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SEMINARIER  & UNDERVISNING
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Se Gula schemat. De närmast kommande seminarierna:

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER

13/11 Daniel Alvunger: Det sekulära lutherska riket av svensk nation. SAP och Svenska
kyrkans integration i välfärdsstaten 1945-70. Kim Salomon. Uppsatsen finns utlagd.

27/11 Maria Svensson: ”Meeting the Peace?”  Intergroup Relations in the Anglican
Schools in Jerusalem 1920-1948. Eva Österberg.

29/11 Lina Paulsson: Eldens återsken. Första världskriget i svenska romaner. Kim
Salomon.  OBS! Seminariet flyttat till den 15/1 2002.

4/12 Ulrika Holgersson: Ett klassamhälles tankestrukturer. Hegemonisk diskurs och
diskursiv förhandling i Svensk Damtidning 1900-1910. Eva Österberg.

11/12 Despina Tzimoula: Writing Herself. The Double Ethics of Pinelopi Delta. Eva
Österberg.

13/12 Stefan Nordqvist: Den okände cyklisten – Sverigeloppet 1951. Kim Salomon. Flyttad
från den 20.11.

SPECIALSEMINARIERNA

SEMINARIET FÖR GENUSHISTORIA

28/11 Yvonne Svanström, FD, ekonomhistoriker vid Stockholms universitet, talar om
kontroll över prostitutionen under 1800-talet med utgångspunkt från sin avhandling
Policing Public Women. The Regulation of Prostitution in Stockholm 1812-1880.
Onsdagen den 28 november, kl. 13.15-15.00 i Blå rummet. Alla intresserade
välkomna.
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SEMINARIET FÖR ÄLDRE SOCIAL OCH KULTURELL HISTORIA

21/11 Lektor Sven Lilja från Södertörn (vår partnerhögskola i forskarskolan) presenterar sin
stora stadshistoriska forskning under titeln: Stadssystem i förändring. Urbaniserings-
processen i Sverige (m. Finland) under tidigmodern tid. Onsdagen den 21 november
kl. 14-16 i Blå rummet. Kaffe efteråt.

5/12   Lektor Charlotte Appel från Roskilde Universitetscenter presenterar sin doktorsav-
handling från i år Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark. Onsdagen den 5
december kl. 10-12 i Blå rummet. Gemensam lunch för alla som önskar.

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET

15/11 Henrik Sannerstedt och Victor Lundberg från Centrum för Arbetarhistoria i
Landskrona: Landskrona Arbetarmuseum – visioner, verklighet, verksamhet.
Projektledarna för Skånes nya arbetarmuseum presenterar sina planer och inbjuder
till diskussion. Torsdagen den 15 november, kl. 18.00 i Villa Fridhill vid Skolallén
(bredvid Alléskolan) i Landskrona. Alla intresserade välkomna.

ÖVRIGA AKTIVITETER

Historiska Föreningen.
14/11 Filosofie Doktor Eva-Helen Ulvros presenterar sin nya bok om Sofie Elkan.

Onsdagen den 14 november, kl. 18.15, Historiska institutionen, sal 3.

KURSER
Lunds universitet, området för humaniora och teologi.  Kurs i grundläggande pedagogik och
kommunikation (muntlig och skriftlig presentation) i januari – mars 2002. Ytterligare info, se
Pärmen. Anmälan senast fredagen den 11 januari 2002.

DISPUTATIONER

Historia, Lund

17/11 Per Göran Johansson försvarar sin avhandling Gods, kvinnor och stickning. Tidig
industriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca. 1750-1870. Lördagen den
17 november 2001, kl. 10.15, på Historiska institutionen, sal 3. Opponent: docent
Sven-Olof Olsson, Varberg.

1/12 Roger Johansson försvarar sin avhandling Kampen om historien – Ådalen 1931.
Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000. Lördagen
den 1 december 2001, kl. 10.15, på Historiska institutionen, sal 3. Opponent:
professor Bo Stråth, Florens.
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8/12 Ulf Zander försvarar sin avhandling Fornstora dagar, moderna tider. Bruk och
debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. Lördagen den 8 december
2001, kl. 10.15, på Historiska institutionen, sal 3. Opponent: professor Claus Bryld,
Köpenhamn.

15/12 Bodil E.B. Persson försvarar sin avhandling Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-
talets Skåne. Lördagen den 15 december 2001, kl. 10.15, på Historiska institutionen,
sal 3. Opponent: professor Marie Clark Nelson, Linköping.

Historia, Göteborg

16/11 Audur Magnúsdóttir försvarar sin avhandling Frillor och fruar. Politik och
samlevnad på Island 1120-1400. Fredagen den 16 november 2001, kl. 10.00 i
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6.

1/12 Tommy Isidorsson försvarar sin avhandling Striden om tiden. Arbetstidens utveckling
i Sverige under 100 år i ett internationellt perspektiv. Lördagen den 1 december 2001,
kl. 10.00 i sal 10, universitetets huvudbyggnad, Vasaparken, Göteborg.

Historia, Uppsala

23/11 Karin Sennefelt försvarar sin avhandling Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och
frihetstida politisk kultur. Fredagen den 23 november 2001, kl. 10.5 i universitets-
husets lärosal X

30/11 Henrik Höjer försvarar sin avhandling Svenska siffror. Nationell integration och
identifikation genom statistik 1800-1870. Fredagen den 30 november 2001, kl. 10.15
i universitetshusets lärosal X

Historia, Stockholm

30/11 Linnea Forsberg försvarar sin avhandling Stormaktstidens Stockholm tar gestalt.
Gaturegleringen i Stockholm 1625-1650. Fredagen den 30 november, kl. 10.00 i
hörsal D8, Södra huset, Frescati.

7/12 Lars-Erik Hansen försvarar sin avhandling Jämlikhet och valfrihet. En studie av den
svenska invandrarpolitikens framväxt. Fredagen den 7 december, kl 13.00 i hörsal D7,
Södra huset, Frescati.

Litteraturvetenskap, Lund

1/12 Inger Nilsson försvarar sin avhandling Krakel Spektakel, hör hur det låter! Studier i
Lennart Hellsings språkvärld. Lördagen den 1 december, kl. 10.15 i Edens hörsal.

15/12 Erik Zillén försvarar sin avhandling Den lekande Fröding. En författarskapsstudie.
Lördagen den 15 december 2001, kl. 11.15, hörsalen, Palaestra.

Teologi, Lund

30/11 Hans Ingvar Roth försvarar sin avhandling Den särskiljande politiken. En analys av
debatten om positiv särbehandling i USA. Fredagen den 30 november, kl. 14.15 i
Samarkand, AF, Sandgatan 2.
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KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda

International Institute of Social History. The 4th European Social Science History Conference
äger rum i Haag 27/2 – 2/3. Ytterligare info i Pärmen samt via hemsida www.iisg.nl/esshc.

Uppsala universitet och Historielärarnas Förening. Konferens om Att förmedla historia i skola
och samhälle. Nya teoretiska, didaktiska och pedagogiska perspektiv. 15-16 november 2001 i
Uppsala. Anmälan senast den 1 november. Bland de medverkande finns ett antal nuvarande och
tidigare lundahistoriker, Per Eliasson, Kristian Gerner, Klas-Göran Karlsson, Hans Albin Larsson,
Eva Queckfeldt, Kim Salomon och Ulf Zander. Program och ytterligare upplysningar i Pärmen.

NORFA. Konferens om ”Kön och våld i Norden – ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004”.
23-24 november 2001 i Köge, Danmark. Närmare upplysningar: www.norfa.no.

Örebro universitet & Svenska Historiska föreningen. Nationella Historikermötet äger rum 19-21
april, 2002 i Örebro. Upplysningar finns på historikermötets hemsida: www.historikermotet.se eller
i Pärmen.

Nytillkomna

Culture, Identity, & Beyond Seminar Series. Seminarium med Eva Hamberg, professor i
religionssociologi och Gwen Alexis, gästforskare vid Historiska institutionen om De svenska
och amerikanska samhällena ur religionssociologiskt perspektiv. Seminariet äger rum onsdagen
den 14 november 2001, kl. 14.00 – 16.00 på Historiska institutionen, sal 3.

Lunds universitet, Teologiska institutionen. Hilding Pleijel-symposium IV. 1800-talets religiösa
väckelserörelser ur ett internationellt perspektiv. 23-24 november 2001 på Teologiska institutionen,
Allhelgona Kyrkogata 8, sal 118.

1066. Tidskrift for historie. Med anledning av tidskriftens 30-årsjubileum avhålles ett jubileums-
seminarium över ämnet Nyere forskning i nordisk regionalhistorie i 1600- og 1700-tallet. Bland
föreläsningarna kan nämnas Gotland som dansk provins och vardagslivets fördanskning på 1600-
talet av Jens Lerbom. Seminariet äger rum den 30 november kl. 10.00 – 16.00 på Köpenhamns
universitet Amager, lokale 6.1.48.

PERSONALNYTT
Ingegerd Christiansson är tjänstledig 13/11 – 15/11. Leif Eliasson kommer att ha semester 12/11
– 16/11 och kommer att vara tjänstledig 19/11 – 14/12. Från och med den 19/11 kommer Maria
Svensson att fungera som t f studievägledare.

Som sökande till två utbildningsbidrag/doktorandtjänster i historia vid Lunds universitet har
följande anmält sig: Marianne Aringberg Laanatza, Kista, Lotta Johansson, Malmö, Stefan
Nordqvist, Lund, Göran Pettersson, Löddeköpinge, Jan Selling, Berlin, Tomas Sjöholm,
Helsingborg, Per Stobaeus, Lund, Maria Svensson, Lund, Peter Svensson, Lund, Robin Thordur
Trnovsky, Malmö, Despina Tzimoula, Lund, Anna Wallette, Malmö, Joachim Östlund, Lund.

Som sökande till två doktorandanställningar i historisk-filosofiska ämnen har följande från ämnet
historia anmält sig: Marianne Aringberg Laanatza, Jan Selling, Maria Svensson, Despina Tzimoula,
Anna Wallette.
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LEDIGA  TJÄNSTER

European University Institute, Florens. Professur med inriktning på 1900-talshistoria.
Förordnandet gäller fyra år. Upplysningar och ansökningshandlingar kan erhållas via e-post:
Applypro@iue.it. Ansökan senast den 15 november 2001.

Växjö universitet. Vikarierande universitetslektorer i historia med omfattning 50-100 % och
placering vid Institutionen för humaniora. Undervisning i historia inom såväl kronologiska över-
siktskurser som fördjupnings- och uppsatskurser på B-, C- och D-nivå samt undervisning i teori och
metod. Upplysningar: Ulla Rosén, tel, 0470-708910. E-post: Ulla.Rosen.@hum.vxu.se. Ansökan
senast den 21 november 2001. Ytterligare info i Pärmen.

Blekinge Tekniska Högskola. Tjänst som universitetsadjunkt, 100 %, i historia med placering vid
institu-tionen för humaniora i Karlskrona. Närmare upplysningar: www.bth.se/for/tjanster.nsf. eller
i Pärmen. Ansökan senast 2001-11-21.

Lunds universitet. Historiska institutionen.  Intresserad av undervisning till våren? Till vårter-
minen 2002 behöver vi lärare på följande delkurser på HIS 210 (1-40 poäng).
   Delkurs 1. Historisk metod och teori (3 poäng), 4 grupper med 7 gruppövningar för varje.
Undervisningen kan alltså delas av flera personer.
   Delkurs 2. Det antika samhället. Tiden före 500 (4 poäng) 7 föreläsningar, en gruppövning.
   Delkurs 5. Historisk metod och teori samt uppsatskurs (7 poäng) 4 seminarier. Undervisningen
kan alltså delas av flera personer.
   Vid utdelning av undervisningsuppdrag skall både vetenskaplig och pedagogisk kompetens vägas
in. Vetenskaplig kompetens innebär bl.a. att lektorskompetens genom doktorsexamen prioriteras.
Pedagogisk kompetens kan omfatta undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning. Köns-
aspekten skall givetvis alltid beaktas.
   Intresseanmälan kan göras till studierektor Eva Queckfeldt eller till studierektor Harald
Gustafsson, senast 23 november. Vidimerad meritförteckning bifogas. Betyg och andra
handlingar behöver dock inte lämnas in.

Försvarshögskolan, Stockholm. Tjänst som universitetslektor i säkerhetspolitik med särskild
inriktning på samarbetet inom den Europeiska Unionen. Behörig till tjänsten är disputerad
sökande i statsvetenskap/internationella relationer eller i andra hand i historia eller freds-och
konfliktforskning. Ansökan senast 2001-11-27.

Örebro universitet. Anställning som doktorand inom ramen för Kvinnovetenskapligt forums
forskningsprogram Kvinnor, man, makt och politik i förändring. Förutsättning för anställning är att
den sökande antas till forskarutbildning i något av ämnena historia, sociologi eller statskunskap.
Ansökan senast den 15 december 2001. Ytterligare info i Pärmen.
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STIPENDIER,  FORSKNINGSANSLAG, mm

OBS!  Fler aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier/stip/current.php.
Glöm inte heller Pärmen, där mer utförlig information och ansökningsblanketter finns.

Nytillkomna

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne. Resestipendier till studerande för materialin-
samling och forskning utomlands i samband med examens- eller avhandlingsarbete inom ämnes-
områden med anknytning till internationella organ och internationellt samarbete speciellt rörande
fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.
Ansökan på särskild blankett senast den 30 november 2001. Ytterligare info i Pärmen.

Stiftelsen Svenska Institutet i Rom. Det större extra forskningsstipendiet vid Svenska Institutet i
Rom 2002/2003. Ansökan senast den 11 januari 2002. Info i Pärmen.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Bidrag för främjande av humanistiska vetenskaper, främst
till särskilda projekt och i storleksordningen 15.000 – 40.000 kronor. Information på adress:
www.langmanska.se. Ansökan senast den 15 januari 2002.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm utlyser Rudolf Meidner-priset för forskning i
fackföreningsrörelsens historia. Arbeten, som kan sändas in av författaren själv eller av annan
person, skall ha inkommit senast den 4 februari 2002. Ytterligare info i Pärmen.

SPRIDDA NOTERINGAR
Ur bokfloden
   Karl XI tillhör inte de svenska kungar som fått sin levnadsbana skildrad särskilt ofta. Man får gå
tillbaka till 1950-talet för att hitta en biografi om honom. Denna brist har nu avhjälpts genom en
nyutkommen monografi, Karl XI. En biografi, författad av professor Göran Rystad. Här får vi en
delvis ny bild av kungen än den traditionella, en bild som visar en kompromisslös, självmedveten,
och  viljestark härskare, vars insatser fick bestående följder för samhällsutvecklingen i Sverige då
han åstadkom något av en social revolution genom att öppna vägen till tjänster och befordran inom
krigsmakt och förvaltning för alla på lika villkor. Boken, som är utgiven av Historiska Media, är på
395 sidor, inklusive register, försedd med ett intressant bildmaterial och prydligt inbunden.

Årsmöte med universitetshistoriska sällskapet
     Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas till årsmöte den 26 november
kl. 19.00 på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25. Efter årsmötesförhandlingarna kommer
Musikhögskolan att presentera sig i tal och ton. Buss avgår från Domkyrkan i Lund kl. 18.15, åter
till Lund kl. 22.00. Pris för bussresan ca 50:- pr person. Den som vill åka buss måste anmäla detta
senast den 15/11 till Lina Carls, adress Historiska institutionen, Box 2074, 220 02 Lund, eller mail:
Lina.Carls.@hist.lu.se. Anmälan är bindande.

Allt för den här gången. Glad Mårten

Leif Eliasson


