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SEMINARIER OCH UNDERVISNING 
 
Det har inträffat så många förändringar i vårens seminarieschema att vi tryckt upp ett helt nytt 
”Grönt schema”,  som bifogas denna HILMA. De kommande seminarierna framgår av detta 
liksom för Arbetshistoriska seminariet, vars schema inte var klart när det tidigare Gröna 
Schemat trycktes. För övriga specialseminarier gäller det tidigare Gröna Schemat, så kasta inte 
bort detta. 
 
KURSER 
 
Lunds universitet, Humanistiska fakulteten. Introduktionskurs för forskautbildningen, 5 poäng.  
I kursen presenteras och diskuteras de inom humanistisk forskning förekommande metoderna, 
teorierna och begreppen. Framstående och erfarna forskare kommer att belysa olika aspekter av 
metod- och teorival utifrån de egna disciplinerna. Syftet är att göra deltagarna bekanta med gängse 
metoder, teorier och begrepp, samt bibringa ökad klarhet i frågan vad humanistisk vetenskap är. 
 
På föredragen följer seminariediskussion. Varje moment förbereds genom enskilt studium av valda 
delar av kurslitteraturen. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna samt genom en 
avslutande skriflig uppgift. 
 
Kursen börjar den 7 april och äger rum på institutionen för Kulturvetenskaper, Biskopsgatan 7.  
Schema och övrig information, se Pärmen. Sista anmälningsdag den 27 mars. 
 
University of Oslo. Summer School in Comparative Social Science Studies, July 28 – August 8, 
2003. Omfattar en rad olika kurser som främst vänder sig till doktorander. Ytterligare info i Pärmen, 
samt via nätet på adress: http://www.sv.uio.no/oss/. Ansökan senast 1 maj 2003.  
 
 
DISPUTATIONER 
 

Historia, Lund 
 
5/4 Jens Lerbom försvarar sin avhandling Mellan två riken. Integration, politisk kultur och 

förnationella identiteter på Gotland 1500-1700. Lördagen den 5 april 2003, kl. 10.15, i 
Edens hörsal (OBS, ej som tidigare meddelats i sal 3). Fakultetsopponent: Professor Börje 
Harnesk, Härnösand. 

 
Historia, Göteborg 
 
15/3 Martin Stolare försvarar sin avhandling Kultur och Natur. Moderniseringskritiska rörelser 

i Sverige 1900-1920. Lördagen den 15 mars, kl. 13.30 i Erlandersalen, Karlstads universitet. 
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Historia, Stockholm 
 
28/3 Håkan Forsell försvarar sin avhandling Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i 

Berlin och Stockholm 1860-1920. Fredagen den 28 mars 2003,  kl. 10.00 i G-salen, Biologi-
huset, Stockholms universitet. 

 

Historia, Uppsala 
 
4/4 Louise Berglund försvarar sin avhandling Guds stat och maktens villkor. Politiska ideal i 

Vadstena kloster, ca 1370-1470. Fredagen den 4 april, kl. 13.15, i Universitetshuset sal X. 
 
 

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER  
 

Tidigare anmälda 
 
Lunds universitet, Centre for Gender Studies. The 5th European Feminist Research Conference: 
Gender and Power in the New Europe – intersections of ethnicity, class, disability, sexualities and 
generations. Konferensen äger rum i Lund 19-24 augusti, 2003. Ytterligare info i Pärmen.  
 
Carlsberg Akademi, Copenhagen. International conference: Cultural Traffic and Cultural Trans-
formation around the Baltic Sea, 1450-1720, 21-22 March 2003. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Stockholms universitet, Historiska institutionen. Det 25:e nordiska historikermötet 4-8 augusti 
2004 söker förslag till ämnen för de olika sessionerna. Information om historikermötet finns på 
hemsidan: www.historia.su.se/historikermotet.  
 
Academy of European History. The second session of the Academy of European History will be 
held from 3 through 11 July 2003 at the European University Institute, Florens. The theme of the 
session will be Borders and Borderlands. Grants (500 euro) available for application. Anmälan på särskild 
blankett (2 sidor, finns i Blankettpärmen) senast 14 april 2003. Ytterligare info i Pärmen eller via e-
mail: Academy.of.European.History@iue.it.  
 
 

Nytillkomna 
 
Östergötlands länsmuseum. Seminarium om Östergötlands medeltid 10-11 april. Årets tema: 
Kloster i Linköpings stift. Ytterligare info och program, se Pärmen. 
 
Rådet för Högre Utbildning. Utvecklingskonferensen för högre utbildning 2003 äger rum 26 – 28 
november på högskolan i Gävle. Tema: Den professionelle universitetsläraren – praktik och teori. 
Inlämning av förslag till bidrag senast den 15 april. Ytterligare info i Pärmen samt genom hemsida, 
adress: www.hgur.se/utvecklingskonferensen.  
  
Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid. Konferens om Grenseland – de nordiska grenselandska-
pene. 5-7 december 2003, Schaeffergården utanför Köpenhamn. Konferensavgift 1,500 dkr 
(studenter 750 dkr) täcker uppehåll på Schaeffergården med full förplägnad. Anmälan senast  
15 maj 2003 till christine@schaeffergaarden.dk. Program och övriga upplysningar i Pärmen. 
 
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. 11 Nordiska konferensen för forskning om arbetar-
rörelsens historia. 21 – 23 juni 2004, Runö folkhögskola, Åkersberga (nära Stockholm). 
Konferenstema: Den nordiska arbetarrörelsen och andra folkliga rörelser i en internationaliserad 
värld: utmaningar, konkurrens och samarbete under mer än 100 år. Intresserade ombeds att höra 
av sig till Klaus Misgeld, tel. 08 – 412 39 16, e-post: klaus.misgeld@arbarkiv.a.se. före mitten av 
juni 2003. Ytterligare info, se Pärmen. 
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TJÄNSTER 
 
Lunds universitet, Humanistiska fakulteten. Två anställningar som universitetslektor i historia 
med placering t v vid Historiska institutionen. Ytterligare upplysningar i Pärmen, via hemsida, 
adress: http://www.ht.lu.se/intranet/blanketter.php eller via telefon 046-222 7955 (Kim Salomon) 
eller 046-222 4192 (Eva Queckfeldt). Ansökan senast onsdagen den 26 mars 2003.  
 
Linköpings universitet, Tema Barn. Sex platser som doktorand. Ytterligare info i Pärmen eller 
via nätet, adress: www.liu.se/tema-b. Sista ansökningsdag 4 april 2003. 
 
Academy of European History (AEH). Fellowships. Application no later than 14 April 2003. 
Ytterligare info i Pärmen eller via e-Mail: Academy.of.European.History@iue.it.  
 
Fulbright Commission. Fulbright Grants for Visiting Lecturers and Research Scholars för läsåret 
2003/04. Ansökan senast 15 april 2003. 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 
 
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning. Stipendier och forskningsbidrag inom 
områdena  tidningar, reklam, bokhantverk m m. Ansökan senast den 20 mars.  
 
Vetenskapsrådet. Utlysningsdatum för projektansökningar är måndagen den 3 mars, då blanketter, 
information och ev nyheter kring ansökningsförfarande läggs ut på rådets hemsida, www.vr.se. 
Sista ansökningsdag för humaniora och samhällsvetenskap är fredagen den 11 april, kl. 16.00. 
 
Svenska Institutet. Gästrum i Centre Culturel Suedois, Paris. Ansökan senast 15 april 2003.  
 
Nytillkomna 
 
Lunds universitet, Historiska institutionen. Medel för främjande av forskarstuderandes veten-
skapliga verksamhet, s k ”ograduerade”. Utdelas för ändamål som är direkt kopplade till den 
enskildes forskningsuppgift, t ex apparatur, svåråtkomlig litteratur, kopiering, arkivresor m m. 
Endast doktorander antagna före höstterminen 2002 kan söka. Ansökan på särskild blankett (finns  
i blankettpärmen eller kan erhållas genom expeditionen) inlämnas/insändes till Historiska institu-
tionens expedition senast måndagen den 7 april 2003. 
 
Riksarkivet. Forskningsbidrag och stipendier från diverse olika fonder. Ansökan senast den 
28 mars 2003. Ansökningar skall utformas enligt särskilda anvisningar som kan rekvireras från 
Riksarkivets reception, tel. 08-737 63 50. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Stipendier för forskning i Turkiet och Främre Orienten. 
Ansökan senast den 28 mars 2003. 
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin.  Forskningsanslag och stipendier inom områdena skog, 
jordbruk, fiske, miljö och naturens uthålliga brukande samt landsbygd. Ansökan senast 2003-04-01. 
 
Fulbright Commission. Fulbright Grants for Visiting Lecturers and Research Scholars. Ytterligare 
info i Pärmen eller via hemsida www.usemb.se/Fulbright. Ansökan senast 15 april 2003.  
 
 

SPRIDDA NOTERINGAR 
 

Prisade 
 
Ett veritabelt prisregn har fallit över institutionen på senare tid. Inte mindre än tre forskare, nu och 
tidigare verksamma vid institutionen, har kammat hem viktiga priser. Rune Bokholm, som dispute-
rade här för några år sedan, har fortsatt med sina forskningar och den ambitionen har nu renderat 
honom Letterstedska litteraturpriset 2003, utdelat av Kungliga Vetenskapsakademin, för sin upp-
märksammade bok Tisdagsklubben. Om glömda antinazistiska sanningssägare i svenskt 30- och 40-
tal.  Vidare har Anna Lindberg fått Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademins pris 
för sin ambitiösa och viktiga doktorsavhandling (framlagd hösten 2001) Experience and Identity.  
A Historical Account of Cast, Class, and Gender among the Cashew Workers of Kerala.  
     Sist men inte minst har Dick Harrison fått studenternas pedagogiska pris vårterminen 2003. 
Som motivering anges att han ”experimenterar med olika former av utlärande, exempelvis genom 
att klä sig i epokens klädedräkt, spela epokens musik och visa diabilder från historiska platser, inte 
enbart med underhållande syfte utan för att väcka studenternas intresse för historia och historiska 
problem”. Vidare framhålles hans ”entusiasm i kombination med humor som ovärderliga egenska-
per”.  För undertecknad, som under några år haft ansvaret att sammanställa studenternas kursutvär-
deringar, framstår belöningen som synnerligen välförtjänt. 
      HILMA ber att få gratulera samtliga tre. 
 
 
Allt för den här gången. 
 
Glad vår (om den behagar stanna) 
 
Leif Eliasson 
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GRÖNA SCHEMAT  Vårterminen 2003  
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

 

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
 
Samtliga seminarier äger rum kl. 14.15 – 16.00 i Blå rummet, om inte något annat meddelas. 
 
25/3 Viktor Lundberg: Vakna upp jätte! Interdiskursiva föreställningar i Sveriges allmänna 

rösträttsförbunds agitationsmaterial 1895-1898. Lars Edgren. 
 
29/4    Joachim Östlund: Kungl. Maj:ts plakat under det karolinska enväldets tid 1680-1718/21.     

   Eva Österberg. 
 
6/5 Ulrika Holgersson: Ett klassamhälles tankestrukturer. Hegemonisk diskurs och diskursiv 

kamp i svensk Damtidning 1900-1910. Del II. Eva Österberg. 
 
8/5 Christian Widholm: Antagonistiska manliga representationer enas om ett vitt yttre. 

Manligheter i Stockholms dagspress kring Pansarbåtsinsamlingen och Olympiaden 1912. 
 Kim Salomon. 
 
13/5 Sara Edenheim: ”Not That There’s Anything Wrong With That” – interpellation och 

subjektifiering i humanliberala lagtexter angående “avvikande” kön/genus/begär, 1941-
2001. Eva Österberg. 

 
15/5 Cecilia Riving. Titel meddelas senare. Lars Edgren. 
 
22/5 Herik Rosengren. Mellan Skylla och Charybdis. Moses Pergament och den judiska 

identiteten. Kristian Gerner. 
 
27/5        Mathias Cederholm: Värnade, hyllare och skalkar. Bönderna i den politiska kulturen      
               1500-1525 i Skåne och Småland. Eva Österberg. 
 

SPECIALSEMINARIER 
 

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET (Programansvarig: Victor Lundberg) 
 
13/3  Sune G. Dufwa, Syster eller broder? Perspektiv på sjuksköterskeyrket i Sverige under 

1900-talet. Torsdagen den 13 mars, kl. 18 - 20, Centrum för Arbetarhistoria, Villa Fridhill, 
Skolallén 1, Landskrona. 

 
3/4        Samuel Edquist, Fulla svenska arbetare? Godtemplarrörelsen, arbetarrörelsen och  

formuleringen av den svenska nationen ca 1880-1920. Torsdagen den 3 april, kl. 17 – 19, 
Centrum för Arbetarhistoria, Villa Fridhill, Skolallén 1, Landskrona. 

 
25/4 Fredrik Björk, ”En av de renaste produkter, den svenska industrin kan frambringa”. Det 

skånska sockret och industrialiseringen av livsmedelsproduktionen 1875-1940. Fredagen 
den 25 april, kl. 14 – 16,  Centrum för Arbetarhistoria, Villa Fridhill, Skolallén 1, 
Landskrona. 

 
23/5 Magnus Olofsson, ”Nu äro vi alla lika gode”. Förstärkningsmanskapet, godsväsendet och 

1811 års revolt i Malmöhus län. Fredagen den 23 maj, kl. 14 – 16, Statarmuseet i Skåne, 
Torup. 

 
 Alla intresserade hälsas varmt välkomna! 
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Övriga specialseminarier äger rum enligt det tidigare utsända Gröna Schemat. 
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