
 1

 

     HILMA     
           Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att… 
                                   Årgång 28, 2002/03, Nr 2, 2002 09 19 

 
 

SEMINARIER OCH UNDERVISNING 
 

Se Gula schemat 
 
 
DISPUTATIONER 
 
Historia, Lund 
 
28/9 Solveig Fagerlund försvarar sin avhandling Handel och vandel. Vardagslivets sociala 

struktur ur ett kvinnoperspektiv. Helsingborg ca 1680-1709. Lördagen den 28 september, kl. 
10.15, på Historiska institutionen, sal 3. Opponent: FD Åsa Karlsson Sjögren, Umeå.  

 
Historia, Stockholm 
 
20/9 Birgitta Plymoth försvarar sin avhandling Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och 

genus i fabriksstaden Norrköping, 1872-1914. Fredagen den 20 september, kl. 10.00 i hörsal 
9, hus D, Södra husen, Frescati. 

 
Historia, Umeå 
 
11/10 Stefan Warg försvarar sin doktorsavhandling Familjen i gruvmiljö. Migration, giftermåls-

mönster och fertilitet i norrbottniska gruvsamhällen 1890-1920. Fredagen den 11 oktober, 
kl. 10.15 i Humanisthuset, hörsal F. 

 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER  
 

Tidigare anmälda 
 
Sveriges ambassad, Vilnius. Internationell konferens i Vilnius den 23-25 september 2002 om 
Holocaust in Lithuania in the Focus of Modern History, Education and Justice. Anmälan senast den 
15 juli. Enligt skrivelsen från ambassaden är dock arrangörerna ”informerade om att det är 
semestertider i Sverige och att anmälningar säkerligen kommer att göras även senare” (informa-
tionen från ambassaden är daterad 2002-07-10). Program och övrig info, se Pärmen. 
 
Peripheral Communities. Crisis, Continuity and Long-Term Survival. Multidisciplinary confe-
rence, Ängersjö and Sveg, Härjedalen, August 14 – 17, 2003. Anmälan senast 1 november 2002. 
Ytterligare info, se website at http://www.angersjo.lu.se.  
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ISKA (Industrisamhällets Kulturarv i Västernorrland). Manligt och kvinnligt i industrisam-
hällets kulturarv. Symposium 23-24 oktober i Hörsalen Pinassen, Arken tjänstecentrum, 
Örnsköldsvik.  
 
Dito. Symposium om Arv och trauma – Ådalshändelserna och andra exempel på historiebruk.  
27-28 november, Räddningsverkets skola Sandö, Sandöverken. 
 
Ytterligare info om ISKA-symposierna, kontakta Ingrid Frånlund: eu.iska@lvn.se, eller tel. 0611-
80334.  
 
Nytillkomna 
 
Rådet för Högskoleutbildning. Sommarinstitutet. Internatvecka för utvecklande av pedagogiska 
förhållningssätt och färdigheter. Upplevelsebaserat genomförande med internationella medverkande. 
Helt kostnadsfritt. För behörighet krävs att man är högst 35 år, har undervisat minst 80 timmar vid 
högskola och är antagen till forskarutbildning eller har disputerat. Internatet äger rum 18 – 23 maj 2003 
på en ”tågnära” plats i Sverige.  Ansökan senast den 15 oktober 2002.  Ytterligare info via: 
http://www.hgur.se/sommarinstitutet/si2003/index2003.htm. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Lunds universitet, Centre for Gender Studies. The 5th European Feminist Research Conference: 
Gender and Power in the New Europe – intersections of ethnicity, class, disability, sexualities and generations. 
Konferensen äger rum i Lund 19-24 augusti, 2003. Ytterligare info i Pärmen. 
 
TJÄNSTER 
 
Lunds universitet, Humanistiska fakulteten. 4 studiestöd för forskarutbildning i historia kommer 
inom kort att utlysas, varav ett öppet även för redan antagna doktorander och tre avsedda för nyan-
tagning. Formell utlysning har ännu inte skett. Intresserade bör därför bevaka fakultetens hemsida 
http://www.ht.lu.se/. 
 
Uppsala universitet. Tre studiestöd för forskarutbildning i historia med tillträde tidigast 1 januari 
2003. Ansökan senast den 1 oktober 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
 
European University Institute, Florens. Jean Monet fellowships 2003-2004 for postdoctoral 
research. Deadline for applications: 25 oktober 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
 
The University of Edinburgh. Visiting research fellowships 2003-2005. Ansökan senast  
1 december 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
 
STIPENDIER,  FORSKNINGSANSLAG, mm 
 
OBS!  Fler aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier/stip/current.php. Glöm  
inte heller Pärmen på hyllan utanför expeditionen, där mer utförlig information finns om alla 
nedanstående stipendier.  Ansökningsblanketter finns i en särskild pärm på samma plats.  
 

Tidigare anmälda 
 
Arkivvetenskaplig forskning. Bidrag/stipendium från följande fonder: Stiftelsen Riksarkivets 
samfond för vetenskapligt ändamål, Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond, 
Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond. Den senare fonden utlyser dessutom 6 stipen-
dier (á 40.000 kronor) för arkivvetenskapliga studier på högskolenivå (60-80 p). Ansökan senast 
den 1 oktober 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
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Wenner-Gren stiftelserna. Stipendier och anslag för 2003. Ansökan senast den 1 oktober 2002. 
 
SWEA (Swedish Women’s Educational Association International). Stipendium för 
interkulturella studier. Ansökan på särskild blankett senast den 15 december 2002. 
 
Nytillkomna 
 
Ellen Fries Stiftelse. Ett stipendium till kvinnlig historieforskare. Ansökan senast måndagen den 
23 september 2002, kl. 17.00. 
 
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Stipendier för forskning i Turkiet och Främre Orienten. 
Ansökan senast den 30 september 2002.  
 
Einar Hansens forskningsfond. För vetenskapligt samarbete och institutionskontakter mellan de 
humanistiska disciplinerna vid Köpenhamns och Lunds universitet genom symposier, exkursioner och 
gästbesök. Ansökan senast tisdagen den 1 oktober 2002. 
 
Lunds universitet, Donationsgruppen. Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten. 
Flera olika stiftelser. Ansökan senast onsdagen den 2 oktober 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Sverige-Frankrike Stiftelsen. Stipendier för studier i Frankrike 2002/2003. Ansökan senast den 1 
december 2002.  
 
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.  Rudolf Meidner-priset för forskning i fackförenings-
rörelsens historia. Arbeten kan sändas in av författaren själv eller av annan person och skall ha 
inkommit senast den 3 februari 2003.  
 
SPRIDDA NOTERINGAR 
 

Från bokfloden 
 
Efter senvåren, då bokfloden närmast antog forsliknande karaktär, har det lugnat ner sig. Dock inte 
helt stillastående. Det som senast har flutit upp är en volym med titeln Gatehus och gatehusfolk i 
skånska godsmiljöer, en antologi utgiven av Kerstin Sundberg och ekonomhistorikern Christer 
Lundh. Forskare från en olika discipliner har grävt fram ny kunskap om förhållandena på lands-
bygden i Skåne genom att noggrant utforska källor som kyrkböcker, kartor och jordeböcker. Häri-
genom har man lyckats ge en omfattande skildring av utvecklingen från 1500-talet fram till 1900-
talets början och samtidigt belysa de mångskiftande skånska godsmiljöerna med stor detaljrikedom. 
Boken är utgiven av Nordic Academic Press, är på 253 sidor inklusive engelska översättningar, 
innehåller en mängd kartor och illustrationer och är (i vanlig ordning) prydligt inbunden.    
 
Från Pär Frohnert 
 
Pär meddelar att han numera håller till på Stockholms universitet, att han där har telefon 08-163389 
och att han ser fram emot att upprätthålla interinstitutionella kontakter. 
 
Allt för den här gången. Glad terminsstart! 
 
Leif Eliasson 
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GULA SCHEMAT 
Detta är det enda schema som skickas ut under höstterminen. Tag därför väl vara på det. 
Ändringar, påminnelser, nyinsatta seminarier, m m meddelas kontinuerligt i HILMA. 
 
VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
 
Samtliga seminarier äger rum kl. 14.15 – 16.00 i Blå rummet, om inte något annat meddelas. 
 
26/9 Jan Selling: Förintelsemonumentet i Berlin. Ordf:. Kim Salomon. Uppsatsen finns 

utlagd.  OBS: Plats Konferensrummet. 
 
1/10 Allmänt seminarium. Vi åker gemensamt till Helsingborg för att att beskåda och 

diskutera utställningen En underbar värld. Svenska folkets veckotidningar på Dunkers 
kulturhus. Närmare upplysningar se nedan! 

 
8/10 Stefan Persson: "...da kongen ikke vil tilstede, at hans bønder skulle betynges for meget 

eller forarmes". Om skatter, arbetsplikt och interdependens mellan kronan och 
bönderna i det tidigmoderna Danmark. Ordf: Harald Gustafsson. 

 
15/10 Bruce Kapferer, känd socialantropolog, föreläser om terrorism. Seminariet ordnas i 

samarbete med socialantropologerna och äger rum i  Konferensrummet, Sociologiska 
institutionen. OBS: Tid. 10.15. 

 
22/10  Kristian Gerner: Virtuell historia och historiemedvetande. Allmänt seminarium. 

Ordf: Kim Salomon. OBS: Tiden  17.15.  OBS: Plats sal 4. Eftersits! 
 
24/10 Victor Lundberg: Lantbrukare Per Isaksson och den postmoderna utmaningen 

(ver.1.2). Ordf: Lars Edgren. OBS: Plats Konferensrummet. 
 
29/10 Stefan Nyzell: Upplopp! I de skötsammas stad. Ordf: Mats Greiff. 
 
12/11 Johan Öhman: From Famine to Holocaust. Ordf: Klas-Göran Karlsson. OBS:  
 Plats. Konferensrummet. 
 
19/11  Helena Jönsson: Folkhemmet och dess avvikare. Tankar kring ett avhandlingsarbete. 
  Ordf: Monika Edgren. 
 
26/11 Sara Edenheim: The De-monstration of deviation - exclusion, adaption and the 

(re)production of ’the human’ within legal and scientific discourses, 1919-1999.  
  Ordf: Eva Österberg. 
 
3/12  Joachim Östlund: Från övertalning till identifikation. Rit, retorik och historia i Kungl. 

Maj:t:s placat 1750-1920. Ordf: Eva Österberg. 
 
10/12 Ulrika Holgersson: Ett klassamhälles tankestrukturer. Hegemonisk diskurs och 

diskursiv kamp i Svensk Damtidning 1900-1910. Del II. Ordf: Eva Österberg. 
 
17/12 Charlotta Johansson: Halsduksdamerna. Sveriges första TV-deckare och  krigshotet 

1962. Ordf.  Kim Salomon. OBS: Plats Konferensrummet. 



 5

27/1 – 29/1  Internatseminarium i forskarskolans regi på stiftsgården Åkersberg, Höör. Alla  
  doktorander som så önskar bereds tillfälle till ventilering.  
  
Förutom dessa fastställda programpunkter har vi ytterligare två planerade aktiviteter:  
I samarbete med socialantropologer räknar vi med att Kirsten Hastrup håller ett allmänt 
seminarium någon gång i slutet av oktober eller början av november.  
Mot höstens slut ordnar doktoranderna ett allmänt seminarium runt berättelsebegreppet.  
Uppgifter om dessa seminarier skickas ut så fort vi har mer exakta uppgifter.  
 
Det allmänna seminariet i Helsingborg 
 
Den 1 november åker vi alltså till Dunkerska kulturhuset i Helsingborg för att se och diskutera 
utställningen En underbar värld. Svenska folkets veckotidningar. Tanken är att den skall kunna vara 
en startpunkt både för en diskussion av populärkultur och av historieförmedling. Utställningen 
presenteras av producenten Ulf Dahlström och han är också med på det seminarium som vi har 
efter att ha sett utställningen. Vi räknar med att börja i Helsingborg ca. kl 13.00 och tillbringa 
eftermiddagen där (slut ca. kl. 17). För dem som kan vara kvar i Helsingborg räknar vi med att gå 
på lokal efteråt. Institutionen bjuder på enkel mat.  
 
Vi ordnar gemensam transport med Pågatåg. För detta och restaurangbesöket behöver vi anmälan 
senast 26 september till Barbro Bergner (222 14 25; barbro.bergner@hist.lu.se).  
 
 
SPECIALSEMINARIER 
 
SEMINARIET FÖR ÄLDRE SOCIAL OCH KULTURELL HISTORIA 
(Programansvarig: Hanne Sanders) 
 
Program för höstterminen 2002 
 
25/9  Kim Esmark, adjunkt,  Institut for historie og samfundsforhold, Roskilde Universitetes-

center: ”De hellige døde og den sociale orden - Relikviekult, ritualisering og symbolsk magt 
(Anjou, 10.-12. århundrede ”. Seminariet anordnas i samarbete med Centrum för Danmarks-
studiers 1100-tals-grupp. 25 september, kl. 14-16,  Historiska inst., Blå rummet. Efteråt: 
Kaffe 

 
16/10  Göran Malmstedt, docent, historiska institutionen, Göteborgs universitet: ”Bondetro  

och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige”. 16 oktober,  kl. 14-16 i  
Blå rummet. Efteråt: Kaffe. 

 
20/11 Peter Scharff Smith, ph.d., bl a lärare på historiska institutionen i Lund: ”Rationalitet, 

religion og sindssygdom. Det moderne fængselsvæsens gennembrud internationalt og i 
Danmark ca. 1770-1870”. 20 november,  kl. 14-16, Blå rummet. Efteråt: Kaffe 

 
11/12   Diskussionsseminarium om begreppet politisk kultur. Ytterligare upplysningar följer  

senare. Efteråt: Julmat på ett eller annat sätt. 11 december kl.14-17, Konferensrummet. 
 
Alla är mycket välkomna! 
Hanne Sanders 
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ARBETSHISTORISKA SEMINARIET (Programansvarig: Victor Lundberg) 
 
Seminarieserien inleds med två seminarier i Torup. De arrangeras som vanligt i samverkan med 
Statarmuseet i Skåne. 
 
27/9 Marion Leffler, historiker vid Växjö universitet: Från statarkvinna till lantarbetarhustru – 

kvinnoidentiteter i tidningen Lantarbetaren 1908-1912 och 1950-1960. Fredagen den 27 
september, kl. 14.00. Inleds med kaffe kl. 13.45. 

 
25/10 Siegrun Fernlund, konstvetare vid Lunds universitet: Gatehus och arbetarbostäder på 

skånska gods – om boendeförhållanden och levnadsvillkor på den skånska landsbygden 
1850-1930. Fredagen den 25 oktober, kl. 14.00. Inleds med kaffe kl. 13.45. 

 
Under vintern flyttar vi traditionsenligt seminarieverksamheten till Landskrona, där seminarierna 
hålls i Centrum för Arbetarhistorias lokaler i Villa Fridhäll vid Skolallén. Dessutom arrangeras ett 
seminarium på Historiska institutionen i Lund tillsammans med Historiska Föreningen. 
 
28/11 Ann-Kristin Wallengren, filmvetare vid Lunds universitet, och Mikael Ottosson, histori-

ker vid Malmö högskola: ”Arbetare 71” – Historien om ett TV-program som inte blev som 
LO ville. Torsdagen den 28 november, kl. 18.00 i Landskrona. 

 
4/12 Björn Horgby, historiker vid Linköpings universitet: Hippies som kulturarv. Samarrange-

mang med Historiska Föreningen. Onsdagen den 4 december, kl. 18.15 på Historiska inst., 
sal 3. 

 
5/12 Henrik Rahm, språkvetare vid Lunds universitet: Journalistikens anatomi – strejkbevak-

ningen i svensk dagspress 1879-1996 ur historiska och journalistiska perspektiv. Torsdagen 
den 5 december, kl. 18.00 i Landskrona. 

   
   
ARBETARHISTORISKA FORSKARSEMINARIET (Programansvarig: Lars 
Berggren) 
 
Preliminärt program för höstterminen 2002. 
 
11/10 Program meddelas senare. 
 
15/11 Diskussion av historieförmedling medutgångspunkt från utställningarna på Centrum för 

Arbetarhistoria. Fredagen den 15 november, kl. 11.15 – 16.00. Plats: Centrum för Arbetar-
historia i Landskrona. 

 
6/12 Jonas Sjölander: Eriksson, Andersson och den internationella solidariteten. Fredagen den 

6 december, kl. 14.15-16.00. Plats: Historiska inst., Konferensrummet.. 
 
10/1 Lars Berggren & Roger Johansson: Gruvarbetare i ett fångstsamhälle. Arbete och 

arbetare i ett gruvsamhälle på Grönland. Fredagen den 10 januari 2003, kl. 14.15-16.00. 
 Plats: Historiska inst., Konferensrummet. 
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ÖVRIGA AKTIVITETER 
 
HISTORISKA FÖRENINGEN 
 
Program, höstterminen 2002. 
 
21/9 ”Busstur genom modernitet och framtidstro. Historiska drömmar och realistiska framtids-

projekt i efterkrigstidens  Malmö"  
Busstur i det moderna Malmö. Fil doktor Roger Johansson & docent Lars Berggren 
guidar. För Malmöexkursionen gäller följande. Start kl. 10.00 och hemkomst kl. 15.00 
Samlingsplats är parkeringen utanför Flygbåtarna. Medtag väl tilltagen picknickkorg. Resan 
kostar 100 kronor/person. Anmälan görs till Suzanne Sandberg 046-146122 senast fredagen 
13 september. Frågor om resan kan ställas till Roger Johansson 040-164393 och Lars 
Berggren 040-271736.  

 
17/10 Ulrika Torell,  Fil. doktor, forskare vid Linköpings universitet: ”Den rökande människan.” 

Om bilden av rökning under efterkrigstiden. 
 
6/11 Ulf Zander, Fil.doktor: "Stormaktstidens monarker på vita duken. Svensk historia på film 

1920-2002". (Föredraget illustreras med visning av utdrag från bl.a. stumfilmer). 
 
4/12 Björn Horgby,  Fil.doktor: Hippies som kulturarv. 
 
Föreläsningarna äger rum klockan 18:15  på Historiska Institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12A. 
 
Terminsavgiften för medlemskap i Historiska Föreningen är 30 kronor. Den kan betalas via post-
gironummer 72 54 04 – 8 eller vid föreläsningstillfället då medlemskort säljs från klockan 17:30. 
 
KURSER 
 
Historia, Genus och Feministisk teori 
 
Kursen startar 17-18 oktober med internat i Lund. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig 
(anmälningstiden gick ut 15/9) till denna kurs. Anmälan skall göras snarast till Lars Edgren. Kursen 
ges i Forskarskolans regi. Lärare: Christine Baladh (Södertörn), Monika Edgren (Malmö) och 
Gunlög Fur (Växjö).  
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