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CEMAS organisation 

Avsikten med etablerandet av CEMAS är att skapa ett mångdisciplinärt 

och tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare inom det maritima 

fältet såväl vid museer som vid svenska lärosäten för att stärka 

kompetensen inom forskningsfältet nationellt. De ämnesområden som 

i första hand berörs är arkeologi, etnologi och historia. De 

organisatoriska enheter som är involverade vid SU är Historiska 

institutionen och Institutionen för etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap. 
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Verksamhet 2018 

Pågående projekt och projektansökningar 

Doktorandernas arbete 

Niklas Erikssons postdoktortjänst 

Döden och havet 

Neutralitet till sjöss och ostindiska kompaniet 

Projektansökningar, stärkt marinarkeologi och ny postdoktor 
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Seminarier, workshops, konferenser 

Maritima seminariet 2018 

• 
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Den glömda flottan och CEMAS forskningsworkshop den 4 juni  
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Forskarnas övriga verksamhet 
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Niklas Eriksson 
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Illustration av Riksäpplet. Av 
Niklas Eriksson.  
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Fredrik Kämpe  
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Ida Hughes Tidlund 
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Undervisning 
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Publikationer 2018
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Omslag till Sveriges första 
globala århundrade av Leos 
Müller. 

Tre föremål som hittades i 
Dalarövraket, senare 
identifierat som Bodekull. 
Vraket var ämne för artiklar 
av Niklas Eriksson 2018, där 
även dessa bilder användes.  

Foto: Anneli Karlsson, SMM 

Skäret Märket, väster om Åland, sett från havet. Märket är i 
centrum för en publikation av Ida Hughes Tidlund.  
Foto: Ida Hughes Tidlund.  

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AP.%20G.%20Maxwell-Stuart
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ASteve%20Murdoch
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Ekonomi 



Stockholms universitet 

Centrum för maritima studier 

14 

Centrum för maritima studier 

Stockholms universitet 106 91 Stockholm Tel 08-16 20 00

www.historia.su.se/cemas   info@su.se

CEMAS är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima och

transporthistoriska museer.

Bild på framsidan: Dykning efter vraket Blekinge. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet. 

Licens: Erkännande-DelaLika (CC BY-SA)
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