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SEMINARIER & UNDERVISNING
Se det Gröna schemat. De närmast kommande seminarierna är
2/4

Stefan Persson: Det föränderligt oföränderliga landgillet. Danmark under 1500- och 1600tal. Harald Gustafsson.

4/4

Victor Lundberg: "Begreppen rösträttsvän, socialist och brottsling sammanflyta alltmera".
Om förutsättningarna för en studie av politisering och sociala relationer i 1890-talets Lund.
Lars Edgren.

11/4

Johan Lundin: Johanna Olssons sociala nätverk 1901-1914. Lars Edgren

23/4

Despina Timoula: Pinelopi Delta: ”From the beginning…” . Eva Österberg (uppskjutet
från den 5/3).

25/4

Johan Öhman: Holocausts – Dealing with Ukrainian Genocides. Klas-Göran Karlsson.

SPECIALSEMINARIER
Arbetshistoriska seminariet
Torsdag 11/4, kl 18 Åsa Linderborg, historiker och lektor vid Historiska institutionen, Uppsala
universitet: Socialdemokraterna skriver historia – Historieskrivning som ideologisk
maktresurs i Sverige 1892-2000
Om den svenska socialdemokratins historieskrivning, dess förhållande till den svenska
historien och om kampen om tolkningsföreträde till historiska händelser och skeenden

Arbetshistoriska forskarseminariet
Fredagen den 12/4, kl 14.15. Mikael Ottosson, 1800-talets skyttar och miliser. Inledning.

ÖVRIGA AKTIVITETER
Historiska föreningen
17/4

Bodil Persson: I farsotens spår. Det svarta bröllopet och andra tragedier.
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ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL GRÖNA SCHEMAT
23/4

Despina Timoula: Pinelopi Delta: ”From the beginning…” . Eva Österberg (uppskjutet
från den 5/3).

8/5

Sara Edenheim: The Importance of being Real™ - (homo)sexuality in legal and medical
discourse, 1933-1999. Eva Österberg (seminariet flyttat från 14/5). OBS, onsdag!

30/5

Joachim Östlund: Från furstestat till nationalstat. Böndagsplakaten och den politiska
kulturen under det långa artonhundratalet. Eva Österberg (flyttat från den 23/4)

SPECIALSEMINARIER
Seminariet för äldre social och kulturell historia (Programansvarig Hanne Sanders)
Program för vårterminen 2002
20/3

Morten Fink-Jensen: Religion og videnskab i Danmark i de første 100 år efter
reformationen. Morten Fink-Jensen är historiker från Köpenhamn och håller på att
färdigställa sin ph.d.-avhandling om religion och vetenskap. Han har ett intressant
kulturhistoriskt perspektiv på detta ganska idéhistoriska ämne och vill på seminariet
presentera sina teoretiska utgångspunkter och huvudresultat. 20 mars, kl 13-15 i Blå
rummet. Efteråt kaffe.

10/4

Karin Sennefelt: Finns det en tidigmodern politisk kultur? Med anledning av hennes
avhandling ”Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur” har vi
bjudit in Karin Sennefelt från Uppsala till Lund för att hon kan bli huvudperson på ett
seminarium om den tidigmoderna politisk kulturen. Finns en sådan? Vi börjar med att
diskutera Karins forskning mellan kl. 13 - 15. Efter kaffet vidgar vi diskussionen
kronologiskt och geografiskt genom att låta Kalle Bergman och Stefan Nyzell ge sina
beskrivningar av den politiska kulturen i 1600-talet Bleking respektive 1800-talets urbana
Sverige. Vi avslutar som vanligt med en gemensam diskussion. 10 april kl. 13-17 i Blå
rummet. Efteråt blir det middag på restaurang till självkostnadspris.

15/5

Maria Sjöberg: Kvinnors jord, manlig rätt. Äktenskap, egendom och makt i äldre tid.
I samarbete med Genushistoriska seminariet har vi bjudit hit docent Maria Sjöberg från
Göteborg för att presentera sin nya bok, ”Kvinnors jord, manlig rätt”. Kom och diskutera
med en av Sveriges mest aktiva och debattglada genushistoriker. 15 maj kl. 10-12 i Blå
rummet. Efteråt blir det lunch på restaurang till självkostnadspris.

Alla är mycket välkomna!
Hanne Sanders

KURSER
Gemensam introduktionskurs för doktorander inom historisk-filosofiska sektionen
Kursen ges under våren med början 5 april. Alla intresserade välkomna att söka. För anmälan och
information, kontakta kursledaren, FD Jonas Hansson, Idé- och Lärdomshistoria, tel. 046-222 32
52, fax 046-2223143, mail: Jonas.Hansson@kult.lu.se. Schema och info i Pärmen.
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DISPUTATIONER
Historia, Lund
13/4

Charlotte Tornbjer försvarar sin avhandling Den nationella modern. Moderskap i
konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft. Lördagen
den 13 april, kl. 10.15 på Historiska institutionen, sal 3. Opponent: FD Elisabeth Elgan,
Stockholm.

4/5

Torbjörn Andersson försvarar sin avhandling Kung Fotboll. Den svenska fotbollens
kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Lördagen den 4 maj 2002, kl. 10.15 på
Historiska institutionen, sal 3. Opponent: prof. Finn Olstad, Oslo.

17/5

Kalle Bergman försvarar sin avhandling Makt, Möten, Gränser. Skånska kommissionen i
Blekinge 1669-70. Fredagen den 17 maj, kl. 10.15 på Historiska institutionen, sal 3.
Opponent: Docent Pär Frohnert, Järfälla.

25/5

Fredrik Lindström försvarar sin avhandling Empire and Identity. Biographies of Austrian
Identity in an Age of Imperial Dissolution. Lördagen den 25 maj, kl. 10.15 på Historiska
institutionen, sal 3. Opponent: Docent Anders Hammarlund, Älvsjö.

Historia, Uppsala
22/3

Peter Ericsson försvarar sin avhandling Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det
ideologiska tilltalet. Fredagen den 22 mars 2002, kl. 13.15 i universitetshuset, sal X.

5/4

Mattias Tydén försvarar sin avhandling Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935-1975. Fredagen den 5 april 2002, kl. 10.00 i hörsal 11, hus F, Södra huset,
Frescati.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
Göteborgs universitet. VII Nordiskt kvinnohistorikermöte på tema kön, makt, våld – kön,
källor, kontext. 8-11 augusti 2002. Ytterligare info samt anmälan på adress:
www.hum.gu.se/his/kvinnohistoria.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm. Seminarium på temat Mellan partipolitik och
vetenskap – historieskrivning i Norden. Onsdagen den 10 april 2002. Info genom Klaus Misgeld, epost: klaus.misgeld@arbarkiv.a.se, telefon 08-412 39 16.
Swedish Association for American Studies (SAAS). The Third International SAAS Conference,
Östfold College, Norway, September 20-22, 2002 på temat America at Home and Abroad.
Deadline for abstracts/suggestions is April 30, 2002. Ytterligare info i Pärmen eller genom Martin
Alm.
Centrum för Digital Interpretation (CDI). Digital interpretation – att göra historien synlig.
Konferens i Falun 7-9 april 2002. Ytterligare info i Pärmen.
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Umeå universitet, Institutionen för Ekonomisk historia. Nordisk tvärvetenskaplig miljöhistorisk
konferens den 11-13 juni 2002. Intresseanmälan senast 1 april 2002. Ytterligare info i Pärmen eller
via adress: http://www.umu.se/histstud/aktuellt/miljohistoria.html.

Nytillkomna
Örebro universitet & Svenska Historiska föreningen. Nationella Historikermötet äger rum 1921 april, 2002 i Örebro. Upplysningar finns på historikermötets hemsida: www.historikermotet.se dit
också anmälan kan göras. Sista dag för anmälan är 1 april 2002. .
Lunds universitet, HT-området. Idéseminarium om externa medel för forskning. Ventilering av
idéer om ämnesövergripande forskningsprojekt. Onsdagen den 3 april, kl. 15.15. Plats: Sal 109,
Institutionen för Kulturvetenskaper, Biskopsgatan 7. Ytterligar info i Pärmen.
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Historiskt halvdagsseminarium om
Livsmedelskontroll och livsmedelssäkerhet under genombrottsskedet 1850-1950. Tisdagen den 9
april kl. 12.30-17.00 i akademins likaler, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Anmälan senast den 4
april. Program och info i Pärmen.
Livrustkammaren. Symposium om Svenska folkets kungaminnen – Kungligt imageskapande och
kungligt kulturarv. Symposiet äger rum den 23 maj i Livrustkammaren, Slottsbacken 3, Stockholm.
Anmälan (bindande) senast den 15 april 2002. Ytterligare info i Pärmen.
International Federation for Research in Women’s History (IFRWS). Nästa IFRWS-konferens
hålls 11-14 augusti 2002 vid Queen’s University Belfast, Nordirland. Övergripande ämnen är
Women, Family, Private Life and Sexuality. Förslag till papers skall vara insända senast den 1 juni
2002. Information och anmälan via adress: http://www.historians.ie/women/conferences.htm.
Historiska institutionen, Stockholms univedrsitet. 25:e Nordiska historikermötet 5-9 augusti
2004. Förslag till hel- och halvdagsteman kan skickas in på adress: Stockholms universitet,
Historiska institutionen, Bo Eriksson, 106 91 Stockholm eller bo.eriksson@historia.su.se senast
torsdagen den 25 april 2002.

PERSONALNYTT
Lunds universitet, Historiska inst. Fyra utbildningsbidrag/doktorandtjänster i historia har sökts
av följande: Jesko Balfanz, Niclas Bjälkenborg, Lotta Johansson, Michael Kaznelson, Stefan
Nordqvist, Magnus Persson, Henrik Rosengren, Peter Svensson, Despina Tzimoula, Anna
Wallette, Joachim Östlund.
Dito. Två utbildningsbidrag för nyantagning i historia har sökts av följande: Jesko Balfanz,
Joachim Bergström, Niclas Bjälkenborn, Christine Ekholst, Helena Jönsson, Michael Kaznelson,
Magnus Persson, Göran Petersson, Henrik Rosengren, Tomas Sjöholm, Per Stobaeus, Peter
Svensson.
Dito. 7 doktorandtjänster vid Forskarskolan med placering i Lund (3 st), Södertörn (2 st), Växjö
och Malmö (1 vardera) har erhållit 61 sökande.
Marion Leffler har nu tillträtt sin forskarassistenttjänst i Växjö och därmed definitivt lämnat
institutionen. Det går att nå henne via mail på adress: marion.leffler@hum.vxu.se.
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LEDIGA TJÄNSTER
Lunds universitet, humanistiska fakulteten. Olika forskningsmedel.
- Sex forskningsutrymmen motsvarande 30 % av lektorstjänst under ett år. Gäller dem som har
lektorstjänst eller motsvarande vid humanistiska fakulteten.
- Två tvååriga forskarbefattningar. Kan sökas av dem som disputerat tidigast den 1 juli 1998.
- Medel för ämnes- eller institutionsöverskridande projekt.
Ytterligare upplysningar, se Pärmen. Ansökan till humanistiska fakulteten senast 31 mars 2002.

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG, mm
OBS! Fler aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier/stip/current.php. Glöm inte
heller Pärmen, där mer utförlig information och ansökningsblanketter finns.

Tidigare anmälda
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin. Bidrag åt forskare för studier vid Svenska
Institutet i Rom. Ansökan på särskild blankett senast den 2 april 2002. Ytterligare info på
akademins hemsida www.vitterhetsakad.se samt i Pärmen.
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning. Stipendier för forskning inom områdena
bokhantverkets och den industriella grafiska teknikens historia, svensk, nordisk eller allmäneuropeisk reklamhistoria, svensk och allnordisk press- och tidningshistoria. Ansökan senast 20
mars. Ytterligare info i Pärmen.
Vitterhetsakademin, Stiftelsen Wallenbergsstiftelsens fond. Resebidrag till yngre forskares
internationella resor. Utlysning den 1 april.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Stipendier för nydisputerade kvinnliga forskare (födda
1959 eller senare). Ansökan den 31 maj 2002. För ytterligare info, se Pärmen.

Nytillkomna
Vitterhetsakademin. Forskning inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och
samhaällsvetenskapligas discipliner samt kulturmiljövård. Ansökan senast 1 april 2002. Info, se
hemsida, adress: http://www.vitterhetsakad.se
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Stipendier för forskning i Turkiet och Främre Orienten.
Ansökan senast den 4 april 2002. Info, se Pärmen.
Riksarkivet. Bidrag och stipendier till arkivvetenskaplig forskning från följande stiftelser:
Riksarkivets samfond för vetenskapligt ändamål, Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond,
Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond. Ansökan från samtliga fonder senast den 5 april 2002.
Info, se Pärmen.
Fulbright Commission. Fulbright grants for visiting lecturers and research scholars. För svenska
disputerade forskare för undervisning och/eller forskning i USA under2002/03. Sista ansökningsdag 15 april.
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Lunds universitet, Historiska institutionen. Medel för främjande av forskrstuderandes vetenskapliga verksamhet (s k medel för ograduerade). Ansökan skall göras på särskild blankett som i ett
exemplar inlämnas till Historiska institutionens expedition senast onsdagen den 10 april. Blankett i
blankettprämen eller via expeditionen.
Dito. Anställda och doktorander som vill deltaga i Historikermötet 2002 i Örebro har möjlighet att
få ett bidrag från institutionen på 1.500 kronor. Bidraget utbetalas genom hänvändelse till Evelin
Stetter. Utläggskvitton skall företes.

SPRIDDA NOTERINGAR
Doktorander antagna före 1 april 1998
Från de humanistiska fakultetsråden har inkommit en skrivelse för klargörande av vilka regler
som gäller för möjligheten av studiestöd efter 2003. Skrivelsen återges här in extenso.
Doktorander antagna före 1 april 1998
Då det kan ha uppstått osäkerhet rörande bestämmelser för doktorander antagna före 1 april
1998 och de övergångsbestämmelser som 2003-12-31 slutar gälla önskar fakultetsråden tydliggöra
dessa.
Doktorander antagna före 1 april 1998 och som vid 2003-12-31 har bedrivit motsvarande fyra
års forskarstudier på heltid kan inte påräkna studiestöd efter detta datum. Som dokumentation av
forskarstudierna gäller i första hand den individuella studieplanen.
Förlängning av anställning för t ex beviljad tjänstledighet, föräldraledighet, studerandefacklig
verksamhet, tjänstgöring inom totalförsvaret, ledighet på grund av sjukdom och institutionstjänstgöring medges i enlighet med ”Riktlinjer för tjänstledighet/förlängning på doktorandtjänst”,
dnr HT A 525/1994, även då detta innebär förordnande efter 2003.12.31.
Ansökningar om förlängning på andra grunder än de ovan angivna kommer att behandlas och
bedömas från fall till fall i fakultetsråden.

Prisad
Yvonne Maria Werner har av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin tilldelats
Uno Lindgrens pris på 30.000 kronor för framstående och uppmärksammad insats rörande katolsk
missionshistoria i Sverige. Belöningen kommer att överlämnas vid akademins högtidssammankomst den 20 mars i Riddarhuset. Vi ber att få gratulera.

Adresslista för doktorander
I detta utskick bifogas till doktoranderna en nu adresslista över de doktorander som för tillfället
är registrerade i Ladok. Det är viktigt att alla granskar sina egna uppgifter. Om något är fel,
meddela omgående mig så vi kan rätta till felet i Ladok.
Allt för den här gången.
Glad påsk
Leif Eliasson
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