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SEMINARIER OCH UNDERVISNING 
 

Allmänna seminarier.  Se  Gula schemat. De närmast kommande seminarerna:  
 
2/12   Göran Larsson, Förvaltning i arbete. Ärendeflödet i Skånska generalguvernements        
              kansliet 1801 och 1807.  Harald Gustafsson. 
 
4/12 Victor Lundberg, Blickens normaliserande makt. Om modernitet, offentlighet och politik 

i det svenska demokratiseringsprojektets begynnelse.  Lars Edgren. 
 
9/12 Christopher Collstedt, Den tidigmoderna duellen ur ett praxisorienterat ritualperspektiv.  

Eva Österberg. 
 
11/12 Christian Widholm, Massmedielogiken vid OS 1912 – teorier och tidigare forskning 

kring svensk, västeuropeisk och nordamerikansk press ca 1900.  Kim Salomon. 
 
16/12    Magnus C Persson, På amerikakoffertens botten – en diskussion kring källmaterial och       

   frågeställningar.  OBS. Seminariet uppskjutet t v.  
 
18/12 Joachim Östlund, ”… att kunna befrämja Rikets och thes medundersåtares wälfärd”. 

Kunglig Majestäts böndagsplakat under frihetstiden och det gustavianska enväldet.  
 Eva Österberg.  OBS. Seminariet äger rum kl. 10.15 
 
8/1 Johan Öhman, History, Politics and Cleansing in the Soviet Union. Klas-Göran Karlsson. 
 
SPECIALSEMINARIER 
 
11/12    Språk, historia, synteser. Martin Wiklund inleder en diskussion av Historisk Tidskrifts    
               temanummer om synteser. Deltagarna förväntas i förväg ha läst det aktuelle numret av HT    
               (2003, nr. 2). Torsdagen den 11 december, kl. 10.15 i Konferensrummet. Seminariet Språk  
               och Historia 
   
18/12      Jesper Fundberg, FD, lektor i etnologi vid Stockholms universitet: Kom igen, gubbar!  

   Fotbollen som fostringsmiljö. Om pojklagsfotbollens formande av manliga identiteter, och       
   om sociala och etniska värderingar i omklädningsrum, startelvor och halvlekar. Arbetar   
   historiska seminariet. Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, kl 18-20. 

 
ÖVRIGA AKTIVITETER 
 

HISTORISKA FÖRENINGEN 
11/12    Bengt Ankarloo: Helvetesvandringar.  Kl. 18.15 i Sal 3 på Historiska institutionen,      
               Magle stora Kyrkogata 12 A. 
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UNDERVISNING 
 
Lunds universitet. Högskolepedagogiska kurser, vårterminen 2004. För info, se Pärmen eller 
kontakta ingemar.oscarsson@litt.lu.se.  
 
Örebro universitet. Forskarutbildningskurs i diskursanalys under vårterminen 2004. Anmälan 
senast 15 december  till Ida Lindberg, e-post: ida.lindberg@hum.oru.se eller tel. 019-301307. 
 
 

DISPUTATIONER 
 

Historia, Uppsala 
 
12/12 David Ludvigsson försvarar sin avhandling The Historian-Filmmaker’s Dilemma: 

Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius. Fredagen den 12 
december, kl. 10.15 i Universitetshuset, sal X 

 

Historia, Umeå 
 
19/12 Hanna Markusson Winkvist försvarar sin avhandling Som isolerade öar. De lagerkran-

sade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft. Fredagen den 19 december, 
 kl. 10.15, Hörsal E, Humanisthuset. Opponent: professor Christina Florin, Stockholm. 
 
 

LEDIGA  TJÄNSTER     
 
University of Edinburgh. Visiting research felloships 2004-2006 for advanced studies in the 
Humanities. Applications before 1st December 2003. Ytterligare information genom hemsida, 
adress:  http://www.ed.ac.uk/iash/homepage.html.  
 
Smithsonian Institution, Washington D.C. Fellowships, Senior, Postdoctoral, Predoctoral och 
Ten-Week Graduate. Information från Office of Fellowships, E-mail: siofg@si.edu, postadress 
Office of Fellowships, Smithsonian Institution, PO Box 37012, Washington D.C. 20013-7012. 
 
 

PERSONALNYTT 
 
Den lediga anställningen som forskarassistent i historia vid Lunds universitet har sökts av följande: 
FD Martin Alm, Lund, PhD Concepción Sáenz-Cambra, Göteborg, FM Milos Dejanovic, Malmö, 
FD Stefan Eklöf, Lund, FD Peter Ericsson, Uppsala, FD Solveig Fagerlund, Växjö, FD Rosemarie 
Fiebranz, Uppsala, FD Håkan Gunneriusson, Uppsala, FD Mats Hallenberg, Hägersten, FD Karin 
Hassan Jansson, Uppsala, FD, Hanna Hodacs, Uppsala, FD Malin Lennartsson, Växjö, FD Marie 
Lennersand, Stockholm, FD Anna Lindberg, Simrishamn, FD Andreas Linderoth, Kristianstad,  
FD Jens Ljunggren, Stockholm, FD Andreas Marklund, Hörsholm, FD Lars Nyström, Göteborg,  
FD Bodil Persson, Fjälkinge, PhD Alexandra Sanmark, Uppsala, FD Charlotte Tornbjer, Lund,  
FD Marie-Christine Vikström, Umeå, FD Ulf Zander, Lund. 
 
 

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.  
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Tidigare anmälda 
 
Swedish Women’s Educational Association International (SWEA) utlyser kulturmötesstipen-
dium för år 2004. Sökanden ska ha svensk bakgrund och ha avslutat sin grundutbildning vid 
universitet/högskola. Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida: www.swea.org. Ansökan 
senast den 15 december 2003.  
 
Nytillkomna 
 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne. Resestipendier för forskning rörande internatio-
nella organ och internationellt samarbete. Ansökan på särskild blankett skall vara poststämplad 
senast den 30 november 2003. Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida, adress: 
www.fstam.se.  
 
STINT. Utlandsstipendier för humanister och samhällsvetare, Postdocstipendium för upp till 12 
månader vid utländskt lärosäte och doktorandstipendium för fyra månader vid utländskt lärosäte. 
Ansökan senast 203-12-15. Ytterligare info i Pärmen och hemsida: www.stint.se.  
 
Stiftelsen Clara Lachmanns Fond. Bidrag till exkursioner, kursverksamhet, deltagande i och 
anordnande av kongresser m m med en klar skandinavisk inriktning och som omfattas av mer än  
ett skandinaviskt land. Ansökan på särskild blankett senast den 15 januari 2004. Ytterligare info  
i Pärmen samt hemsida http://www.claralachmann.org.  
 
Svenska Fornminnesföreningen. Anslag och stipendier ur olika minnesfonder, bl a 
Hildebrandsfonden, avsedda som stöd för forskning (doktorand- eller högre nivå) inom föreningens 
intresseområden, arkeologi och medeltidsforskning. Ansökan senast 15 januari 2004. Ytterligare 
info i Pärmen. 
     
Stockholms Arbetareinstitutsförening. Tre forskarstipendier om vardera 42.000 kronor. Avser 
forskning rörande folkbildningsarbetets historia. Ansökan senast 2004-01-31. Ytterligare info i 
Pärmen eller genom e-post, adress: 08-55170741@telia.com.  
 
Alexander S. Onassis Public Benefit foundation. 10th Foreigners Fellowship Programme. Ansö-
kan senast 31 januari 2004. Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida: www.onassis.gr. 
 
Fulbright Commission. Fulbright Grants for Visiting Lecturers and Research Scholars. Ansökan 
senast 1 februari 2004. Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida: www.usemb.se/Fulbright.  
 
University of Nijmegen, Netherlands. Huygens Scholarships. Ansökan senast 1 februari 2004.  
Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida: http://www.ku.nl/er/.  
 
 

SPRIDDA NOTERINGAR 
 

Projektklappar 
Julen närmar sig och snart är det dags för julklappsutdelning. En del sådan är dock redan avklarad, 
närmare bestämt den som våra egna speciella tomtar, Riksbanksfonden, Vetenskapsrådet, Sida och 
vad alla nu heter, svarar för. Och i år har de faktiskt lyckats hitta ett par snälla forskare även hos 
oss. De lyckliga den här gången är Anna Lindberg och Yvonne Maria Werner, som båda fått 
projektanslag från RbJ, Anna dessutom från Sida. Till detta kommer att Martin Alm fått Inga och 
John Haines stiftelses för humanistisk forskning stipendium på 100.000 kronor för utvecklande av 
ett nytt forskningsprojekt. Bara att gratulera samtliga. 
   Yvonne presenterar sitt nya projekt nedan, medan Anna, som f n forskar och undervisar vid 
University of Pennsylvania i Philadelphia, kommer att presentera sitt i en kommande HILMA.  
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Kristen manlighet – en modernitetens paradox. Män och religion i en nordeuropeisk kontext 
1840-1940  Projektledare: Docent Yvonne Maria Werner. 
     Projektets syfte är att med fokus på nordeuropeiska förhållanden belysa sambandet mellan kris-
ten religion och konstruktionen av manlighet 1840-1940, en period som präglas av den borgerliga 
genusdiskursens genombrott, etablering och begynnande upplösning. Tio forskare och tre externa 
rådgivare är knutna till projektet, vilket har en tvärvetenskaplig inriktning. Konkret handlar det dels 
om män som agerade inom ramen för en etablerad kyrklig struktur på hemmaplan, dels om män i 
kyrkliga motkulturer och/eller kristna missionsrörelser. Vi avser studera enskilda kristna mäns man-
lighetsideal, konkreta uttryck för manlig fromhet och religiositet, kristet motiverade missions- och 
reformprojekt samt litterära mansbilder. 
     Vår strävan är att ge en mer nyanserad bild av modern manlighet än den som tonar fram i den 
nya mansforskningen och som också präglar dagens genusdebatt. Vi vill undersöka hur kristna ideal 
som i den borgerliga diskursen kommit att knytas till kvinnokönet, inverkade på konstruktionen av 
kristen manlighet och vilka uttryck detta tog sig i mäns liv. Vidare vill vi lyfta fram de teologiska 
och ideologiska perspektiven och analysera deras betydelse för konstruktionen av manlighet och  
hur det manliga kontrasterats mot det kvinnliga. Den långa undersökningsperioden och de mång-
skiftande religiösa sammanhang som tas upp gör att vi kan ge en bred bild av det komplexa sam-
spelet mellan konfession, nation, religiös kultur och manlighetskonstruktion. 
 

Provföreläsningar i historia. 
I samband med tillsättningen av två universitetslektorat vid Historiska institutionen i Lund anordnas 
provföreläsningar med sex av de sökande. Föreläsningarna ska hållas på det gemensamma temat 
Ska man undervisa i historia tematiskt eller kronologiskt? Och rikta sig till studenter på B-nivån. 
Föreläsningarna äger rum torsdagen den 11 december i Kulturens Auditorium enligt följande  
schema: 
8.30 – 9.00  docent Yvonne Maria Werner 
9.00 – 9.30  docent Eva Helen Ulvros 
9.45 – 10.15  docent Kerstin Sundberg 
10.15 – 10.45  fil dr Hanne Sanders 
11.00 – 11.30  fil dr Roger Johansson 
11.30 – 12.00  fil dr Lars I. Andersson  
Alla intresserade välkomna! 
 

Historikerolympiaden 
Nästa världshistorikerkongress (ibland kallad historikernas olympiad), den 20:e i ordningen, äger 
nästa gång rum 3 – 9 juli 2005 i Sydney, Australien (där ju en ”riktig” olympiad ägde rum för några 
år sedan). Arrangör av kongressen är sedan 1926 The International Committee of Historical Scien-
ces med Jürgen Kocka som president och där Eva Österberg är en av vicepresidenterna. Ett häfte 
med preliminärt program och annan information har nu utkommit. Den som är intresserad att ta del 
av detsamma kan vända sig till undertecknad. 
     Som en förövning kommer ju dessutom nästa år det 25:e Nordiska historikermötet, som äger 
rum i Stockholm den 4-8 augusti 2004. 
 

Ur bokfloden 
För en gångs skull ingenting direkt nyutkommet. Dock kan vi anmäla att två avhandlingar, som 
presenterades i A4-format vid disputationen, nu föreligger som tryckta böcker. Det gäller Stefan 
Eklöfs avhandling från 2002, Power and Political Culture in Suharto´s Indonesia. The Indonesian 
Democratic Party (PDI) and Decline of the New Order (1986-98). Boken är inbunden, omfattar 340 
sidor och utgiven av NIAS Press, Köpenhamn. Den andra avhandlingen är Curt Åke Olssons 
avhandling Tidningsmakt och politiska organisationer. Den borgerliga samlingsrörelsen i Fyr-
stadskretsen 1962-1968. Boken är på 274 sidor, ingår i institutionens serie Studia Historica 
Lundensia  med serienummer 12 och är utgiven av Nordic Academic Press.  
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Nyheter från Demografiska Databasen 
Senaste numret av Nyheter från Demografiska databasen (nr 4, 2003) innehåller information om 
nyligen digitaliserat källmaterial, bl a digitaliserade kyrkböcker för ca. 25 församlingar, huvud-
sakligen i Norrland och Linköpingsregionen. Dessutom har Demografiska databasen digitaliserat 
Tabellverkets församlingsvisa befolkningsstatistik för perioden 1749-1859. Digitaliseringen av 
detta material ger forskningen tillgång till ett världsunikt källmaterial. Därigenom kan forskare och 
lärare vid universitet och högskolor få fri tillgång till ”Tabellverket på nätet” genom internetadress 
http://www.ddb.umu.se/tabellverk/index.htm, där man kan söka direkt i den digitaliserade försam-
lingsstatistiken. Man kan också få fri tillgång till ”Indiko – kyrkböcker på nätet” genom adressen 
http://www.ddb.umu.se/indiko/index.html.  
 
Avslutningsvis 
kan vi upplysa om att Bengt Ankarloos föreläsning på Historiska Föreningen den 11 december (se 
första sidan) inte handlar om åren som prefekt vid Historiska institutionen (om nu någon till även-
tyrs trodde detta). Vad föreläsningen handlar om? Det får man veta om man går dit och lyssnar. 
 
 
Allt för den här gången 
 
Glad advent  
Leif Eliasson 
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