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VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER: 
(Se Gröna Schemat). Närmast följande seminarier: 
 
1/3 Christian Widholm: Vid sidan om politiken? Dagspressen om stadion- och OS-

invigningarna 1912. Kim Salomon. Uppsatsen finns utlagd. 
 
8/3 Martin Kjellgren: Piloting the Wreck of St Peter: Prophetic Astrology and the Swedish 

Crisis of the 1590s. Dick Harrison. 
 
22/3 Jens Ljunggren: Den moraliska klassen. De intellektuella och 1968. OBS! kl. 16.15  

i sal 3. Kim Salomon.  Eftersits. 
 
31/3 Christopher Collstedt: ”Honette personer och touchante expressioner” – etiska gränser i 

tal och handling. Eva Österberg. 
 

SPECIALSEMINARIER 
 

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET (Programansvarig: Victor Lundberg) 
 
3/3 Irene Andersson, filosofie doktor i historia vid Malmö högskola: ”Internationella kvinno-

dagen”. Om den historiska och politiska bakgrunden till internationella kvinnodagen och 
dess firande ur ett historiskt perspektiv. 

 Café Glassfabriken, Kristianstadgatan 16, Malmö, kl 18.30-20.30 
 
17/3 Per-Markku Ristilammi, docent och forskare i etnologi vid IMER, Malmö högskola: 

”Gränser i staden”. Om segregation, utanförskap och identiteter i skapandet av den 
moderna Öresundsregionen. 

 Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, Villa Fridhill, kl 18.00-20.00 
 

ÖVRIGA AKTIVITETER 
 

HISTORISKA FÖRENINGEN   
 
15/3 Anders Hammarlund: Gränsmän och gränsöverskridare – Mähren i den europeiska 

historien. Kl. 18.15, Historiska institutionen, sal 3. Det från den 8/2 uppskjutna årsmötet 
med Historiska föreningen kommer att avhållas innan föredraget. 

 

DISPUTATIONER 
 

Historia, Stockholm  
 
11/3 Karin Wikberg Lindroth försvarar sin avhandling Amatör eller professionist? Studier 

rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967. Fredagen den 11 mars, kl. 10.00, 
Hörsal 9, Hus D. Oppnent: docent Christer Ericsson, Mälardalens högskola. 
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18/3 Malin Grundberg försvarar sin avhandling Ceremoniernas makt. Maktöverföring och 

genus i Vasatidens kungliga ceremonier. Fredagen den 18 mars, kl. 10.00, Hörsal 9, Hus D. 
Opponent: docent Svante Norrhem, Umeå universitet. 

 
29/4 Cecilia Ihse försvarar sin avhandling Präst, stånd och stat. Kung och kyrka i förhandling 

1642-1686. Fredagen den 29 april kl. 10.00, Hörsal 9, Hus D. Opponent: professor Daniel 
Lindmark, Umeå universitet. 

 
27/5 Anna Maria Forssberg försvarar sin avhandling Att hålla folket på gott humör. Informa-

tionsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680. Fredagen den 27 
maj kl. 10.00, Hörsal 4, Hus B, Frescati. Opponent: docent Maria Sjöberg, Göteborgs 
universitet.   

 

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER  
 

Tidigare anmälda  
 
The Higher Education Academy, Oxford. The Annual Conference for Developing Teaching and 
Learning in History. Lady Margaret Hall, University of Oxford, 6 – 8 April, 2005. The aim of the 
conference is to provide a national and international forum for the development of History teaching 
and learning in higher education. Deadline for proposal for papers: 17 december 2004. Anmälan på 
särskild registration form senast den 25 mars 2005. Ytterligare upplysningar i Pärmen eller via 
nätet på adress: http://clients.networks.co.uk/ladymargarethall/conferences/overview.html.   
 
Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institute of Communication. International Graduate 
Summer School,  4 – 17 juni 2005. 3 intensiva två-veckors kurser, seminarier, offentliga debatter 
med lärare, forskare och doktorander från ett flertal olika länder. För information, se Pärmen eller 
hemsida www.icomm.lu.se/summerschool.  
 

Nytillkomna 
 
Malmö högskola, Lärarutbildningen. Information om olika sätt att bli lärare, med tonvikt på 
lärarutbildning 60 poäng, som bygger på att man läst akademiska poäng i sina ämnen innan. Tid: 
torsdagen den 17 mars, kl. 17.00-18.30. Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund. Ytterligare info  
i Pärmen. 
 
Roskilde Universitetscenter.  Historieseminarier 2005 på temat Kaerlighed og seksualitet – 
historiske driftskraefter? 17 –20 mars 2005. Anmälan senast måndagen den 8 mars 2005. 
Ytterligare info och program i Pärmen eller genom hemsida: www.ruc.dk/hist/.   
 
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, Greifswald. Konferens 28-30 April 2005, på temat Bereit 
zum Konflikt. Strategien und Medien der Konflikterzeugung und Konfliktbewältigung im euro-
päischen Mittelalter. Anmälan senast 30 mars 2005. Info och program i Pärmen. 
 
The Institute of Urban History, Stockholm. The European Association of Urban Historians 
welcome all to the Eight International Conference on Urban History at Stockholm University   
30/8 – 2/9 2006. Tema: Urban Europe in Comparative Perspective. Ytterligare upplysningar i 
Pärmen eller genom hemsida: www.eauh.org.   
 
International Economic History Association. XIV International Economic History Congress at 
University of  Helsinki, Finland, 21/8 – 25/8 2006. Provisional registration 31 May 2005. 
Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida: www.helsinki.fi/iehc2006.  
 
 
 

http://clients.networks.co.uk/ladymargarethall/conferences/overview.html
http://www.icomm.lu.se/summerschool
http://www.ruc.dk/hist/
http://www.eauh.org/
http://www.helsinki.fi/iehc2006
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University of Leeds. Internationella medeltidskongresser. Den ena äger rum 11-14 juli 2005. Ämne 
har ej angivits. Den andra handlar om Emotion and Gesture och äger rum 10 – 13 juli, 2006. 
Proposals for papers senast 31 augusti 2005. Ytteröigare info i Pärmen, genom hemsida 
www.leeds.ac.uk/ims eller genom e-mail, adress: IMC@leeds.ac.uk.     
 
National Committee of Icelandic Historians. Call for papers till den 26:e Nordiska Historiker-
kongressen 8-12 augusti 2007 i Reykjavik. Deadline for proposals: 1 juni 2005. Ytterligare info i 
Pärmen. 
 
LEDIGA  TJÄNSTER     
 
Växjö universitet. Projektanställning under tre månader som Forskare i historia med placering vid 
Institutionen för humaniora för självständigt utarbetande av ansökan om forskningsmedel till pro-
jektet ”Flyktingmottagning, hjälpverksamhet och återvändande. De mosaiska församlingarna och 
de judiska flyktingarna i Sverige 1941-1946”. Ansökan, märkt med ref nr 168/2005-415, senast den 
7 mars. Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida, adress: www.vxu.se.   
 
 

STIPENDIER,  FORSKNINGSANSLAG, mm 
OBS!  Fler aktuella stipendier finns på Universitetets hemsida, Ekonomienheten, Donationsgruppen 
- stipendieportal. Glöm inte heller Pärmen på hyllan utanför expeditionen, där mer utförlig informa-
tion finns om alla nedanstående stipendier. Ansökningsblanketter finns i en särskild pärm på samma 
plats.  
 

Tidigare anmälda  
 
Wenner-Gren stiftelserna. Resestipendier, avsedda för kortare tids besök utomlands, t ex för del-
tagande i internationella kongresser och symposier. Endast för forskare som avlagt doktorsexamen 
och inte fyllt 40 år. Ansökan senast den 10 mars 2005. Ytterligare info i Pärmen och hemsida 
www.swgc.org/stiprese.html.  
 
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning.  Stipendier för forskning om bokhantverkets 
historia, reklamhistoria samt svensk och nordisk presshistoria. Ansökan senast 20 mars. Info 
genom e-post, adress anton.ridderstad@swipnet.se eller i Pärmen. 
 
Vitterhetsakademin, Stiftelsen Wallenbergsstiftelsens fond. Resebidrag till yngre forskares 
internationella resor (vanligtvis personer under 40 år). Ansökan senast 1 april 2005. Info, se 
Pärmen eller hemsida www.vitterhetsakad.se/fonder/fonder-aktuellt.html.  
 
Smålands museum, Växjö, Hallenbladska fonden. Stipendier för att ekonomiskt stödja seriös 
forskning på akademisk nivå inom historia, etnologi och arkeologi jämte dess hjälpvetenskaper. 
Sökande bör ha anknytning till den administrativa avgränsning som utgör Kronobergs län. Ansökan 
senast 1 april 2005. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Stockholms Arbetareinstitutsförening. Anton Nyströms stipendium (50.000 kronor) för forskning 
rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Ansökan senast den 30 april 2005. Ytterligare 
info i Pärmen samt genom Allan Sundqvist, tel 08-551 707 41 eller e-post: 08-55170741@telia.com  
 

Nytillkomna 
 
Vetenskapssocieteten i Lund. Fyra bidrag om 30.000 kronor vardera avseende förberedelser inför 
större projektansökningar. Endast till forskare inom humaniora som disputerat 2002 eller senare och 
ej uppnått 55 års ålder.  Bidrag kan även ges till forskargrupper. Ansökan senast den 11 mars 2005. 
Ytterligare info i Pärmen.  
 

http://www.leeds.ac.uk/ims
mailto:IMC@leeds.ac.uk
http://www.vxu.se/
http://www.swgc.org/stiprese.html
mailto:anton.ridderstad@swipnet.se
http://www.vitterhetsakad.se/fonder/fonder-aktuellt.html
mailto:08-55170741@telia.com
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Rådet för högre utbildning. Medel för pedagogisk utveckling och pedagogisk förnyelse av utbild-
ningen vid universitet och högskolor i Sverige. Ansökan senast den 16 mars 2005. Ytterligare info i 
Pärmen eller genom rådets kansli, e-post: radet@rhu.se eller tel. 08-563 088 61. 
 
Leonard och Ida Westmans fond. Ett bidrag på 6.000 kronor för vetenskapliga undersökningar av 
Östergötlands fornlämningar samt av minnesmärken från senare tid av kulturhistoriskt intresse. 
Ansökan senast 2005-03-31. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Riksarkivet. Bidrag och stipendier till arkivvetenskaplig forskning. Gäller fonderna Stiftelsen riks-
arkivets samfond för vetenskapligt ändamål, Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond 
och Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond. Ansökningar till dessa fonder enligt särskilda 
anvisningar senast den 15 april 2005. Ytterligare info i Pärmen. 
 
 

SPRIDDA NOTERINGAR 
 

Ur bokfloden 
Mitt stönande om författarfirmor i förra HILMA har tydligen inte lämnat vissa någon ro. Det dröjde 
inte länge innan en ny dök upp, i detta fall enmansbolaget Yvonne Maria Werner, som omgående 
landade två nyutkomna volymer på mitt skrivbord. Den första har titeln Nordisk katolicism. Katolsk 
mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv med Yvonne Maria som ensam förfat-
tare. Boken behandlar den katolska missionsoffensiv som satte in i mitten av 1800-talet och som 
också riktade sig mot Skandinavien, där man i skydd av den liberaliserade religionslagstiftningen 
kunde bygga upp ett nät av församlingar och missionsstationer med skolor och sjukhus, en verk-
samhet som var särskilt framgångsrik i Danmark. Boken ger en färgstark och mångfasetterad bild 
av denna verksamhet och samtidigt tydliggörs det spänningsförhållande som fanns – och fortfarande 
finns – mellan ”katolska” och ”nordiska” värderingar. Ännu på 1960-talet framställdes katolicismen 
ofta som ett hot mot nordisk identitet och nordiska värden, en roll som numera övertagits av Islam.  
I boken analyseras denna förändring samtidigt som jämförelser görs med konversioner till Islam i 
dagens nordiska samhälle. Boken är utgiven av Makadam förlag, är på 450 sidor, inbunden och 
illustrerad och kan i vanlig ordning studeras i vårt bibliotek. 
   Den andra boken har titeln Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden. En motkultur i det moderna 
samhället och har Yvonne Maria Werner som redaktör och dessutom författare till inledningen och 
till en av uppsatserna. Övriga uppsatser har skrivits av Agneta af Jochnick Östborn, Katrin Åmell, 
Birgitta Laghé och Sven-Erik Brodd. Boken kan sägas komplettera ovannämnda arbete och behand-
lar de katolska ordenssystrarna, som spelade en viktig roll den katolska kyrkans återetablering i de 
nordiska länderna från mitten av 1800-talet. Uppsatserna belyser utifrån en rad olika utgångspunk-
ter det kvinnliga ordenslivets roll i denna process och ordenssystrarna framträder på många sätt som 
en alternativ livsform, som en kvinnlig motkultur i det moderna samhället. Antologin är utgiven av 
Katolsk Historisk förening på förlaget Catholica och omfattar 280 sidor. Även denna kan studeras i 
vårt bibliotek.  
 

Redaktörsbyte 
Som jag antar att en eller annan hört talas om så lämnar jag nu min befattning vid institutionen och 
detta blir alltså den sista HILMA som jag är ansvarig för. Vilken gång i ordningen som jag lämnar 
redaktörskapet kan jag inte längre hålla räkning på. Tidigare har jag alltid fått hoppa in på nytt, men 
den här gången är det alltså oåterkalleligt. Så jag får tacka alla er som under de här åren eventuellt 
orkat ta sig igenom mina krampaktiga skriverier. Ny redaktör är utsedd och kommer att presentera 
sig i nästa nummer. Jag förstår att intresset är enormt, så därför är jag elak nog att hålla er alla på 
sträckbänken ytterligare ett tag. Jag förstår att det kommer att bli, som en välkänd programledare i 
TV brukar uttrycka det,  ”oooliiiiiiiiidligt spännande”.  
 
Allt för den här gången. Glad fortsättning med vad ni nu eventuellt kan tänkas hålla på med. 
 
Leif Eliasson 

mailto:radet@rhu.se
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