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SEMINARIER OCH UNDERVISNING
Allmänna seminarier och Specialseminarier.

Kl. 14.15 – 16 i Blå rumet om

inte annat meddelas.
22/4

Helena Tolvhed: Från London till Montreal. OS-rapporteringen i veckotidningen SE
1948-1976. En text- och bildanalys. Lars Edgren.

29/4

Lamar Hill: ”Extreme Detriment”: Failed Credit and the Narration of Indebtness in the
Jacobean Court of Requests. OBS: Kl. 16.15 i sal 4. Eftersits. Lars Edgren.

6/5

Maja-Lena Larsson: Titel meddelas senare. Lars Edgren.

11/5

Cecilia Persson: Zenia Larssons erfarenheter och tolkningar av sitt liv som UNRRAflykting i Sverige. Eva Österberg.

13/5

Johan Lundin: Näten på Limhamn. Lars Edgren.

25/5

Tomas Sniegon: Oskar Schindler. En uppvaknad judevänlig välgörare eller en durkdriven nazistisk landsförrädare? (Den tjeckiska identitetsdebatten om sudettysken Oskar
Schindler). Klas-Göran Karlsson.

SPECIALSEMINARIER
26/4

Emancipation och historia, 2. Det andra emancipationsseminariet utgår från Wendy
Brown, ”Introduction: Freedom and the Plastic Cage”, States of Injury - power and freedom
in late modernity, 1995. Sara Edenheim inleder diskussionen. Måndagen den 26 april,
kl. 14.15 i sal 2. Seminariet för Språk och Historia.

29/4

Roddy Nilsson, filosofie doktor i historia och föreståndare för Centrum för kulturforskning
vid Växjö universitet: ”Kontroll, makt och omsorg”. Om samhällsutveckling, sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940. Perspektiv på agrarsamhällets förändring, industrialismens sociala konsekvenser och välfärdsstatens sociala praktik. Torsdagen den 29 april,
kl. 18 – 20 i Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, Villa Fridhäll. Arbetarhistoriska
seminariet.

17/5

Anna Jansdotter presenterar sin kommande avhandling i historia Ansikte mot ansikte.
Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige ca 1850-1920. Måndagen den
17 maj, kl. 10.15 – 12 i Blå rummet. Genusseminariet.

19/5

Semiotik och materialism. Diskussionen utgår från Ferruccio Rossi-Landi, Langauage as
work and trade. A semiotic homology for linguistics and economics, South Hadley 1983,
s. 153—168. Anna Rédei Cabak inleder diskussionen. Onsdagen den 19 maj , kl. 10.15,
i Konferensrummet. Seminariet för Språk och Historia.
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24/5

Åse Magnusson, doktorand vid forskarskolan och Växjö universitet lägger fram en text
från sin avhandling om den svenska Amerikaprästen Carl Magnus Wrangel. Närmare
upplysningar kommer senare. Måndagen den 24 maj, kl. 14.15 – 16 i Blå rummet. Efteråt:
Kaffe. Seminariet för äldre kulturell och social historia.

28/5

Bodil Persson, filosofie doktor i historia och forskare vid Historiska institutionen, Lunds
universitet: ”Pest, fältsjuka och smittkoppor”. Om pesten och andra farsoter på den skånska
landsbygden under 1700- och 1800-talen. Bondesamhällets sjukdomar och dess sociala sammanhang och bekämpning. Fredagen den 28 maj, kl. 14 – 16 i Statarmuseet i Skåne, Torup.
Arbetarhistoriska seminariet.

ÖVRIGA AKTIVITETER
21/4

Professor Harald Gustafsson: ”Från kungsord till smörgåsbord. Tre isländska resenärer i
Sverige 1772-1898.” Kl. 14.30. Den Arnamagnæanske Samling, Bygning 27, Njalsgade
136, København. (Föreläsningen på svenska.). Isländska kollokviet för historia och
samhälle.

21/4

Marie Cronqvist, doktorand i historia, Lunds universitet: Spionen i kalla krigskulturen.
Historiska institutionen, sal 3, kl. 18.15. Historiska Föreningen.

12/5

Erik Hedling, professor i filmvetenskap, Lunds universitet: Populärkultur, myt och
historia. Ett exempel från det amerikanska inbördeskriget.
Under föreläsningen visas avsnitt ur filmen ”Gods and Generals” från 2003.
Historiska institutionen, sal 3, kl. 18.15. Historiska Föreningen.

26/5

Dr. Gottskálk Þór Jensson: ”The 17th century origin of the doctrine of Icelandic language
purism.” Kl. 14.30. Konferensrummet, Historiska institutionen, Magle stora kyrkogata 12 A,
Lund. (Föreläsningen på engelska.). Isländska kollokviet för historia och samhälle.

DISPUTATIONER
Historia, Lund
8/5

Eva Bergenlöv försvarar sin avhandling Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i
rättslig diskurs och praxis 1680-1800. Lördagen den 8 maj 2004, kl. 10.15 på Historiska
institutionen, sal 3. Opponent: Dr. Phil. Hilde Sandvik, Oslo.

15/5

Marie Cronqvist försvarar sin avhandling Mannen i Mitten. Ett spiondrama i svensk
kallakrigskultur. Lördagen den 15 maj 2004, kl. 1015 på Historiska institutionen, sal 3.
Opponent: Universitetslektor Anette Warring, Roskilde.

Historia, Växjö
7/5

Lars Hansson försvarar sin avhandling Slakt i takt. Klassformering vid de bondekooperativa slakterierna i Skåne 1908-1946. Fredagen den 7 maj, kl. 13.15i Sal Homerus.
Opponent: FD Bengt Nilsson, Gävle.

19/5

Staffan Stranne försvarar sin avhandling Produktion och arbete i den tredje industriella
revolutionen. Tarkett i Ronneby 1970-2000. Onsdagen den 19maj, kl. 13.15, sal 2404 A,
Norra flygeln, Campus Gräsvik, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona. Opponent:
docent Annette Thörnquist, Uppsala.
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Historia, Stockhom
23/4

Johan R. Norberg försvarar sin avhandling Idrottens väg till folhemmet. Studier i statlig
idrottspolitik 1913-1970. Fredagen den 23 april, kl. 10.00 i Hörsal D 8, Södra huset,
Frescati. Opponent: professor Tomy Lundström, Stockholm.

Historia, Umeå
15/5

Camilla Norrbin försvarar sin avhandling Från isolering till integrering. En kollektiv
biografisk studie över de kvinnliga riksdagsledamöterna under tvåkammarriksdagens tid
1922-1970. Lördagen den 15 maj, kl. 10.15 i Hörsal F, Humanisthuset.

28/5

Gunnela Ivanov försvarar sin avhandling Vackrare vardagsvara för alla? Gregor
Paulsson och Svenska Slöjdföreningen 1915-1925. Fredagen den 28 maj, kl. 10.15
i Hörsal E, Humanisthuset.

2/6

Karin Granqvist försvarar sin avhandling Samerna, staten och rätten i Torne lappmark på
1600-talet. Makt, diskurs och representation. Onsdagen den 2 juni, kl. 10.15 i Hörsal F,
Humanisthuset.

4/6

Carola Nordbäck försvarar sin avhandling Samvetets röst: Om mötet mellan luthersk
ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige. Fredagen den 4 juni, kl. 10.15 i Sal
S205 h, Samhällsvetarhuset.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
Miljöhistoria över gränser. Nordisk tvärvetenskaplig miljöhistorisk konferens Malmö-Köpenhamn
9-11 juni 2004. Närmare upplysningar se Pärmen eller föregående HLMA.
Lunds universitet, Humanistiska fakulteten. Humanistdagarna 2004, 23 – 24 april. Program för
Historiska institutionen, se Pärmen eller institutionens hemsida.
University of Aarhus. Summer School in Contemporary History, 14 - 19 augusti 2004 för PhD
students. Ämnesområde: European Experiences 1945-2004 – Global, Regional and National.
Ansökan senast den 18 maj 2004. Program och övrig info i Pärmen eller genom Simon Valentin
Mortensen, e-post: hissvm@hum.au.dk.
Oslo University, Faculty of Social Science. Summer School in Comparative Social Science
26 juli - 6 augusti 2004 för PhD students. Anmälan senast 1 maj 2004. Anmälan och information
genom hemsida: http://www.sv.uio.no/oss/. Se även Pärmen.
Malmö högskola. Konferens om historielärarutbildning 19-20 augusti på Malmö högskola.
Anmälan senast 1/6. Slutligt program utsänds omkring 15 april. Ytterligare info, se Pärmen.

Nytillkomna
Aktuell Skolorientering (ASO). Konferens om Livslångt lärande för alla – hur och varför?
Tillväxt och integration, en fråga om överlevnad. 14-16 juni 2004 i Avesta (Dalarna). Medverkande
bl a Thomas Östros och Per Thullberg. Anmälan senast den 6 maj. Program och ytterligare info,
samt anmälningsblankett, se Pärmen eller hemsida www.avesta.se.
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PERSONALNYTT
Eva Helen Ulvros har efter beslut av humanistiska fakultetsrådet och styrelsen för HT-området
utnämnts till universitetslektor fr o m 2004-08-01. Det gäller det ena av de två lektorat som varit
utlysta. När det gäller det andra lektoratet kommer förnyad sakkunnigprövning att äga rum innan
beslut fattas.

LEDIGA TJÄNSTER
Lunds universitet, kansliet för humaniora och teologi. Forskningsstöd med anställning som
forskare under 3 månader. Medlen avsedda för postdok och skall användas för förberedelse av en
forskningsansökan med genusvetenskaplig inriktning. Ansökan senast den 23 april 2004.
Ytterligare info i Pärmen.
Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle (FAS). Postdok-stipendier för nydisputerade forskare
(efter 1 januari 2003). Avhandlingen och den framtida forskningen skall falla inom FAS ansvarsområden: arbetsliv, folkhälsa och välfärd. Ansökan senast den 3 maj 2004. För ytterligare info, se
hemsida: www.fas.forskning.se/omfas/huvudområden, Anställningar.
Umeå universitet. Anställning som Doktorand i historia med didaktisk inriktning med placering
vid institutionen för historiska studier. Ansökan senast 2004-05-12. Ytterligare info i Pärmen.
Södertörns högskola. Five doctoral candidate positions in the Humanities and social sciences at
the Baltic and East European Graduate School. Closing date:May 15, 2004. Ytterligare info i
Pärmen.
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Professor i ekonomisk historia, ref nr E 311
4323/03 med placering vid Ekonomisk-historiska institutionen. Ansökan med angivande av ref. nr.
senast 2004-05-17. Ytterligare info 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
Sida. Sidas u-landsforskningsråd utlyser anslag för år 2005. Sista ansökningsdag är fredagen den
23 april 2004. Informationsbroschyr och ansökningsblanketter kan hämtas från
http://www.sida.se/sarec. Ytterligare info i Pärmen.
Öresundsuniversitetet. Projektmedel för att stimulera idéer till ökat samarbete mellan medlemsuniversiteten inom undervisningsområdet. Ansökan senast 30 april 2004. Ytterligare info i Pärmen.
Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing. Bidrag för avancerad humanistisk forskning i Italien.
Ansökan på särskild blankett senast 31/5 2004. Ytterligare info i Pärmen.
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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Nytillkomna
Västergötlands Fornminnesförening. Ett stipendium om 50.000 kronor till forskning om
Västergötlands historia. Ansökan senast den 30 april 2004. För ytterligare info, se hemsida:
www.vastergotlands-fornminnesforening.se.
Lunds universitet, Historiska institutionen. Medel för främjande av forskarstuderandes vetenskapliga arbete (s k ”ograduerade”). Gäller endast doktorander antagna före HT 2002. Ansökan
senast måndagen den 3 maj 2004 på särskild blankett (finns i blankettpärmen) som inlämnas /
insändes i ett exemplar till Ingegerd på expeditionen. Ytterligare info i Pärmen.
Livrustkammarens Vänner. Ett stipendium på 20.000 kronor för ett förtjänstfullt vetenskapligt
arbete på minst akademisk 80-poängsnivå eller motsvarande som behandlar ett centralt ämne inom
museets intresseområde. Ansökan senast den 15 augusti 2004. Ytterligare info i Pärmen.

SPRIDDA NOTERINGAR
Ur bokfloden
Vårfloden har ju hittills inte varit särskilt strid men något sipprar det ändå fram då och då. Det
senaste med lundaanknytning är en bok där två danska historiker står som redaktörer, nämligen
Karl-Erik Frandsen & Jens Chr. V. Johansen. Bokens titel är Da Östdanmark blev Sydsverige. Otte
studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet. Att vi ändå tar upp den här beror på att de flesta av
uppsatserna är skrivna av historiker med anknytning till vår institution. Harald Gustafsson har
svarat för två av bidragen, dels en inledning som behandlar Integration, interaktion och identiteter
i den östdanska övergången till Sverige, dels en uppsats som handlar om Att göra svenskar av
danskar? Den svenska integrationspolitikens föreställningsvärld 1658-1693. I andra spännande
bidrag behandlar Jens Lerbom Gotlands ”fördanskning” före övergången till Sverige, Solveig
Fagerlund tar upp kvinnors handel mellan Helsingborg och Helsingör under försvenskningsperioden, Fredrik Persson granskar riddarna av det juridiska gränslandet, d v s den skånska adeln på
riksdagen 1664 ur ett identitetsperspektiv och slutligen belyser Karl Bergman övergångsproblematiken ur ett regionalt perspektiv i uppsatsen Blekinges overgang. Boken är på 145 sidor, inbunden, utgiven av Skippershoveds forlag och ingår dessutom i Vetenskaps-Societetens skriftserie
Skånsk Senmedeltid och Renässans som volym nr. 19.

Nya rutiner
drabbas vi ju av allt som oftast och senast gäller det distribution av avhandlingar inom område HT.
Detta innebär att våra förhoppningsfulla doktorander när förhoppningarna väl är infriade och
avhandlingen tryckt skall inlämna 80 exemplar av densamma till Kansli HT (inte som tidigare till
UB) på Sandgatan 4 A. Tid måste avtalas med fakultetssekreteraren för lämnande av pliktexemplaren samt kontroll av terminsräkning. Som tidigare gäller att även hålla kontakt även med undertecknad samt bibliotekspersonalen i samband med distributionen av mästerverket.

Historikermöten
Historiker möts ofta nu för tiden och närmast aktuellt är det 25:e Nordiska historikermötet i Stockholm den 4-8 augusti i år samt De svenska historikerdagarna i Sundsvall den 17-19 september,
också i år. Det har inkommit preliminära program och anmälningsblanketter för dessa båda
begivenheter. Den som vill studera programmen närmare kan hänvända sig till undertecknad.
Allt för den här gången
Glad Valborg
Leif Eliasson
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