Tyresö historiedag
Fredag 17 maj 2019 på Tyresö slott

Författaren Magnus Västerbro, Augustpristagare 2018 för årets bästa fackbok, inleder Tyresö
historiedag den 17 maj. Foto: Johanna Hanno
Det svårt att tro det, men den årliga Tyresö historiedag, en fortbildningsdag med guldkant för lärare i
historia och samhällskunskap på länets gymnasier och grundskolor närmar sig. Fredagen den 17 maj
är det dags för den traditionsrika heldagen vi startade 2006 med forskning och nytt från historiefronten, kollegialt umgänge vid lunch- och fikabord och chans att lära känna den vackra slottsmiljön.
I år inleds dagen av den Augustprisbelönade författaren Magnus Västerbros föreläsning om
svältåren i Sverige i slutet av 1860-talet. En skarp kontrast till slottskrog och välstånd – men också
påminnelse om klimatriskers följder. ”Någon som ser parallellerna till vår tid?”, frågade
Augustprisjuryn.
Och så bjuder seniora och yngre forskare på historiska resor från Karthagos förstörelse, Karl XII:s
krigsfångar och kyrkan i Ukraina till hembiträdesmiljonernas kvinnomigration och kökets historia!
Välkommen till spännande Tyresö historiedag – på tröskeln till den blomstertid!
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Tyresö historiedag
Program fredag 17 maj kl 9.30 – 16.00
09.30-10.00

Samling till morgonfika

10.00-10.15

Mats Fält, Tyresö kommun,
välkomnar

10.15-11.15

Magnus Västerbro: Svälten
– hungeråren som formade
Sverige

11.15-12.15

Två parallella sessioner
a/ Lisa Öberg: Från piga till
RUT
b/ Yuliya Yurchuk:

Historiebruk och religion:
politik och kyrkan i Ukraina
12.15-13.30

Lunch på Tyresö Slott

13.30-14.30

Två parallella sessioner
a/ Magnus Rodell: Från

Karthago till Palmyra: Om
förstörelsens kulturhistoria
b/ Olof Blomqvist: Hans
Christopher Becker Migrant och krigsfånge i
Karl XII:s Sverige
Två parallella sessioner
14.30-15.30

a/ Helena Bergman: Kökets
moderna historia
b/ Nordiska museet: Rundvandring på slottet

15.30-16.00

Avslutningsfika
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Medverkande
Magnus Västerbro är författare och journalist med historisk inriktning. Han
medarbetar i populärhistoriska tidskrifter och är numera historieskribent i Dagens
Nyheter. 2016 utkom hans omtalade bok Pestens år. Döden i Stockholm 1710. Och
två år senare den Augustprisbelönade Svälten. Hungeråren som formade Sverige. Ur
juryns motivering: ” ”En oavbrutet spännande och engagerande berättelse om svälten
under klimatkrisen i Sverige 1867–1869.”
Lisa Öberg är docent i historia: ”Enligt International Labour Organization (ILO) arbetar
idag 67 miljoner människor, mest kvinnor, i någon annans hem som hembiträde eller
liknande. Av dessa har 12 miljoner migrerat för att få arbete. Migration i det husliga
arbetet har en lång historia, även inom Sverige. Föreläsningen följer ’hembiträdesfrågan’ i svensk politik och film under 1900-talet och landar i hembiträdets återkomst
– en följd av växande inkomstskillnader i Sverige och i världen.
Yuliya Yurchuk är postdok och lektor i historia: ”Sedan 1992 har det funnits tre ortodoxa
kyrkor i Ukraina: den ukrainsk-ortodoxa kyrkan under Moskvapatriarkatet, den
ukrainsk-ortodoxa kyrkan under Kievpatriarkatet, och den lilla ukrainska autokefala
ortodoxa kyrkan. Fram till nyligen var de två senare inte erkända av andra stora
ortodoxa kyrkor men 6 januari 2019 erkändes de formellt från Konstantinopel.
Föreläsningar tar upp religiöst motiverat historiebruk och hur det kopplas till nationell
och även internationell politik.”
Magnus Rodell är docent i idéhistoria: ”I föreläsningen görs nedslag i förstörelsens
kulturhistoria från romarnas ödeläggelse av Karthago år 146 f Kr till Islamiska statens
sprängningar av världsarv i Irak och Syrien 2015. Just IS förstörelsehandlingar
resulterade i starka reaktioner runt om i världen. Är det möjligt att tala om "god"
respektive "ond" förstörelse och vilka funktioner fyller sekulär och religiös förstörelse
i ett idé- och kulturhistoriskt perspektiv?”

Olof Blomqvist är doktorand i historia: ” Under stora nordiska
kriget kom tusentals krigsfångar till Sverige. De inkvarterades i
lokalbefolkningens hem och blev förvånansvärt integrerade i
samhället. Trots att de kommit mot sin vilja valde många fångar
att stanna i landet. Vi följer krigsfången Hans Christopher
Becker från födelsen i Saxen till fångenskapen i Uppsala. Hur
såg livet ut för en krigsfånge i Karl XII:s Sverige? Vad krävdes för
att bli accepterad i 1700-talets svenska samhälle?
Helena Bergman är docent i historia: ”Köket är platsen för
vardagslivets mest grundläggande sysslor, som matlagning,
ätande och familjeumgänge. Men köket speglar också 1900talets stora samhällsomvandlingar. Föredraget tar utgångspunkt
i köket som rum för att belysa frågor om Sveriges
modernisering, och förändringar i familje- och
genusrelationerna.”

”Vad är väl en
bal på slottet?”
Nja, inte mycket
mot den rundvandring som
Nordiska museet
anordnar under
historiedagen
för 30 deltagare!
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Anmälan
Välkommen till Tyresö historiedag fredagen den 17 maj. Här anmäler
du din och dina kollegors medverkan.
Priset för fortbildningsdagen, inklusive måltid och kaffe, är 800 kr per
deltagare, exklusive moms.
Anmälan är bindande och mottas senast onsdagen den 8 maj.
Anmälan till: Tyresohistoriedag@sh.se
Ange:
Deltagares namn & e-postadress
Skola
Kostförbehåll (om vegetariskt eller special)
Fakturaadress samt organisationsnummer.
Privatpersoner får faktura till e-postadressen.
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