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SEMINARIER OCH UNDERVISNING
Se Gula schemat. De närmast aktuella seminarierna är:
26/11

Sara Edenheim: That which is neither here nor there - abjection, exclusion, and
adaption of intersexed and homosexual bodies within legal and medical discourses,
1919-1994. Ordf: Eva Österberg.

3/12

Joachim Östlund: Det dramatiska berättandet. Kungl. Maj:ts plakat som retorik
och politisk rit 1750-1920. Ordf: Eva Österberg.

10/12

Ulrika Holgersson: seminariet inställt tills vidare.

SPECIALSEMINARIER
SEMINARIET FÖR ÄLDRE SOCIAL OCH KULTURELL HISTORIA
(Programansvarig: Hanne Sanders)
11/12 Diskussionsseminarium om begreppet politisk kultur. Ytterligare upplysningar annonseras
på institutionens anslagstavlor och hemsida. Efteråt: Julmat på ett eller annat sätt. Kl. 14-17,
Konferensrummet.

GENUSSEMINARIET (Programansvarig: Eva Helen Ulvros)
2/12

Bente Rosenbeck och Christina Carlsson Wetterberg talar om terminens tema:
Historieforskningens plats inom genusvetenskapen. 2 december, kl. 10.15 i
Konferensrummet

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET (Programansvarig: Victor Lundberg)
28/11 Ann-Kristin Wallengren, filmvetare vid Lunds universitet, och Mikael Ottosson, historiker vid Malmö högskola: ”Arbetare 71” – Historien om ett TV-program som inte blev som
LO ville. Kl. 18.00 på Centrum för Arbetarhistoria, Villa Fridhäll, Landskrona.
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4/12

Björn Horgby, historiker vid Linköpings universitet: Hippies som kulturarv. Samarrangemang med Historiska Föreningen. Kl. 18.15 på Historiska inst., sal 3.

5/12

Henrik Rahm, språkvetare vid Lunds universitet: Journalistikens anatomi – strejkbevakningen i svensk dagspress 1879-1996 ur historiska och journalistiska perspektiv. Kl. 18.00
på Centrum för Arbetarhistoria, Villa Fridhäll, Landskrona.

ARBETARHISTORISKA FORSKARSEMINARIET (Programansvarig:
Lars Berggren)
6/12

Jonas Sjölander: Eriksson, Andersson och den internationella solidariteten. Kl. 14.1516.00. Plats: Historiska inst., Konferensrummet.

SEMINARIET FÖR HISTORISKA STUDIER VID MALMÖ HÖGSKOLA
(Programansvarig: Mats Greiff)
11/12 Fredrik Björk och Stefan Nyzell: Perspektiv på Malmös moderna historia.
Kursredovisningar från doktorandkurs. Observera ny dag. Seminariet med Roger
Johansson inställt tills vidare.

ÖVRIGA AKTIVITETER
HISTORISKA FÖRENINGEN
4/12

Björn Horgby, Fil.doktor, Linköpings universitet: Hippies som kulturarv. Kl. 18:15 i sal 3.

ISLÄNDSKA KOLLOKVIET FÖR HISTORIA OCH SAMHÄLLE /
Vettvangur fyrir íslenska sögu og samfélag (Programansvarig: Anna Wallette)
20/11 Magnús Lyngdal Magnússon (stud. mag.) Kristinréttur Árna: Hvað getur varðveisla í
miðaldahandritum sagt til um upphaflega gerð frá 1275? Kl. 14.30, KUA, Det
Arnamagnæanske Institut, Njalsgade 136 (byggnad nr. 27, 2 vån).

KURSER och UNDERVISNING
DOKTORANDKURSER
Glöm inte den nationella doktorandkursen Tillämpad teori och metod. Se hemsidan
www.hist.lu.se/hist/doktorandkurser/dokkurs.htm. Anmälan till Lars Edgren senast den 20
november.
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Örebro universitet erbjuder under vintern 2002/03 forskarutbildningskursen The Network Society,
5 poäng, i samarbete med professor Wolfgang Kleinwächter från Århus. Kursen behandlar
nätverksamhälle som ideologi och historiskt fenomen. Anmäl senast 22 november till
charlotta.hambre-knight@hum.oru.se. Se hemsida www.democrit.org, eller Pärmen.
Universitetspedagogiskt centrum erbjuder i februari/mars 2003 kursen Kurs i kommunikation och
grundläggande pedagogik för HT-området, främst riktad till forskarstudenter. Anmälan görs på
blankett i Pärmen senast den 10 januari 2003.
LÄRARMÖTE
Tisdagen den 10 december 2002, kl. 10.15-12 i sal 4.
HANDLEDARUTBILDNING
Inledning av Klas-Göran Karlsson och Kerstin Sundberg
Vi har tidigare diskuterat handledningen inom forskarutbildningen och frågan om
handledareutbildning har då aktualiserats. Från doktorandhåll har framförts önskemål om en sådan
utbildning och även från politiskt håll har signaler i denna riktning kommit. Lunds universitet
kommer med all sannolikhet att införa en obligatorisk handledarutbildning för alla nya handledare.
Det kan därför finnas anledning att vi diskuterar detta på institutionen. Vilka syften kan en sådan
utbildning ha och vad bör ingå? Kerstin och Klas-Göran har under hösten deltagit i en kurs för
handledare. De inleder kort med sina erfarenheter av denna utbildning.
Alla välkomna!
Lars Edgren

DISPUTATIONER
Historia, Uppsala
29/11 Johan Sjöberg, Makt och vanmakt i fadersväldet. Opponent: docent John Strömberg, kl.
10.15, Universitetshuset, sal X.

Litteraturvetenskap, Lund
7/12

Karin Nykvist försvarar sin avhandling Poesi som poetik. Idéer om diktkonst i Jesper
Svenbros lyrik. Opponent: docent Lars Elleström, kl. 10.15 i Edens hörsal.

Idéhistoria, Stockholm
13/12 Carl Michael Edenborg, Alkemins skam. Den alkemistiska traditionens utstötning ur
offentligheten. Opponent: professor Ingemar Nilsson, kl 10.00 i Hörsal 10, hus E, Södra
huset, Frescati.
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KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
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. 061180334.
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.
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.

Nytillkomna
Stads- och kommunhistoriska institutet har seminarier på temat Historien om Stockholm, med
anledning av stadens 750-årsjubileum. Seminarierna äger rum mellan torsdagen den 21 november
och lördagen den 23 november, i Juristernas hus, Stockholms universitet. Se Pärmen, eller kontakta
professor Lars Nilsson, tel: 08 - 16 33 94.
Levande Historia och Kulturen i Lund har seminarium om Genusperspektiv inom museer och
Kvinnan och Mannen i fascistiska system, där bl.a. Nina Björk, Eva Helen Ulvros och Claes
Ekenstam medverkar. Kulturen i Lund 5 december, kl. 10.00 - 17.00. För program, se Pärmen eller
hemsidan: www.levandehistoria.org. Amnälan den 21 november till
jessika.westerlund@adm.ministry.se.
Den humanistiska jämställdhetsgruppen vid Lunds universitets arrangerar seminarium den 26
november, kl. 17.00-19.00 på AF-borgen, Aten. Eva Mark och Thomas Wetterberg samtalar under
Kajsa Widéns ledning på temat Skall vi låta männen ta över jämställdhetsarbetet?
Det tvärvetenskapliga projektet Flexibility as Tradition. Culture and Subsistence in the Boreal
Forests of Northern Sweden, har nu call for papers till sin konferens Peripheral Communities
Crisis, Continuity and Long-Term Survival, som äger rum i Ängersjö, 14-17 augusti 2003. Abstract
skall vara inne senast den 1 december. Se hemsidan: www.angersjo.lu.se, eller Pärmen.
Södertörns högskola har call for papers senast den 15 februari 2003, till konferensen Statehood
Beyond Ethnicity: From the Early Modern to the Present State. A Comparative Study of Smaller
States in Northern and Eastern Europe den 13 – 15 juni 2003. För ytterligare information, se
Pärmen eller kontakta: linas.eriksonas@sh.se.

PERSONALNYTT
Ingegerd Christiansson har semester mellan måndagen den 25 och fredagen den 29 november, då
också expeditionen har stängt.
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TJÄNSTER
Lunds universitet, Vårdalinstitutet. 15 doktorandanställningar i vård- och omsorgsforskning.
Ansökan senast 22 november 2002. Ytterligare info i Pärmen.
The University of Edinburgh. Visiting research fellowships 2003-2005. Ansökan senast
1 december 2002. Ytterligare info i Pärmen.
Umeå universitet söker tre doktorander till Institutionen för historiska studier. Ansökan senast den
10 december 2002. För mer information kontakta: Bo.Sundin@idehist.umu.se, eller se 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
Forskarstiftelsen Theodor Adelswärds Minne. Resestipendier för forskning rörande internationella 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.
NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi). Mobilitetsstipendium, 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.
Sverige-Frankrike Stiftelsen. Stipendier för studier i Frankrike 2002/2003. Ansökan senast den 1
december 2002.
SWEA (Swedish Women’s Educational Association International). Stipendium för
interkulturella studier. Ansökan på särskild blankett senast den 15 december 2002.
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 Pärmen eller via nätet, www.rj.se/se-aktuellt.asp.
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.
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Arbeten kan sändas in av författaren själv eller av annan person och skall ha
inkommit senast den 3 februari 2003.
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Svenska Institutet. Långtidsstipendier till diverse olika länder. Närmare uppgifter i Pärmen eller
institutets hemsida www.si.se.

Nytillkomna
Vetenskapssocieteten i Lund utlyser stöd till forsknings- och kongressresor till disputerade
forskare under 55 år. Ansökningar till Vetenskapssociteten, Catharina Raudvere, Teologiska
institutionen, Allhelgona kyrkogata 8, 223 62 Lund, senast den 5 december 2002. Blanketter i
Pärmen, eller på hemsida: www.vetenskapssocieten.lu.se.
STINT kommer med början 2003 satsa 15 mkr på stipendier till kulturvetenskaperna, och erbjuder
nu postdoc-stipendium till utlandsvistelse för forskare med kulturvetenskaplig inriktning. Yngre
forskare kommer att kunna söka stipendier för utlandsvistelser på högst ett år. Ansökningar lämnas
in via STINTs elektroniska ansökningssystem: www.stint.se, senast den 15 december 2002.
STINT erbjuder forskarstuderande med kulturvetenskaplig inriktning att söka stipendier som ger
möjlighet till fyra månaders utlandsvistelse under läsåret 2003/2004, se: www.stint.se, eller Pärmen.
Ansökningar senast den 15 december 2002.
Sparbanksstiftelsen Färs & Forsa och Skåneländska Gastronomiska Akademien delar ut
forskningspris på 100 000 kronor för forskning om den sydsvenska matkulturen, och söker efter
förslag på lämpliga kandidater (priset kan inte sökas). Kontakta Sven-Olle R Olsson på e-post:
acad.gast.scan@telia.com, eller se Pärmen. Förslagen (med motivering, persondata, CV och
litteraturreferenser) skall vara inne senast den 16 december 2002.
Sparbanksstiftelsen Färs & Forsa och Skåneländska Gastronomiska Akademien delar ut
stipendier för forskning om den sydsvenska matkulturen. Se hemsidan:
www.sparbanksstiftelsenfof.se, eller Pärmen. Ansökan skall vara inne senast den 15 januari 2003.
Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser tre forskarstipendium om 42 000 kronor, för
doktorander som forskar om folkbildningsarbetets historia. Ansök senast den 31 januari 2003. För
info se Pärmen, eller kontakta Allan Sundqvist på e-post: 08-55170741@telia.com.

SPRIDDA NOTERINGAR
Jullunch
Snart kommer tomten, och med honom kommer Historiska institutionens
, en enklare
variant med sill, ost, bröd och tillhörande drycker. Denna tilldragelse äger rum torsdagen den 19
december, kl. 13. Meddela ditt deltagande till Ingegerd på expeditionen senast fredagen den 13
december, så du är säker på att du får plats. Välkomna!

Från bokfloden
En glad nyhet för våra fattiga studenter är att Eva Helen Ulvros lovprisade biografi om Sophie
Elkan nu har kommit i pocketupplaga! Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma
Lagerlöf utkom på Historisk Media förra året, och som ni minns nominerades den då till
Augustpriset.
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En annan bok som säkert kommer dra uppmärksamheten till sig är den vänbok som Eva Österberg
emottog på sin 60-årsdag. Den mycket vackra Tid & tillit. En vänbok till Eva Österberg utkom på
Atlantis förlag med sina 467 inbundna sidor. Redaktionskommittén bestod av Marie Lindstedt
Cronberg, Irene Andersson och Kenneth Johansson, som har samlat 18 texter från några av Evas
f.d. doktorander. Därjämte erhålls en bibliografi över festföremålet och ett förord av Evas vän och
företrädare på professorsstolen, Birgitta Odén. Texterna följer Evas karriär lika mycket som
hennes doktoranders, med ett brett upplägg av kulturhistoria, genushistoria, socialhistoria och
politisk historia.

Uppdatering av hemsidan
Inför en uppdatering av hemsidan skulle jag med glädje ta emot beskrivningar av alla de projekt
som finns på institutionen eller projekt där personer verksamma på institutionen ingår. De projekt
som det finns beskrivningar på är följande:
Hydroklimatologiska villkor och hydropolitiska strategier i Mellanöstern. Vattenbrist,
utvecklingsmål och användarval.
Bondeoroligheter och sociala konflikter i Norden c. 1300 – c. 1800. En komparativ analys av det
tidigmoderna Sverige-Finland och Danmark-Norge-Island.
Toleransens gränser – ett projekt inom HSFRs forskningsprogram om militär underrättelse- och
säkerhetstjänst.
Den försekulariserade världsbilden i Norden 1500-1800.
Har dessa slutförts eller är de ännu aktiva i någon mening?
Finns det fler projekt som startats på institutionen?
Kenneth Johansson

REGISTRERING
Det är åter dags för aktivitetsdeklarationen för doktoranderna med den blankett som medföljer
HILMA. Höstterminens faktiska aktivitet ska rapporteras. Gör en realistisk uppskattning av denna
och sätt kryss i rätt ruta.
När det gäller försörjningsuppgifterna, ska du skriva ett eller flera procenttal (sammanlagda
summan ska då givetvis bli 100 procent).
Observera att Yrkesverksamhet utanför universitetet innebär ”verksamhet utanför högskolan med
anknytning till forskarutbildningen”. Annan universitetstjänst innebär ”tjänst inom den egna eller
annan högskola med uppgifter som gäller forskning eller undervisning (adjunkt etc.)”. Övrigt
innebär att ”försörjning saknas eller yrkesverksamhet utan anknytning till forskarutbildningen”.
Även ni som avlagt doktorsexamen under terminen måste lämna in uppgifter!
Skicka även med kopia på att terminsräkningen är betald!
Sänd in hela rasket till Leif Eliasson absolut senast onsdagen den 18 december!
Glad advent! önskar Anna Wallette (som fr.o.m. den 5 december går på gatorna som en vanlig
doktorand).
7

