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SEMINARIER  &  UNDERVISNING 
 
Se det Gröna schemat. De närmast kommande seminarierna är 
 
8/5 Sara Edenheim:  Seminariet inställt t v. 
 
21/5 Mikael Tossavainen: A Theoretical Practice or a Practical Theory. Klas-Göran Karlsson. 
 
23/5 Jan Selling: Seminariet flyttat till september. 
 
30/5 Joachim Östlund: Från furstestat till nationalstat. Böndagsplakaten och den politiska 

kulturen under det långa artonhundratalet. Eva Österberg (flyttat från den 23/4) 
 
3/6 Natalie Zemon Davis: Titel meddelas senare. Eva Österberg. 
 
4/6 Ulrika Holgersson: Ett klassamhälles tankestruktur, del II. Eva Österberg. 
 
6/6 Stefan Nordqvist: Hon dansade en sommar. Kim Salomon.  
 
SPECIALSEMINARIER 
 

Arbetshistoriska seminariet (Programansvarig: Victor Lundberg) 
 
Fredag 31/5, kl 14 Henrik Svensson, doktorand i kulturgeografi vid Lunds universitet: 

Självmord och brända gårdar – Skiftesreformer och avhysningar på den skånska 
landsbygden 1840-1940.  
Om avhysningarna vid godset Borrestad 1848, och om sociala och demografiska 
omvälvningar på den skånska landsbygden under 1800- och 1900-talen. 
Plats: Statarmuseet i Torup. 

 
Arbetshistoriska forskarseminariet (Programansvarig: Victor Lundberg) 
 
Fredagen den 17/5. Ulrika Holgersson, Ett klassamhälles tankestrukturer, del 2. Kl. 14.15  
i Blå rummet. 
 
Lördagen den 1/6 (Obs, nytt datum). Heldag på statarmuseet i Torup. 
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Seminariet för äldre social och kulturell historia och Genushistoriska seminariet 
 
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! 

 
 
ÖVRIGA AKTIVITETER 
 
Isländska kollokviet för historia och samhälle (Programansvarig: Anna Wallette) 
 
15/5 Gösta Holm: Problem vid svenskt-isländskt ordboksarbete. Gösta Holm är professor 

emeritus i nordiska språk i Lund. Han arbetade i 13 år tillsammans med Adalsteinn 
Davidsson på den stora svensk-isländska ordboken som kom ut 1982. I dagens fördrag 
berättar han om detta arbete, reflekterar över problem i ordboksarbetet och diskuterar 
situationen 20 år efteråt när det gäller ordböcker mellan svenska och isländska. 
Onsdagen den 15 maj, kl. 14.30 i Blå rummet, Historiska institutionen. Kaffe efteråt. Alla 
välkomna. 

 
Historiska föreningen 
 
15/5          Roger Johansson: Kampen om historien. Ådalen 1931.  
      Kl. 18.15,  Historiska institutionen, sal 3. 
 
KURSER 
 
Lunds universitet, Pedagogiska institutionen. Kurs i Högskolepedagogik med didaktisk inrikt-
ning. Lärarkurs för doktorander och universitetslärare med inriktning på att fördjupa den pedago-
giska kompetensen för undervisning inom det egna ämnesområdet. Kursstart 23 september. 
Anmälan senast den 24 maj. Ytterligare upplysningar i Pärmen. 
 
DISPUTATIONER 
 
Historia, Lund 
 
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. 

 
7/6 Stefan Eklöf försvarar sin avhandling Power and Political Culture: The Indonesian Demo-

cratic Party (PDI), and the Decline of the New Order (1986-98). Fredagen den 7 juni,  
kl. 10.15 i Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård. Opponent: Professor Vincent Houben, 
Berlin. 
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Historia, Uppsala 
 
10/5 Håkan Gunneriusson försvarar sin avhandling Det historiska fältet. Svensk historieveten-

skap från 1920-tal till 1957. Fredagen den 10 maj, kl. 10.15 i universitetshuset lärosal X. 
 
Historia, Umeå 
 
6/6 Eva Friman försvarar sin avhandling Nolimits: the discourse of eternal economic growth 

and its critics. Torsdagen den 6 juni, kl. 10.15, Samhällsvetarhuset, S205h. 
 
8/6 Martin Hårdstedt försvarar sin doktorsavhandling Krigets förutsättningar. Den militära 

underhållsproblematiken och det civila samhälle i norra Sverige och Finland under Finska 
kriget 1808-09. Lördagen den 8 juni, kl. 10.15 i Hörsal E, Humanisthuset. 

 
10/6 Olöf Gardarsdottir försvarar sin avhandling Saving the Child. Regional, cultural and 

socioeconomic aspects of the infant mortally decline in Iceland, 1820-1940. Måndagen den 
10 juni, kl. 10.15 i Hörsal G, Humanisthuset. 

 
Historia, Göteborg 
 
8/8 Renzo Ramirez Bacca försvarar sin avhandling History of Labor on a Coffee Plantation. 

La Aurora Plantation, Tolima-Columbia, 1882-1982. Lördagen den 8 juni, kl. 10.00, Stora 
Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6. 

 
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.  
 
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.  
 
Nytillkomna 
 
University of Southern Denmark, Odense. Konferens om Writing European Histories: Centres 
and Peripheries. 30-31 maj 2002. Program, se Pärmen. 
 
Tartu. The Swedish – Estonian History Days. Tartu September 27-29, 2002. Då antalet deltagare är 
begränsat till 300 rekommenderas att man anmäler sig så snart som möjligt. Program och övriga 
upplysningar, se Pärmen. 
 
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Stockholm, firar hundraårsjubileum den 30 maj 2002 med 
öppet hus på Upplandsgatan 4, kl. 14.00 – 18.00. Den som önskar deltaga måste anmäla sig senast 
den 15 maj till Beryl Kleresjö, tel. 08-412 39 43, e-post: beryl.kleresjo@arbarkiv.a.se. 
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PERSONALNYTT 
 
Humanistiska fakultetsrådet har till innehavare av fyra doktorandtjänster i historia utsett Charlotta 
Johansson, Stefan Nordqvist, Despina Tzimoula och Anna Wallette. 

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 
 
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 
 
Vetenskapssocieteten i Lund. Bidrag till forsknings- och kongressresor. Medverkan med egen 
forskarrapport krävs. Berättigade att söka är forskare inom humaniora och angränsande discipliner 
vid Lunds universitet som avlagt doktorsexamen och ej uppnått 55 års ålder. Ansökan senast den 
17 maj 2002.  
 
Lunds universitet, Humanistiska fakulteten. Tre forskningsstöd (med anställning som forskare) 
om vardera 3 månader, varav två avsedda för sökande från historisk-filosofiska ämnen. Medlen är 
avsedda för postdok och skall användas till förberedelse av en forskningsansökan med genusveten-
skaplig inriktning. Ansökan (i fyra exemplar) senast den 31 maj. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing. Forskningstöd för forskning i Italien i bl a historia. 
Ansökan senast den 31 maj 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
 

SPRIDDA NOTERINGAR 
 

Registrering för vårterminen 
 
     Det börjar bli dags för den sedvanliga terminsregistreringen. Som vanligt gäller det att fylla i 
bifogade blankett och se till att den på lämpligt sätt kommer undertecknad till handa. Högre 
myndigheter har beslutat att uppgifterna skall vara införda i LADOK-systemet senast den 15 juni. 
Detta innebär att jag måste ha era uppgifter senast måndagen den 3 juni. Observera att det är vår-
terminens faktiska aktivitet som skall rapporteras. Gör en realistisk uppskattning av denna och sätt 
kryss i tillämplig ruta. Observera att även ni som avlagt doktorsexamen under vårterminen skall 
lämna in uppgift.   
     När det gäller försörjningsuppgifterna, ska du skriva ett eller flera procenttal  (sammanlagda 
summan måste bli 100 %). Observera att Yrkesverksamhet utanför univ innebär  ”verksamhet 
utanför högskolan med anknytning till forskarutbildningen”.  
Annan universitetstjänst  innebär ”tjänst inom den egna eller annan högskola med uppgifter som 
gäller forskning eller undervisning (adjunkt etc.)”. Övrigt innebär att ”försörjning saknas eller 
yrkesverksamhet utan anknytning till forskarutbildningen”. Om du har några frågor är det bara att 
ringa mig (046-222 79 62). 
     De doktorander som har varit aktiva 25 % eller mer måste uppvisa eller skicka med en kopia 
som visar att du betalt terminsräkningen till Lunds Doktorandkår, d v s en kopia av studentkortet 
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med klistermärke. Detta gäller även Forskarskolans doktorander i Lund samt vid Malmö högskola 
och Södertörns högskola.   
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Den individuella studieplanen 
 
Det har nu blivit dags att lämna in årets upplaga av din individuella studieplan. Denna är obligato-
risk för alla doktorander oavsett aktivitetsgrad. Studieplanen skall precis som föregående år göras 
på en särskild blankett som bifogas. Det går också att få fram blanketten via universitets hemsida 
(http://www.lu.se/ht/forskarutb.html), från vilken man också kan skriva in sin studieplan. Detta är 
inte något byråkratiskt påfund från institutionen utan finns nu i högskoleförordningen och vi är 
skyldiga att leverera in din studieplan till fakulteten. Har du något problem så kontakta snarast din 
handledare och diskutera med henne/honom hur du skall utforma studieplanen. Studieplanen måste 
var inlämnad/insänd till expeditionen senast måndagen den 3 juni. 
 
Årets Avslutnings- och Sommarfest 
 

I år äger denna begivenhet rum torsdagen den 13 juni, kl. 13.00 på institutionens gård eller, vid  
allt för kraftigt snöoväder (man vet ju aldrig i dessa tider), i sal 3. Alla lärare och övriga anställda 
(givetvis även pensionerade och avgångna sådana) samt alla doktorander är välkomna. Som vanligt 
bjuder institutionen. För att kunna beräkna antalet deltagare behöver vi en anmälan senast den 5 
juni. Några särskilda inbjudningar utöver denna kommer inte att skickas ut. Anmälningslista finns 
hos Ingegerd på expeditionen. 
 
Allt för den här gången.  
Glad Pingst 
 
Leif Eliasson 
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