of Europe, Barcelona, möte i Barcelona i oktober
2019.
I samband med konferensen i Stockholm i augusti 2019 skapade vi ett nätverk för Nordens
stadshistoriker. Nätverket ska organisera och publicera konferenser samt tillåta utbytet mellan
stadshistoriska doktorander inom Norden.
Samarbeten i Stockholm och Sverige
”Stockholm skriver historia”, gemensam föreläsningsserie med Stockholms stadsarkiv,
Stockholms stadsmuseum och Centrum för Näringslivshistoria.
Samarbete med Chalmers tekniska högskola, Skaraborgs kommunförbund och Mariestads
kommun: ”Rurban Planning Talks”.
* Medlem i redaktionskommittén för Stockholmia förlag.
* Medlem i referensgruppen av ett forskningsprojekt Bekönade rum.
* Medlem i referensgruppen för ett samarbete mellan Kungliga Biblioteket och Riksbankens
Jubileumsfond som förbereder en hemsida och olika verksamheter i samband med
rösträttsjubileet, www.demokrati100.se, 2018–2021.
* Medlem i styrelsen för Föreningen Bergslagsarkiven.
Institutets organisation
Institutet arbetar även fortsättningsvis med en profilering kring ämnet urbanitet. 2019 anordnade
vi en workshop om välfärdsstaden.
Heiko Droste, Föreståndare
* med asterisk markeras de delar av vår verksamhet som svarar på externa inbjudan.
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Bihang om Stads- och kommunhistoriska institutets externa finansiering
Externa intäkter avser de bidrag som institutet får från annat håll. Dessa intäkter ligger helt och
hållet utanför institutets budget så som den förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner. Men
de är viktiga för att driva institutets verksamhet och redovisas för att förtydliga institutets
verksamhet.
År 2019 beviljades medel för ett HERA-projekt om ”Pleasurescapes”. Projektet är ett samarbete
mellan universitet i Hamburg, Rotterdam, Girona och Stockholm (Stads- och kommunhistoriska
institutet). Det behandlar hamnstäder som transnationella aktörer för integration. Heiko Droste
är en så-kallad Principal investigator för den svenska delen. Inom projektet anställs en historiker,
Christina Reimann, i tre år. Vår andel inom projektet motsvarar runt 1.800.000 kronor, på tre års
tid. Pengarna förvaltas av Historiska institutionen på Stockholms universitet.
http://heranet.info/projects/public-spaces-culture-and-integration-in-europe/pleasurescapesport-cities-transnational-forces-of-integration/
Institutet lyckades finansiera 2019 års jubileumskonferens med hjälp av en extern finansiering på
275.000 kronor. För att finansiera en konferens och utställning år 2020 med anledning av
Stockholms blodbad har vi sökt flera fonder. Fram till den 1 december 2019 beviljades 100.000
kronor av Stockholmsgillet, 50.000 kronor av Samfundet Sankt Erik och 30.000 kronor av
Kungliga patriotiska sällskapets underhållsfond för utställningen, Åke Wibergs stiftelse gav
60.000 kronor för konferensen.
Historiska institutionen på Stockholms universitet stödjer löpande både våra seminarier och
workshopar. År 2019 motsvarade detta stöd ungefär 20.000 kronor.
För översättningen av en bok av Heiko Droste om den tidigmoderna nyhetsmarknaden som år
2020 ska ges ut på förlaget Brill i Leiden har flera bidrag sökts. Beviljat fram till den 1 december
2019 är 120.000 kronor från Södertörns Högskola, 30.000 kronor från Historiska institutionen på
Stockholms universitet och 40.000 kronor från Åke Wibergs stiftelse.
Institutets sammanlagda externa finansiering uppgår år 2019 alltså till 2.525.000 kronor och
kommer bidra till institutets verksamhet i flera år framöver.

