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SEMINARIER OCH UNDERVISNING 
 
2/9 Introduktionsmöte för doktorandseminariet kl. 18.15 i sal 3. Eftersits. 
 
8/9 Forskarskolans introduktion av nya doktorander. I samband därmed bjuds på buffé med 

mat och vin. Alla lärare och doktorander är välkomna till denna tillställning. Måndagen den 
8 september, kl. 18.00 i Sal 4 och Blå rummet. Anmälan senast den 3 september till Barbro 
Bergner, tel. 046 - 222  03 63 eller mail: Barbro.Bergner@hist.lu.se. 

 
16/9 Elin Bommenel, Kolhydratförsöken på Vipehoms mentalsjukhus 1947-1951 och jakten på 

vetenskaplig legitimitet. Elin Bommenel är doktorand i Linköping och har tidigare varit 
doktorand vid vår institution (fast då hette hon Elin Frykman). Tisdagen den 16/9, kl. 14.15 i 
Blå rummet. Ordförande: Dick Harrison.   

 
17/9 Olaf Blaschke inleder ett seminarium om sina uppmärksammade teorier rörande religionens 

plats i samhället. Blaschke är historiker och knuten till universitetet i Trier. Onsdagen den 
17/9, kl. 18.15 på Teologiska inst., Sal 218. Sammarrangemang med Teologiska inst. 

 
De doktorander som önskar ventilera uppsatser under höstterminen bör meddela detta till Lars 
Edgren så snart som möjligt med angivande av tidpunkt och preliminär titel. 
 
De som önskar ventilera uppsats vid Forskarkolans internat på Åkersberg den 26-28 januari 2004 
kan lämpligen anmäla detta nu. 
 
 

ÖVRIGA AKTIVITETER 
 

HISTORISKA FÖRENINGEN 
 
Program, höstterminen 2003. 
 
24/9 Lina Carls: Våp och nuckor vid Lunds universitet 1900-1970. 
 
22/10 Christopher Collstedt: ”Som en adlig vederlike”. Föreställningar om våld och ära i det 

svenska stormaktsväldets dueller”. 
 
18/11 Eva Österberg: Vänskap som hot och skydd i medeltidens Europa. En existentiell historia. 
 
11/12 Bengt Ankarloo: Helvetesvandringar. 
 
Samtliga föreläsningar hålls kl. 18.15 på Historiska institutionen, sal 3, om inget annat meddelas.  
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Till ansvariga för specialseminarier 
 
För att programmen för höstterminen skall komma med i terminsschemat (Gula schemat) i nästa 
HILMA måste jag ha dem senast måndagen den 15 september.  
 
 

DISPUTATIONER 
 

Historia, Stockholm 
 
18/9 Olof Kronvall försvarar sin avhandling Den bräckliga barriären – Finland i svensk 

säkerhetspolitik 1949-1962. Torsdagen den 18 september 2003, kl. 10.00 i Sverigesalen, 
Försvarshögskolan, Valhallavägen 117, Stockholm. 

 
 

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER  
 

Tidigare anmälda 
 
De X:e Svenska Historiedagarna, 19 – 21 september 2003,  i Linköping och Vadstena. Tema: Det 
katolska och ortodoxa Europa från medeltiden fram till idag. Ytterligare info i Pärmen eller genom 
hemsida: www.dsh.se. Anmälan på särskild blankett (finns i Blankettpärmen) eller via nätet. 
 
Nytillkomna 
 
Centre for Medieval Studies (CMS), Bergen. Konferens på temat The Late Middle Ages and the 
Penitentiary Texts: Centre and Periphery in Europé in the Pre-Reformation Era. 1-4 oktober, 2003, 
Radisson SAS Royal Hotel-Bryggen, Bergen. Anmälan senast 1 september via e-mail: 
post@cms.uib.no. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Vetenskapsrådet, Stockholm. Konferens om Etikfrågor i samband med doktorandutbildningen. 
Torsdagen den 18 september 2003, kl. 10.00 – 16.00 i Westmanska palatser, Holländargatan 17, 
Stockholm. Mera info i Pärmen eller genom Björn Thomasson, e-post: bjorn.thomasson@vr.se.  
 
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Stockholm. Seminarium om Historien om arbetarrörel-
sens dagspress, onsdagen den 26 nov. 2003, kl. 9.00 – 19.00 i Sandlersalen, ABF, Sveavägen 41,  
Stockholm. Anmälan senast den 6 oktober 2003 via e-post: klaus.misgeld@arbarkiv.a.se.  
 
 

LEDIGA  TJÄNSTER     
 
Mälardalens högskola, Västerås. Professor i historia, särskilt industrisamhällets historia, ref nr 
2003-296. Ansökan senast den 5 september 2003. Upplysningar genom Iréne Artaeus, tel.  
021-10 13 27 eller e-post: irene.artaeus@mdh.se. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Griffith University, Brisbane, Australia. Postgraduate scholarship. Ansökan senast 31 oktober 
2003. Ytterligare info i Pärmen. 
 
John Carter Brown Library, Brown university, Providence, Rhode Island, USA. Research 
Fellowships 2004-2005 (short-term and long-term). Deadline for application Januari 15, 2004. 
 
 

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 
 
Magnus Bergvalls stiftelse. Forskningsanslag, företrädesvis till forskare som avlagt doktorsexa-
men eller innehar motsvarande kompetens. Ansökan på särskild blankett skall vara stiftelsen till-
handa senast den 15 september 2003, kl. 17.00. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Erik Philip-Sörensens stiftelse. Ansökan om forskningsanslag senast den 19 september 2003. 
Ytterligare info i Pärmen 
 

Nytillkomna 
 
Vin & Sprithistoriska Museet. Stipendier för forskning om svensk alkoholkultur. Ansökan senast 
den 1 oktober 2003. Ytterligare info i Pärmen eller via e-post: mirja.lausson@vinosprithistoriska.se 
 
Vetenskapsrådet, Stockholm. Medel för forskning om kommunistiska regimer. Ansökan på 
särskild blankett (finns på http://www.vr.se) senast onsdsagen den 8 oktober 2003 i fem 
uppsättningar. Ytterligare info i Pärmen.  
 
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.  
 
Europeiska Universitetsinstitutet (EUI), Florens. Doktorandstipendier för 4 års studier med start 
september 2004. Ansökan senast 15 januari 2004. Ytterligare info i Pärmen eller via hemsida: 
http://www.iue.it.  
 
 

SPRIDDA NOTERINGAR 
 

Ur bokfloden 
 
Som sig bör har under sommaren ett par nya böcker strandat vid flodmynningen. Det leder väl inte 
till några höjda ögonbryn om jag nämner att det är Dick Harrison och Klas-Göran Karlsson som 
svarat för landsättningen. 
     För att börja med Dick Harrison, så har hans bok fått titeln Tankar om historia. Utgångspunkten 
är att historia under antiken betraktades mera som en skön konst men i våra dagar ger ordet ofta 
associationer till kungar, krig och sömniga skoltimmar. Dick Harrison har i den här boken närmat 
sig historien ur olika synvinklar – allt från traditionell krigshistoria till historia om tårar, skandaler, 
resor, dödsbilder, slitna skor, dyra kokosnötter, humor, familjer och propagandaknep. Framför allt 
har han utgått från sina egna erfarenheter, från det som gör historia så viktigt för honom själv. 
Boken är utgiven av bokförlaget Prisma, inbunden och omfattar 320 sidor inklusive register. 
     Den nya boken av Klas-Göran Karlsson har den dramatiska titeln Terror och tystnad. 
Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen. Utgångspunkten är de miljontals människor som 
dog i de sovjetiska arbetslägren, svalt ihjäl i den av makthavarna styrda hungersnöden, utsattes för 
tvångsdeportationer eller fängslades utan rättslig prövning. Viktiga frågor ställs, bl a vem beordrade 
denna terror och vilka riktade den sig mot? Vilka var de bakomliggande orsakerna?  Klas-Göran 
Karlsson tar här djupa tag i den ryska historien när han som förste svenske forskare analyserar det 
sovjetiska förtrycket och granskar de faktorer som bidrog till terrorsamhällets uppkomst. Han söker 
också förklara de mekanismer som låg bakom och berättar om dess djupgående verkningar, som 
ännu idag sätter spår i det ryska samhället. Boken är utgiven av Atlantis förlag, är inbunden och 
illustrerad och omfattar 280 sidor inklusive register. 
 
Allt för den här gången 
Glad terminsstart 
Leif Eliasson 
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