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SEMINARIER OCH UNDERVISNING 
 

Se Gula schemat. De närmast aktuella seminarierna är:  
 
24/10 Victor Lundberg: Lantbrukare Per Isaksson och den postmoderna utmaningen 

(ver.1.2). Ordf: Lars Edgren. OBS: Plats Konferensrummet. Uppsatsen utlagd. 
 
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  Berättelse och diskurs – ett steg vidare. Seminarium organiserat av institutionens  
 doktorander. Diskussionsunderlag kommer ut senare. Kl. 14.15. OBS, nyinsatt  

seminarium. Seminariet med Helena Jönsson  inställes t v. 
 
 
SPECIALSEMINARIER 
 
SEMINARIET FÖR ÄLDRE SOCIAL OCH KULTURELL HISTORIA 
(Programansvarig: Hanne Sanders) 
 
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 

 
 

GENUSSEMINARIET (Programansvarig: Eva Helen Ulvros)  
 
18/11     Sara Edenheim och Lotta Johansson presenterar queerforskning: 'Den materialistiska  
              queerteorin - förklaringar och förvirringar kring poststrukturalistisk feminism av Lotta J.  
              och Sara E. 18 november, kl. 10.15 i Blå rummet. 
 
 

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET (Programansvarig: Victor Lundberg) 
 
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. 
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ARBETARHISTORISKA FORSKARSEMINARIET (Programansvarig:  
Lars Berggren) 
 
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. 

 
SEMINARIET FÖR HISTORISKA STUDIER VID MALMÖ HÖGSKOLA 
(Programansvarig: Mats Greiff) 
 
6/11  Hans Toftenow: En orientering om historiedidaktik i Norden. Muntlig rapport från en 

konferens. 
 
13/11 Heldagsmöte med diskussion kring antologitexter till Historia vid Malmö högskola. 
 
 
ÖVRIGA AKTIVITETER 
 
HISTORISKA FÖRENINGEN 
 
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). 
 
 
UNDERVISNING 
 

Nationell doktorandkurs. Tillämpad teori och metod 
 
I december börjar en ny och unik doktorandkurs. Det är den första helt nationella doktorandkursen i 
historia där doktorander från hela landet är välkomna som deltagare. Kursen heter Tillämpad teori 
och metod och kommer i hög grad att utgå från deltagarnas behov av att diskutera dessa problem i 
nära anknytning till avhandlingsarbetet. Deltagarna bör därför ha kommit in en bit på sitt avhand-
lingsarbete. Lärare på kursen är Tom Ericsson, Umeå, György Nováky och Torkel Jansson, Upp-
sala, samt undertecknad. Förutom att ge möjligheter till teoretisk och metodisk förnyelse ger kursen 
också möjligheter till kontakter med lärare och doktorander från olika historikermiljöer.  
 
Kursen inleds med ett internat i Uppsala den 11 till 12 december och avslutas vid ett internat på 
samma plats den 23 till 24 januari. Dessemellan kommer kursen att vara nätbaserad. Det är alltså 
samma upplägg som för forskarskolans kurser (internat/internet). Närmare upplysning lämnas av 
undertecknad. Du kan också besöka hemsidan www.hist.lu.se/hist/doktorandkurser/dokkurs.htm 
(också länk från institutionens hemsida). Anmälan till undertecknad senast den 20 november.  
 
Lars Edgren 
 

 
DISPUTATIONER 
 

Historia, Lund 
9/11 Andreas Linderoth försvarar sin avhndling Kampen för erkänande. DDR:s utrikespolitik 

gentemot Sverige 1949-1972. Lördagen den 9 november, kl. 10.15 på Historiska institutio-
nen, Sal 3. Opponent: Docent Michael Scholz, Visby. 
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Historia, Stockholm 
 
25/10 Marika Hedin försvarar sin avhandling Ett liberalt dilemma. Ernst Beckman, Emilia 

Broomé, G H von Koch och den sociala frågan, 1880-1930. Fredagen den 25 oktober, kl. 
10.00, i sal G, Biologihuset, Frescati. 

 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER  
 

Tidigare anmälda 
 
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.  
 
ISKA (Industrisamhällets Kulturarv i Västernorrland). Symposium om Arv och trauma – 
Ådalshändelserna och andra exempel på historiebruk. 27-28 november, Räddningsverkets skola Sandö, 
Sandöverken. Ytterligare info, kontakta Ingrid Frånlund: eu.iska@lvn.se, eller tel. 0611-80334.  
 
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. 
 

Nytillkomna 
 
Föreningen IndustriHistoria i Skåne, Malmö Stadsarkiv och Malmö högskola. Konferens om 
Industrisamhället och vi. 25 – 26 oktober 2002. Plats: 25 oktober: Malmö högskola. 26 oktober: 
Malmö stadsarkiv. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Socialistiskt Forum, Stockholm. Konferens 23 – 24 november 2002, ABF-huset, Sveavägen 41, 
Stockholm.. Program och övriga upplysningar i Pärmen, eller genom hemsida www.idedebatt.nu.  
 
PERSONALNYTT 
Marie Lindstedt Cronberg har utnämnts till den efter Pär Frohnert lediga tjänsten som forskar-
assistent i historia. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 december. 
 
Från och med den 4 november och fem veckor framåt är Leif Eliasson tjänstledig. Vikarie är Anna 
Wallette, och därmed kan vi utlova att kommande HILMOR för ovanlighetens skull blir läsvärda.  
 
TJÄNSTER 
 
Mitthögskolan, Campus Härnösand. Professur i historia, ref.nr. 311/0200868. Ansökan senast 
den 25 oktober 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Mälardalens högskola, Västerås. Tjänst som universitetslektor i historia med inriktning mot 
industrihistoria (ref. nr. 2002-428). Sista ansökningsdag 2002-11-06. Ytterligare info i Paärmen 
eller via nätet: www.mdh.se.  
 
Umeå universitet, Institutionen för Historiska Studier. Professur i historisk demografi, dnr 311-
2524-02. Ansökan senast 2002-11-07. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Lunds universitet, Vårdalinstitutet. 15 doktorandanställningar i vård- och omsorgsforskning.  
Ansökan senast 22 november 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
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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 
 
SWEA (Swedish Women’s Educational Association International). Stipendium för 
interkulturella studier. Ansökan på särskild blankett senast den 15 december 2002. 
 
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.  
 

Nytillkomna 
 
Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond.  Forskningsanslag för att främja 
vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Ansökan senast den  
4 november 2002.  
 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne. Resestipendier för forskning rörande inter-
nationella organ och internationellt samarbete, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande 
insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor. Ansökan senast 30 november 2002. 
Ytterligare info i Pärmen eller via nätet, www.fstam.se/html/ultys2.htm.  
 
Riksbankens Jubileumsfond. Resestipendier ur Nils-Eric Svenssons fond för yngre (ej över 40 år) 
disputerade svenska forskare för kortare vistelse i framstående europeisk forskningsmiljö. Ansökan 
senast 9 januari 2003. Ytterligare info i Päarmen eller via nätet, www.rj.se/se-aktuellt.asp.    
 
NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi).  Mobilitetsstipendiem, avsedda för yngre forskare 
och forskarstuderande för att täcka merutgifter för resor och uppehålle i samband med vistelse i ett 
annat nordiskt land. Ansökan senast den 1 december 2002. Ytterligare info i Pärmen eller via nätet, 
www.norfa.no.  
 
Stiftlsen Svenska Institutet i Rom. Det större extra forskningsstipendiet vid Svenska Institutet i 
Rom 2003/2004. I första hand tilldelas det utlysta stipendiet den som är doktorand och som ej avser 
att disputera före stipendietiden i Rom. I andra hand tilldelas stipendiet den som är fil.dr, i ämnet 
eller sökande som avser att disputera före stipendietiden. Ansökan senast den 11 januari 2003.  
 
Svenska Institutet. Långtidsstipendier till diverse olika länder. Närmare uppgifter i Pärmen eller 
institutets hemsida www.si.se. 
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SPRIDDA NOTERINGAR 
 
Från bokfloden 
Dags igen. Dick Harrisons senaste är en biografi om Karl Knutsson som helt enkelt heter just  
Karl Knutsson. En biografi. Detta är den första egentliga biografin om Karl Knutsson, den ende 
kung i svensk historia som tillträtt landets tron vid tre olika tillfällen. Från Engelbrektsupprorets 
utbrott 1434 fram till sin död 1470 satte han sin högst personliga prägel på vårt lands historia. Det 
är dock inte fråga om någon glorifierande skildring utan snarare en studie av en maktlysten renäs-
sansfurstes berg- och dalbaneliknande karriär. Boken är utgiven av Historiska Media och ingår i 
förlagets serie om svenska regenter. Den omfattar 483 sidor inkl. register, är illustrerad och som 
vanligt prydligt inbunden. 
 
Ett annat tillskott till bokfloden är en antologi med Hanne Sanders som redaktör. Bokens titel är 
Mellem Gud og Djaevelen. Religiöse og magiske verdensbilleder i Norden 1500-1800. Boken inne-
håller 12 uppsatser av forskare från Sverige, Norge, Danmark och Island. Även om boktiteln är  
dansk är de olika bidragen (med undantag av de isländska) publicerade på respektive forskares eget 
språk. I uppsatserna diskuterar de olika forskarna det faktum att människorna under perioden levde 
med en religiös-magisk världsbild och vilken betydelse detta hade på såväl de mänskliga planet som 
för samhällsförhållandena. Bland de områden som behandlas finns vetenskap, nationalism, civilisa-
tionskritik, men också synen på offergåvor, helgonbilder och häxor. Gemensamt för författarna är 
att de sätter frågetecken för traditionella motsättningar som religion-vetenskap, religion-magi, 
katolicism-protestantism. Författarna är inte bara historiker utan bidrag finns också från teologer, 
folklorister och konsthistoriker. Boken är på 330 sidor, inkl. engelska sammanfattningar, och 
utgiven av Nordiska Ministerrådet. 
 
Från fjärran land … 
Fjärran och fjärran. Men det här är ju en standardrubrik vi använder för att presentera nya personer i 
huset. Vår nye medarbetare heter Andreas Marklund och är f n bosatt i Köpenhamn, vilket ju inte 
låter så särskilt fjärran. Han har dock förflutet som doktorand vid den något mera (geografiskt i 
varje fall) fjärran belägna historiska institutionen i Uppsala och disputerade nyligen vid European 
University Institute i Florens på avhandlingen ”In the Shadows of his House. Masculinity & Mar-
riage Ideology in Sweden, c. 1760-1830s”. Andreas har fått ett tremånaders postdokstipendium från 
humanistiska fakulteten i Lund för att lägga upp ett forskningsprojekt som skall behandla manlighet 
i krigspropagandan under äldre tid (t o m 1700-talet) och kommer att vara verksam här under hela 
höstterminen. Han har f n arbetsplats i rum 246.  
 
Från Marion Leffler 
Marion, som ju numera flyttat sin verksamhet till Växjö universitet i det fjärran Värend, meddelar 
att hon nu kommit på plats i sin nya bostad i Växjö. Adressen är Furutåvägen 41 B, 352 54 Växjö. 
Tel. 0470-72 81 60, mobil 070-330 18 99. Alla som har vägarna förbi är välkomna att titta in! 
 
 
Allt för den här gången. Glad höst!  
 
Leif Eliasson 


