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Allmänna seminarier: Se Gula Schemat. De närmast kommande seminarierna:
Kl. 14.15 – 16 i Blå rummet om inte annat meddelas.
30/11 Fredrik Persson: I Skånes, Sveriges eller Skandinaviens tjänst? Skånska fornvänners
historieskrivning under 1800-talet. Harald Gustafsson,
7/12

Per Stobaeus: Hans Brask som religiös ledare. Harald Gustafsson.

9/12 Johan Öhman: Imagining Ukraine - Building a historical case for national selfdetermination. Klas-Göran Karlsson. OBS torsdag.
14/12 Ainur Elmgren: Än har yxan mycket att göra – Nationalitetsfrågan i Finland 1920–1930.
Klas-Göran Karlsson.
16/12 Louise Sebro: Being on one's own - creating new relations. Family ties, kinship relations
and contructed communities in Afro-Caribbean life. Kristian Gerner. OBS torsdag.

SPECIALSEMINARIER. De närmast kommande seminarierna.
4/12

Arbetshistoriska seminariet – Film. I samarbete med Landskrona Filmstudio och
Vuxenutbildningsförvaltningen i Landskrona visas och diskuteras Sven Klangs Kvintett (1976.
Regi: Stellan Olsson). I diskussionen medverkar Anders Granström, skådespelare (Sven
Klang), Lars Gustaf Andersson, docent i filmvetenskap, och Roger Johansson, filosofie
doktor i historia. I pausen mellan filmen och seminariediskussionen serveras kaffe, glögg och
pepparkakor. Obs: Fritt inträde. Lördagen den 4 december, Bio Maxim, Östergatan 13,
Landskrona, kl. 15.00 - 18.30. Arbetshistoriska seminariet.

6/12

Fil.dr. Lina Carls talar om sin avhandling i historia Våp eller nucka? Kvinnors högre
studier och genusdiskursen 1930-1970, samt presenterar kommande forskningsprojekt.
Måndagen den 6 december, kl. 10.15-12 i Blå rummet. Genusseminariet.

8/12

Vad är postmarxism? Ulrika Holgersson försöker bringa klarhet i begreppet 'postmarxism'.
Vi kommer också att läsa en kortare text inför seminariet. Onsdagen den 8 december,
kl. 14.15--16, Konferensrummet. Seminariet för språk och historia.

15/12 Dr. Phil. Ebbe Gert Rasmussen, Bornholm. Bornholm og Skåne 1658 – to oprör.
Onsdagen den 15 december, kl. 13.15 – 15.00 i Konferensrummet. Efter seminariet kaffe.
Seminariet för äldre social och kulturell historia.
15/12 Annette Warring, Roskilde universitet: Nationella ritualer och historiebruk. Firande av
nationaldag i Danmark. Onsdagen den 15 december, kl. 15.15-17, Historiska institutionen,
Konferensrummet. Samtidshistoriska seminariet.
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16/12 Eva Schmitz, doktorand i sociologi vid Lunds universitet: ”Arbetarkvinnornas mobilisering i
Malmö kring sekelskiftet 1900”. Om arbetarkvinnors politiska aktivism i demonstrationer, kravaller
och strejker och deras roll i arbetarrörelsens formering. Torsdagen den 16 december, kl. 19.00 –
21-00 i Café Glassfabriken, Kristianstadgatan 16, Malmö, kl 19-21. Arbetshistoriska seminariet.
21/1

Lars Berggren: Har arbetsmiljön en plats i den miljöhistoriska forskningen?
Fredagen den 21 januari, 2005, kl. 14.15 – 16.00 i Konferensrummet. Arbetarhistoriska
forskningsseminariet.

ÖVRIGA AKTIVITETER
8/12

Maria Småberg, doktorand i historia: Ambivalens och Vänskap – fredsutbildning för
judiska och arabiska barn i Jerusalem 1920-1948. Onsdagen den 8 december, kl. 18.15,
Historiska institutionen, sal 3. Historiska föreningen.

UNDERVISNING
Kursen Historia, genus och feministisk teori kommer att ges i forskarskolans regi under perioden
14/2 – 21/3 2005. Lärare: Monika Edgren, Malmö högskola, Johanna Esseveld, sociologiska
inst., Lund och Gunlög Fur, Växjö universitet. Anmälan senast 15 december 2004 till Lars
Berggren eller till någon av de undervisande lärarna.

DISPUTATIONER
Historia, Stockholm
3/12

Orsi Husz försvarar sin avhandling Drömmars värde. Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939. Fredagen den 3 december, kl. 10.00, hörsal 4, Hus B, Frescati.
Opponent: Professor Gro Hagemann, Oslo universitet.

10/12 Pia Lundquist Wanneberg försvarar sin avhandling Kroppens medborgarfostran. Kropp,
klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962. Fredagen den 10 december, kl. 10.00,
Aulan, Idrottshögskolan, Stockholm. Opponent: Universitetslektor Else Trangbaeck,
Köpenhams universitet.

Historia, Uppsala
10/12 Carl Henrik Carlsson försvarar sin avhandling Medborgarskap och diskriminering.
Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920. Fredagen den 10 december,
kl. 10.15 i universitetshuset, sal X.

Historia, Växjö
17/12 Malin Thor försvarar sin avhandling Hechaluz – en rörelse i tid och rum. Arbetets och
identitetens mening för tysk-judiska ungdomars exil i Sverige. Fredagen den 17 december,
kl. 13.15, Svenska Emigrantinstitutet, Växjö. Opponent: Professor Rune Johansson,
Linköpings universitet.

Historia, Örebro
17/12 Anna Prestjan försvarar sin avhandling Att bota en drinkare. Idé och praktik i svensk
alkoholistvård 1885 - 1916. Fredagen den 17 december, kl. 10.00 i hörsal F, Örebro
universitet. Opponent: docent Kerstin Stenius, Stockholms universitet.
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KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
Uppsala universitet. Svenska Historikermötet, 22-24 april i Uppsala. Senaste dag för inmlämning
av abstract: 1 december 2004. Sista anmälningsdatum: 1 mars, 2005. Ytterligare info via nätet,
adress: www.akademikonferens.uu.se/historiker2005.
Lunds universitet, Institutionen för Kulturvetenskaper. Internationell konferens 17 – 18 december 2004: Between Mysticism and Power Politics. Swedish Freemansonry and the European
Enlightment. Program och övrig info, se hemsida: www.kult.lu.se.

Nytillkomna
The Higher Education Academy, Oxford. The Annual Conference for Developing Teaching and
Learning in History. Lady Margaret Hall, University of Oxford, 6 – 8 April, 2005. The aim of the
conference is to provide a national and international forum for the development of History teaching
and learning in higher education. Deadline for proposal for papers: 17 december 2004. Anmälan på
särskild registration form senast den 25 mars 2005. Ytterligare upplysningar i Pärmen eller via
nätet på adress: http://clients.networks.co.uk/ladymargarethall/conferences/overview.html.
University of Central Lancashire, Preston. Internationell konferens på temat 1848: The Year
the World Turned? Konferensen äger rum i Preston 23-25 juni, 2005. Senaste dag för abstracts:
11 februari 2005. Ytterligare info genom nätet, adress:
http://www.uclan.ac.uk/facs/class/humanities/1848/callpapers.htm.
Nationella sekretariatet för genusforskning. Konferens på temat Intersektionalitet – ett användbart begrepp inom genusforskningen. 4-5 februari 2005 på Arbetets museum, Norrköping. Information och anmälan genom hemsida: http://www.genus.gu.se/konferens/konf2005.
Umeå universitet, Historiska institutionen. Konferens om Pietism, Revivalism and Modernity,
1650-1850. Deadline for abstracts: March 1, 2005.

LEDIGA TJÄNSTER
Lunds universitet ledigkungör för intern intresseanmälan anställning som studievägledare, 75 %
vid Historiska institutionen. För behörighet krävs fullgjord magisterkurs (80 poäng) eller motsvarande äldre kurs i historia. Ansökan med angivande av ref nr 5822 senast 10 december 2004.
Ytterligare info i Pärmen eller genom Leif Eliasson, tel. 046-222 79 62 eller mail, adress:
Leif.Eliasson@hist.lu.se.
Umeå universitet. 4 doktorander i historia/idéhistoria. Sista ansökningsdag 2004-12-10.
Ytterligare info genom Lena.Eskilsson@histstud.umu.se. eller tel. 090-786 62 65.
Umeå universitet. Anställning som forskarassistent i historia med inriktning mot historisk
demografi och befolkningsstudier. Ansökan, märkt med dnr 312-3919-04, skall vara inkommen till
Umeå universitet, registrator, 901 87 Umeå, senast 2004-12-20. Ytterligare info i Pärmen eller
genom Anders Brändström, tel. 090-786 60 63, eller mail: anders.brandstrom@ddb.umu.se.
Europeiska Universitetsinstitutet, Florens. Doktorandstipendier för 4 års studier i bl a historia
med start september 2005. Ansökan senast den 15 januari 2005. Ytterligare info i Pärmen eller
genom hemsida, adress: http://www.iue.it.
Fulbright Commission, Stockholm. Ledigförklarar anställningar som Swedish visiting lecturer i
bl a Scandinavian Studies, samt Research Scholar program. Deadline date for application:
Februari 1, 2005. Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida: www.usemb.se/Fulbright.
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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
Läromedelsförfattarnas Kopieringsfond. Pris(i form av skattefritt stipendium) för utveckling och
forskning kring läromedel. Ansökan senast 2004-12-10. Ytterligare info i Pärmen eller genom JanAxel Kylén, tel. 08-644 24 60 eller e-post: kylenutb@swipnet.se.
Swedish Women´s Educational Association International, Inc. Malmö (SWEA). Kulturmötesstipendium för år 2005. Ansökan senast den 15 december 2004. Ytterligare info i Pärmen
STINT. Utlandsstipendier för forskarstuderande inom humaniora och samhällsvetenskap. Stipendiebelopp 100.000 kronor för vistelse om minst fyra månader vid utländskt lärosäte. Ansökan
senast 2004-12-15. Ytterligare info, se Pärmen eller genom tel. 08-662 76 90 eller hemsida:
http://www.stint.se eller e-post: info@stint.se.
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Resestipendier för yngre disputerade forskare ur Nils-Eric
Svenssons Fond för att under kortare tid vistas i en framstående europeisk forskningsmiljö. Ansökan senast den 11 januari 2005. Ytterligare info i Pärmen eller genom Margareta Bulér, tel. 08-50
62 64 01 eller e-post: margareta.buler@rj.se.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Bidrag till humanistiska vetenskaper, främst till särskilda
ändamål, inte till utbildning eller löpande verksamhet. Ansökningar på särskild blankett senast den
15 januari 2005. Ansökningar och ytterligare upplysningar genom tel. 08-611 87 15 eller via nätet,
adress: www.langmanska.se. Se även Pärmen.
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB). Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, 2005. Arbeten skall ha inkommit senast den 1 februari 2005. Ytterligare
info, se ARAB:s hemsida: www.arbarkiv.nu.

Nytillkomna
Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond. Forskningsanslag för att främja
vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Ansökan senast den 1
december 2004. Ytterligare info i Pärmen.
Naturvårdsverket. Utlysning av forskningsmedel till strategiska verktyg för miljömålen och till
konflikthantering. Ansökan senast den 10 januari 2005. Ytterligare info i Pärmen.
Stiftelsen Svenska Institutet i Rom. Det större extra forskningsstipendiet vid Svenska institutet i
Rom 2005/06 för den som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium och är doktorand
inom forskningsområde där Rom kan erbjuda lämplig forskningsmiljö. Ansökan senast den 15
januari 2005. Ytterligare info i Pärmen.
Stockholms Arbetarinstitutsförening. Tre forskarstipendier om vardera 42.000 kronor är till
ansökan lediga. Stipendierna avser forskning rörande folkbildningsarbetets historia. Ansökan
senast den 31 januari 2005. Ytterligare info i Pärmen eller genom Allan Sundqvist, tel. 08551 707 41, e-post 08-55170741@telia.com.
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SPRIDDA NOTERINGAR
Ur bokfloden
Det senaste som har flutit i land från bokfloden är en antologi med titeln Historien är nu. En
introduktion till historiedidaktiken, utgiven av Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. Antologin
kan ses som en uppföljning av den 1997 utgivna antologin Historiedidaktik och belyser de senaste
årens arbete kring begreppen historiebruk och historiekultur, begrepp som har visat på nödvändigheten att studera historieförmedling i ett brett samhälleligt perspektiv mot bakgrund av det ökade
historieintresset, såväl när det gäller skolvärlden som bland allmänheten. Målsättningen med boken
har varit att den skall kunna svara mot detta breda intresse för att förstå och förklara hur och varför
historia brukas och förmedlas. Antologin berör allt ifrån fundamentala filosofiska och historieteoretiska spörsmål, via analys av källtyper som film, konst och romaner, tidigare föga utnyttjade i
historievetenskapliga sammanhang, till studier av konkreta och klassnära förmedlingsfrågor.
En lång rad författare medverkar, flera av dem från vår institution. Förutom de båda redaktörerna
finns bidrag från Martin Alm, Niklas Ammert, Lars M. Andersson, Per Eliasson, Kristian Gerner,
Hans Albin Larsson, Max Liljefors, David Mellberg, Bengt Nilson, Kenneth Nordgren, Eva Queckfeldt och Charlotte Tornbjer. Boken är utgiven av Studentlitteratur, är på 394 sidor inklusive register, samt är inbunden och illustrerad.
En central företrädare när det gällde att introducera och utveckla historiedidaktiken i Sverige var
universitetslektorn vid Malmö högskola, Christer Karlegärd som, alltför tidigt, gick bort år 2001.
Boken är därför tillägnad hans minne.

Nya projekt
I dessa, ur institutionens ekonomiska synvinkel, synnerligen bistra tider kan vi i varje fall glädja oss
åt ett par nya forskningsprojekt. Marie Cronqvist har av Vetenskapsrådet fått anslag för att undersöka Folkhemmet i atomåldern. Civilförsvarsupplysningen och den svenska gemenskapsberättelsen.
Vidare planerar Charlotte Tornbjer att ge sig ut och resa till ett spännande resmål. Hon har fått
anslag från Riksbanksfonden för Att resa till framtiden. Svenska resenärer på jakt efter ett bättre
samhälle under mellankrigstiden. Vi gratulerar och räknar med en närmare projektbeskrivning i
kommande nummer.

Prisad
Vi har också nöjet att meddela att Vetenskapssocieteten i Lund har tilldelat Anna Jansdotter ett
pris på 15.000 kronor för hennes avhandling Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920. Gratulerar!

Ny litteratur till institutionens bibliotek
Från och med detta nummer kommer vi kontinuerligt att presentera den litteratur som på olika sätt
landar i vårt institutionsbibliotek. Böckerna förtecknas på en särskild lista, som bifogas HILMA
med början detta nummer. Förteckningen är sammanställd av vår bibliotekarie Ulla Karlberg.

Snart kommer den
Julklappen som alla doktorander ivrigt väntar på. Registreringsblanketten för registrering av höstterminens aktivitet. Den kommer inom kort att skickas ut separat till alla doktorander som har att
fylla i och återbörda den till undertecknad. Annars kanske detta blir det sista ni ser av HILMA.

Allt för den här gången. Glad Advent, Mårten, Lucia, Jul, Nyår, Tretton, Knut och allt annat som
radar upp sig den närmaste tiden.
Leif Eliasson

5

Ny litteratur till Historiska instutitionens bibliotek 04 09 01 – 11 30
Abukhanfusa, Kerstin

En liten bok om boken.

Ankarloo, Bengt

Helvetet. Döden och de eviga straffen i
Västerlandets kristna tradition.

Befolkningshistoriska

perspektiv. Festskrift till Lars-Göran Tedebrand.

Bodin, Anna

Per Anders Fogelström. En bibliografi.

Bokholm, Rune

Handel och vandel. Tre generationer Suell.

Bokholm, Rune

Kungen av Skåne. En bok om statsmannen Arvid
Posse.

Bokholm, Rune

Tisdagsklubben. Om glömda antinazistiska
sanningsägare i svenskt 30- och 40-tal.

Carlsson, Carl Henrik

Medborgarskap och diskriminering. Östjudar
och andra invandrare i Sverige 1860-1920.

Carlsson Berglund,
Annica

Hundra procent tjejer. Intervjuer om och med
tonårstjejer.Utg.: Varbergs museum.

Dansk

förvaltningshistorie. Stat förvaltning og samfund.
I-II + efter 1950. = 3 bd.

Eriksson, Fredrik

Det reglerade undantaget. Högerns jordbrukspolitik 1904-2004.

Erlander, Tage

Dagböcker 1954.

Europas idéhistoria
1492-1918

Sverker Sörlin. Mörkret i människan.

Europas idéhistoria
1492-1918

Sverker Sörlin. Världens ordning.

Falkheimer, Jesper

Att gestalta en region; källornas strategier och
mediernas föreställningar om Öresund.
[Centrum för Danmarksstudier 4.]

Fragment

– en utställning om Helsingborgs historia

Funktionshinder

i ett historiskt perspektiv.

Gunneriusson Karlström, Konsten att bli och förbli folklig. Sv. kyrkans och
Märit
IOGT:s strategier och omvandling i kampen på
offentlighetens arena 1880-1945.
History & Change

Historia. 1900-talet.

Hitler, Adolf

Mein Kampf. 1-2. Ref.

Husz, Orsi

Drömmars värde. Varuhus och lotteri i svensk
konsumtionskultur 1897-1939.

Jansdotter, Anna

Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland
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prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920.
Junestav, Malin

Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och
lagstiftning 1930-2001.

Kahn, Martin

Measuring Stalin´s strength during total war.

Legnér, Mattias

Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet mellan
antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i
1700-talets Sverige.

Lindemann, Jürgen

Broder Jakob…! I pilgrimmernas spår från
Malmö till Santiago de Compostela.

Lundquist Wanneberg,
Pia

Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass och
genus i skolans fysiska fostran 1919-1962.

Norling, Bengt

Norsborgs Vattenverk 100 år.

Nuns and Sisters

in the Nordic Countries after the Reformation.
(Red. Yvonne Maria Werner).

När

oväsendet tystnat. Efterspelet till uppror och
religiösa konflikter 1670-1860.

Rönnbäck, Josefin

Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen f. kvinnans politiska medborgarskap 1902-1921.

Samuelsson, Göran

I godsets skugga? Frälsebonden på Ängsö.
Familj och arbete 1700-1880.

Signums

svenska kulturhistoria. Medeltiden.

Sociala

konflikter och kulturella processer.

Svensson, Rebecca

När järnarbetare hanterar spaden och målaren
knackar makadam. Om arbetslöshetspolitik i en
arbetsstyrd kommun, Västerås, under 1920talets krisår.

Tage William-Olsson

Stridbar planerare och visionär arkitekt.

Ulväng, Göran

Hus och gård i förändring. Uppländska herrgårdar,boställen och bondgårdar under 1700och 1800-talens agrara revolution.

Wallette, Anna

Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de
isländska sagorna under 300 år.

Våldets mening

Makt, minne, myt. (Red. Eva Österberg, Marie
Lindstedt Cronberg).

Ödman, Per-Johan &
Hagen, Mats

Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid
stora Barnhuset i Sthlm på 1700-talet.
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