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SEMINARIER OCH UNDERVISNING 
 

Allmänna seminarier 
 

Se  Gula schemat. De närmast kommande seminarerna:  
 
28/10    Eva Österberg & Lars Edgren, Att skriva avhandling i historia.  
 
30/10 Per Stobaeus, Patrioten Hans Brask.  Harald Gustafsson. 
 
4/11 Dick Harrison & Sven-Erik Liedman, Populärhistoria. Eva Österberg. OBS kl 16.15. 
 
11/11 Tomas Sniegon, Förintelsens plats i den tjeckiska/slovakiska nationella identiteten under 

perioderna 1989-1992 och 2000-2003.  Klas-Göran Karlsson. 
 
13/11 Mathias Cederholm, Goda seder och onda herrar, goda herrar och onda seder. 

Bönderna och rättsföreställningarna i den politiska kulturen kring 1500 i Skåne och 
Småland. Eva Österberg. 

 
25/11 Cecilia Riving, Galenskap och genus.  Lars Edgren.  
 
Specialseminarier 
 
30/10   Anders Wigerfelt, FD i historia och lektor vid Malmö högskola, och Berit Wigerfelt, FD 

etnologi och lektor vid Malmö högskola: Rasism och nazism – exempel från Skåne. Om 
historiska perspektiv på dagens skånska främlingsfientlighet. Centrum för Arbetarhistoria 
i Landskrona, kl. 18-20. (Arbetshistoriska seminariet). 

 
6/11 Att läsa ur olika perspektiv. Praktisk övning. Deltagarna kommer att gemensamt  diskutera 

och tolka ett källmaterial och fundera på vilka praktiska konsekvenser olika teoretiska 
utgångspunkter kan få. Martin Alm väljer texter (ur egen forskningspraktik) och inleder 
diskussionen. Torsdagen den 6 november, kl. 10.15 i Konferensrummet. ( Seminariet för 
språk och historia). 

 
10/11 Gunner Lind, Professor vid Institut for Historie, Københavns Universitet,  Magt og 

territorialitet i det tidlig moderne Europa. Måndagen den 10 november kl. 14-16 i Blå 
rummet. Efteråt: Kaffe. (Seminariet för äldre social och kulturell historia). 

 
20/11 Specialseminarium till minne av Per Nyström 

Åsa Linderborg, FD, lektor i historia vid Uppsala universitet, och Lars Olsson, professor i 
historia vid Växjö universitet: Per Nyström – marxistisk vetenskaplig pionjär eller reformis-
tisk socialdemokratisk rörelseintellektuell? Om historiska perspektiv på Per Nyströms bety-
delse för historievetenskapen, arbetarrörelsen och socialdemokratin. Centrum för 
Arbetarhistoria i Landskrona, kl 18-21. (Arbetshistoriska seminariet). 

 1



 2

24/11 Senmedeltida samhällssyn och politiska ideal.  Temaeftermiddag som börjar med ett  
föredrag av FD Louise Berglund, humanistiska institutionen, Örebro universitet. Efter 
kaffet följer kortare inlägg av två av seminariets medlemmar Sofia Lenninger och Per 
Stobaeus. Middag på restaurang efteråt för dem som så önskar. Måndagen den 24 
november,  kl. 13-17 i  Blå rummet. (Seminariet för äldre social och kulturell historia). 

    

Övriga aktiviteter 
 
12/11 Bo Ruthström, Grågås och rekonstruktionen av den vikingatida terminologin för egendom. 

Onsdagen den 12 november, kl. 14.30 på Historiska institutionen, Blå rummet, Magle stora 
Kyrkogata 12 B, 2:a vån. Kaffe efteråt. Föreläsningen ges på svenska. (Isländska kollokviet 
för historia och samhälle). 

 
18/11 Eva Österberg: Vänskap som hot och skydd i medeltidens Europa. En existentiell historia. 
 Kl. 18.15, Historiska institutionen, Sal 3. (Historiska Föreningen).  
 
 

DISPUTATIONER 
 

Historia, Stockholm 
 
10/11 Magnus Petersson försvarar sin avhandling Brödrafolkens väl. Svensk-norska säkerhets-

politiska relationer 1949-1969.  Måndagen den 10 november 2003, Sverigesalen, Försvars-
högskolan. Opponent: professor Rolf Tamnes, Oslo. 

 

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. 
 
 

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER  
 

Tidigare anmälda 
 
Centre for European Conflict and Identity History (CONIH). International conference on Food 
Production and Food Consumption in Europe 1914-1950.  2 – 5 juni 2004 i Esbjerg. Deadline for 
one-page outline 1 november 2004, för paper 1 april 2004. Ytterligare info i Pärmen eller genom 
hemsida: www.conih.dk/food/.  
 
Nytillkomna 
 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Seminarium på temat Det nya uppdraget – högre 
utbildning för landsbygd och landskap. Forskare och utbildare möter uppdragsgivare. Tisdagen 
den 4 november 2003 i KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Anmälan på särskild blankett 
senast den 28 oktober 2003. Ytterligare info i Pärmen.  
 
Luleå University of Technology. Teknikhistoriska dagar I Luleå 15-17 mars 2004. Abstracts 
senast 1/12 2003, anmälan till konferensen senast 19/12 2003. Ytterligare info i Pärmen samt  
genom hemsida, adress: www.teknikhistoria.kva.se.  
 
Centre for European Conflict and Identity History (CONIH). International conference on Food 
production and food consumption in Europe c. 1914-1950. 2 – 5 juni I Esbjerg, Danmark. Deadline 
for one-page outline 1 november 2003. Deadline for final paper 1 April 2004. Ytterligare info i 
Pärmen eller genom hemsida, adress: www.conih.dk/food/.  
 

http://www.conih.dk/food/
http://www.teknikhistoria.kva.se/
http://www.conih.dk/food/
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LEDIGA  TJÄNSTER     
 
Mitthögskolan, Härnösand. Anställning som Forskarassistent i historia. Ref. nr. HUM 2003/31.  
Ansökan senast 30 oktober 2003. Ytterligare info i Pärmen eller genom ämnesföreträdare Börje 
Harnesk, tfn 0611 – 86169. 
 
Karlstads universitet. Tjänst som Universitetslektor i historia. Ref. nr. P146/03. Ansökan senast 
2003-10-31. Ytterligare upplysningar i Pärmen. 
 
Lunds universitet, Kansliet för humaniora och teologi. Anställning som Forskarassistent i 
historia. Ref. nr. 4923. Ansökan senast den 7 november 2003. Ansökan skall vara utformad i 
enlighet med anvisningar som kan erhållas genom hemsida, adress: 
http://www.ht.lu.se/intranet/lediga.php. Ytterligare upplysningar i Pärmen. 
 
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.  
 
 

PERSONALNYTT 
 
Lunds universitet, Personalenheten inbjuder alla nyanställda till en gemensam introduktionsdag 
den 18 november 2003. Anmälan senast den 7 november 2003 genom e-post till: Ingrid.Estrada-
Magnusson@pers.lu.se. 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 
 
Vetenskapsrådet. Medel för mångvetenskaplig demokratiforskning (planerings- och startbidrag). 
Ansökan (original och åtta kopior) senast den 31 oktober 2003. Upplysningar: Gudrun Persson, tel. 
08-546 44 277, e-post: Gudrun.Persson@vr.se. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Lunds universitet, Centrum för Europaforskning (CFE). Forskningsanslag för nydisputerade 
Europaforskare (sexmånadersanslag à 250.00 kronor). Behöriga är personer som avlagt doktors-
examen vid Lunds universitet efter den 1 januari 2002 och vars forskning är inriktad på Europa. 
Ansökan i åtta exemplar senast den 31 oktober (särskild blankett som erhålles genom e-post, 
cfe@cfe.lu.se). Ytterligare info i Pärmen eller genom e-post: magnus.jerneck@svet.lu.se.  
 
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.  

http://www.ht.lu.se/intranet/lediga.php
http://www.ed.ac.uk/iash/homepage.html
mailto:Ingrid.Estrada-Magnusson@pers.lu.se
mailto:Ingrid.Estrada-Magnusson@pers.lu.se
mailto:Gudrun.Persson@vr.se
mailto:cfe@cfe.lu.se
mailto:magnus.jerneck@svet.lu.se
http://www.swea.org/
http://www.fstam.se/
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SPRIDDA NOTERINGAR 
 

Ur bokfloden 
 
Inte en HILMA utan att nya böcker flyter i land. Den här gången kan vi presentera två nyutgivna 
arbeten. Den första har författats av Sverker Oredsson med titeln Svensk oro. Offentlig fruktan i 
Sverige under 1900-talets senare hälft. Boken utgör en fortsättning av Sverkers för två år sedan 
publicerade Svensk rädsla och tar vid där denna slutade, alltså omkring 1950, och för skildringen 
fram till sekelskiftet 2000. De tre faktorer som stod i centrum i den första boken finns med även här, 
d v s oron för yttre fiender, kraftigt förstärkt genom risken för kärnvapenkrig, oro för politisk extre-
mism inom landet, samt oro för utlänningar, här ytterligare accentuerad genom den ökade invand-
ringen efter andra världskriget. I den här volymen kommer även en fjärde dimension in, nämligen 
miljöproblemen, oron för luftföroreningar och miljögifter, för att världens naturresurser inte skulle 
räcka, samt inte minst oron för kärnkraftens risker. Boken omfattar 419 sidor inklusive register, är 
inbunden och illustrerad och liksom förra volymen utgiven av Nordic Academic Press. 
   Om oron stod i centrum för Sverkers ovannämnda arbete, kan man knappast säga detsamma om 
den andra nyutkomna boken, utom möjligen för dem som är oroliga för att få i sig allt för många  
kalorier. Bokens titel är Historiebok för kakälskare, författad av Dick Harrison och Eva Helen 
Ulvros.  Den tar upp kakkonstens historia ända från antiken till våra dagar, ett tidigare försummat 
område i varje fall i svensk historieforskning. Många intressanta problem ventileras, bl a hur krydd-
ningen varierat genom seklerna, vem som uppfann smördegen och varför 1600-talets kalvinister 
tvekade inför pepparkaksgubbar. Boken är utgiven av Historiska Media, inbunden, är på 219 sidor 
med ett rikhaltigt bildmaterial och omfattande register, bl a ett receptregister (boken innehåller ett 
femtiotal historiska kakrecept för dem som är intresserade att pröva). Borde kanske vara obligato-
risk läsning för dem som ansvarar för torsdagskaffet. 
 
 

Manusförfattare sökes 
 
Forum Navale, sjöhistoriska samfundets tidskrift, planerar att till hundraårsminnet av den svensk-
norska unionens upplösning ge ut ett temanummer kring unionens maritima aspekter och söker i 
samband med detta intresserade manusförfattare. Alla potentiella författare är välkomna att ta kon-
takt med arbetsgruppen för temanumret. Bidrag bör vara redaktionen till handa senast 31 juli 2004. 
Närmare upplysningar går att finna i Pärmen och på anslagstavlan i personalrummet. 
 
 

Riktlinjer för relationer mellan institutioner och doktorander 
 
Dessa riktlinjer, som beslutades av universitetsstyrelsen i december förra året, bifogas här i sin hel-
het till lärare och samtliga doktorander. Liknande riktlinjer finns ju sedan ett par år när det gäller 
grundstudenter. Det är viktigt all personal som är engagerade i undervisning eller administration 
rörande grundutbildningen har tillgång även till dessa. Om någon saknar dessa riktlinjer kan ni 
vända er till undertecknad eller plocka fram dokumentet på universitetets hemsida, adress: 
www.lu.se/stu/studinfo/studentrattigheter.pdf.  
 
 
Allt för den här gången 
 
Glad höst (som äntligen tycks ha anlänt) 
Leif Eliasson 
 
 

http://www.lu.se/stu/studinfo/studentrattigheter.pdf
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