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SEMINARIER OCH UNDERVISNING
Allmänna seminarier och Specialseminarier: se Gula Schemat (bifogas)
DISPUTATIONER
Historia, Lund
24/9

Jan Selling försvarar sin avhandling Ur det förflutnas skuggor. Historiediskurs och
nationalism i Tyskland 1990-2000. Fredagen den 24 september 2004, kl. 10.15 på Historiska
institutionen, Sal 3. Opponent: universitetslektor Cecilia Trenter, Växjö universitet.

25/9

Anna Jansdotter försvarar sin avhandling Ansikte mot ansikte. Räddningsarbeten bland
prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920. Lördagen den 25 september 2004, kl. 10.15 på
Historiska institutionen, sal 3. Opponent: professor Bente Rosenbeck, Köpenhamns
universitet.

2/10

Anna Wallette försvarar sin avhandling Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de
isländska sagorna under 300 år. Lördagen den 2 oktober 2004, kl. 10.15 på Historiska
institutionen, sal 3. Opponent: professor Peter Aronsson, Linköpings universitet.

Historia, Stockhom
17/9

Lena Eriksson försvarar sin avhandling Arbete till varje pris. Arbetslinjen i 1920-talets
arbetslöshetspolitik. Fredagen den 17 september, kl. 10.00 i Hörsal D9, Södra huset,
Frescati. Opponent: universitetslektor Johnny Hjelm, Umeå universitet.

1/10

Magnus Hjort försvarar sin avhandling ”Nationens livsfråga”. Propaganda och upplysning
i försvarets tjänst 1944-63. Fredagen den 1 oktober kl. 13.00 i Sal MB 416, Södertörns
högskola. Opponent: professor Kent Zetterberg, Försvarshögskolan.

8/10

Göran Samuelsson försvarar sin avhandling I godsets skugga? Frälsebonden på Ängsö.
Failj och arbete 1700-1880. Fredagen den 8 oktober, kl. 10.00 i Hörsal B4, Södra huset,
Frescati. Opponent: docent Kerstin Sundberg, Lunds universitet.

29/10 Josefin Rönnbäck försvarar sin avhandling Politikens genusgränser. Den kvinnliga
rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska politiska medborgarskap 1902-21.
Fredagen den 29 oktober, kl. 10.00 i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Opponent:
docent Lena Wängnerud, Göteborgs universitet.
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Historia, Södertörn
22/10 Fredrik Eriksson försvarar sin avhandling Det reglerade undantaget. Högerns jordbrukspolitik 1904-2004. Fredagen den 22 oktober, kl. 10.00 i Sal MA 624, Södertörns högskola.
Opponent: docent Lars I. Andersson, Lunds universitet.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Köpenhamns universitet. Rättshistorisk konferens om Kvinderettens rödder: Kön i europeisk
retshistorie. 12-19 århundrade /Gender in European Legal History/. 27-29 september 2004 på Det
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Anmälan senast den 20 september 2004 på
http://www.kb.dk//Registration-Formular/index.html. Ytterligare info på
http://www.kb.dk/ret_hist_konf/. Ytterligare info i Pärmen.
Lunds universitet, Historiska institutionen. Forskningskonferens om 1905 – historia i de
nordiska samhällena den 26-28 augusti 2005. Preliminär anmälan senast den 1 oktober 2004 till
Fredrik.Persson@hist.lu.se. Ytterligare info i Pärmen eller genom Fredrik Persson (även tel. +46 46
222 14 25) eller Harald.Gustafsson@hist.lu.se, tel +46 46 222 79 66 eller +46 46 14 12 29.
Personhistoriska samfundet. Seminarium med anledning av att Personhistorisk Tidskrift 2004
utkommer med årgång 100. Temat är Konsten att biografera en människa. Seminariet äger rum den
16 oktober 2004, kl. 13.00-17.30 i föreläsningssalen, Riksarkivet, Stockholm. Anmälan senast
tisdagen den 5 oktober till irma.ridback@riksarkivet.ra.se. Program och ytterligare info i Pärmen.

PERSONALNYTT
Eva Helen Ulvros har utnämnts till universitetslektor i historia vid Lunds universitet fr o m
1 augusti 2004. Detta gäller det ena av de två sedan tidigare utlysta lektoraten. Det andra lektoratet
är föremål för ytterligare sakkunniggranskning.
Charlotte Tornbjer vikarierar under höstterminen som högskolelektor vid Lärarutbildningen på
Malmö högskola.
Till ny forskarassistent vid Historiska institutionen har lärarförslagsnämnden utsett Jens
Ljunggren, Stockholm. Han har för avsikt att tillträda tjänsten i januari 2005.

LEDIGA TJÄNSTER
The Canon Foundation. Research fellowships offered to Japan. Ansökan för år 2005 senast
den 15 september, 2004. Ytterligare upplysningar i Pärmen.

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 information finns om alla nedanstående stipendier. Ansökningsblanketter finns i en särskild pärm på samma
plats.

Tidigare anmälda
Författarnas Fotokopieringsfond. Stipendier (lägst 40.000 kronor, skattefria hos mottagaren).
Ansökan senast den 1 oktober 2004. Info från hemsida, adress: www.forfattarforbundet.se eller från
Pärmen.
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Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk forskning. Anslag
för humanistisk forskning efter särskild ansökan i första hand till disputerade forskare eller forskargrupper. Välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar utveckla nya
forskningsteman. Ansökan senast den 19 september 2004. Ytterligare info i Pärmen.

Nytillkomna
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Utlandsstipendier och
gästforskarbidrag. Ansökan senast den 15 september 2004. Ytterligare info på
www.fas.forskning.se.
Letterstedtska föreningen. Forskningsanslag för en rad olika ändamål. Ansökan senast den 15
september 2004. Ytterligare info, se www.letterstedtska.org.
Magn. Bergvalls Stiftelse. Forskningsanslag (dock endast i undantagsfall till forskare som ej avlagt
doktorsexamen). Ansökan senast den 15 september 2004. Ytterligare info, se
www.magnbergvallsstiftelse.nu.
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. Bidrag, i första hand till tryckning
av färdigt och av sakkunnig granskat manuskript (dock endast i undantagsfall till festskrift, doktorsavhandling etc). Ansökan senast den 15 september 2004. Ytterligare info, se www.royalcourt.se.
Sverige-Amerika Stiftelsen. Stipendier för masters- forskar- och postdoc-studier i USA och
Kanada. Ansökan senast den 15 september 2004. Ytterligare info samt ansökningsformulär, se
www.sweamfo.se/stip.html.
K & A Wallenbergs stiftelse. Resebidrag ur jubileumsdonationen. Ansökan senast den 23
september 2004. Ytterligare info, se www.su.se/forskning/stipendier.
Einar Hansens forskningsfond. Bidrag för att främja vetenskapligt samarbete och institutionskontakter mellan de humanistiska disciplinerna vid Köpenhamns och Lunds universitet. Ansökan
senast fredagen den 1 oktober 2004. Ytterligare info i Pärmen.
Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Bidrag till vetenskapliga ändamål, gärna i form av igångsättningshjälp till yngre forskare och doktorander som ännu ej är etablerade hos forskningsråden. Ansökan
på särskild blankett senast den 1 oktober 2004. Ytterligare info i Pärmen .
Vin & Sprithistoriska Museet. Två stipendier för att främja vetenskaplig forskning kring
alkoholdrycker. Vänder sig till studenter, doktorander och disputerade. Ansökan senast den
1 oktober 2004. Ytterligare info i Pärmen.
Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond. Forskningsanslag för studium av djur i människans miljö
inklusive kulturlandskapet. Ansökan senast den 3 oktober 2004. Ytterligare info i Pärmen.
Swedish Women´s Educational Association International, Inc. Malmö (SWEA). Kulturmötesstipendium för år 2005. Ansökan senast den 15 december 2004. Ytterligare info i Pärmen
Wenner-Gren Stiftelsen. Diverse anslag och stipendier (resestipendier, postdoktorala stipendier
m m). Ytterligare info, se Pärmen eller stiftelsens hemsida, www.swgc.org.
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SPRIDDA NOTERINGAR
Historikermöten
Påminner ännu en gång om de svenska historikerdagarna i Sundsvall den 17-19 september. Det har
inkommit program dessa båda begivenheter. Den som vill studera programmen närmare kan hänvända
sig till undertecknad.

Ur bokfloden
Det har ju varit en regnig sommar och bokfloden borde därför vara något stridare än när sommaren
varit badvänlig. Hittills har dock bara en volym flutit i land. Bokens titel är Våldets mening – makt,
minne, myt och den är utgiven av Eva Österberg och Marie Lindstedt Cronberg. Som titeln
anger behandlar den våld i olika sammanhang. Utgångspunkten för de olika bidragen är det faktum
att våldshandlingar i hög grad återspeglar den kultur och samtid som de utspelar sig i. De olika författarna diskuterar våldet i den historiska verkligheten, i konst, på museer och i litteratur. Boken har
ett långt tidsperspektiv, vilket ger tankeväckande insikter om det annars så akuta och dramatiska
ämnet. Texterna omspänner ett tvärsnitt av olika vetenskapsgrenar och har skrivits av framstående
forskare som i olika sammanhang arbetat med synen på våld i sina respektive discipliner. Förutom
av bokens båda utgivare finns bidrag av Kenneth Johansson, Malin Lennartsson, Richard Lagervall,
Birgitta Svensson, Christopher Collstedt, Roddy Nilsson, Erling Sandmo, Peter Aronsson, Irene
Andersson, Anders Jarlert, Jan Hjerpe, Maria småberg och Per Bauhn.
Boken omfattar 370 sidor, inbunden och utgiven av Nmordic Academic Press.

Beställningsmall
Från institutionens ekonomiavdelning meddelas följande. För att underlätta institutionens ekonomihantering har en beställningsmall utformats. Denna skall användas vid alla beställningar av varor,
tjänster, resor m m, som skall faktureras. Däremot användes den inte vid tjänster som arvoderas, ej
heller vid personliga reseräkningar.
Mallen återfinns på institutionens hemsida under rubriken ”Internt”, där du kan klicka fram den
och fylla i den. Den användes på följande sätt:
1. Fyll i den vara, tjänst, resa, etc. som önskas. Om du har artikelnummer och pris kan du även
fylla i detta. Vet du vilken leverantör som skall anlitas fyller du även i detta fält.
2. Fyll i vilket kostnadsställe som betalningen skall dras från.
3. Därefter undertecknar du beställningen.
4. Om det behövs skall även den som ansvarar för kostnadsstället (t ex projektledare)
underteckna blanketten – göra ett beställningserkännande.
5. Denna beställningsmall kommer nu att ligga till grund för beställning, kontroll av leverans
samt för betalning av fakturan.
6. När den beställda varan levererats eller den beställda tjänsten fullgjorts, lämnas blanketten
till ekonomihandläggaren (Evelin Stetter).

Allt för den här gången. Glad sensommar.
Leif Eliasson
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