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Ventileringsseminarier och Allmänna seminarier: Se Gröna Schemat
(bifogas)

DISPUTATIONER
Historia, Växjö
18/2

Malin Thor försvarar sin avhandling Hechaluz – en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska
ungdomars exil i Sverige 1933-43. Fredagen den 18 februari, kl. 13.15, Svenska Emigrantinstitutet, Växjö. Opponent: Professor Rune Johansson, Linköpings universitet.

Historia, Stockholm
25/2

Johanna Overud försvarar sin avhandling I beredskap med Fru Lojal. Behovet av kvinnlig
arbetskraft i Sverige under andra världskriget. Fredagen den 25 februari, kl. 10.00, Hörsal
4, Hus B, Frescati. Opponent: universitetslektor Lisa Öberg, Södertörns högskola.

11/3

Karin Wikberg Lindroth försvarar sin avhandling Amatör eller professionist? Studier
rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967. Fredagen den 11 mars, kl. 10.00,
Hörsal 9, Hus D. Oppnent: docent Christer Ericsson, Mälardalens högskola.

18/3

Malin Grundberg försvarar sin avhandling Ceremoniernas makt. Maktöverföring och
genus i Vasatidens kungliga ceremonier. Fredagen den 18 mars, kl. 10.00, Hörsal 9, Hus D.
Opponent: docent Svante Norrhem, Umeå universitet.

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.
Umeå universitet, Historiska institutionen. Konferens om Pietism, Revivalism and Modernity,
1650-1850. Deadline for abstracts: March 1, 2005.
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.
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Nytillkomna
Rock City, Hultsfred. Konferensen Rock och samhälle 3. Konferensen äger rum i Hultsfred 15/616/6 i samband med Hultsfredsfestivalen. Forskare från ett flertal ämnen kommer att sammanstråla
för att utbyta forskningsresultat och ansatser kring temat rockmusik och samhällsförändring i bredare mening. För info, se Pärmen eller genom Lars Berggren, e-post Lars.Berggren@hist.lu.se.
Anmälan snarast möjligt till Ida Lindberg, e-post ida.lindberg@hum.oru.se.
Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institute of Communication. International Graduate
Summer School, 4 – 17 juni 2005. 3 intensiva två-veckors kurser, seminarier, offentliga debatter
med lärare, forskare och doktorander från ett flertal olika länder. För information, se Pärmen eller
hemsida www.icomm.lu.se/summerschool.
Högskolan i Borås. Den andra nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning 25-26 augusti
2005. För information, se Pärmen eller hemsida http://www.hb.se/bhs/kpc/ .

PERSONALNYTT
Den 28 februari lämnar Leif Eliasson (äntligen!) sin anställning som universitetsadjunkt för att
sälla sig till de grå pantrarnas skara nere på första våningen. Tjänsten har omvandlats till anställning
som studievägledare, 75 %. Till innehavare har utsetts Maria Småberg, som dock kommer att vara
tjänstledig till 1 juli. Under perioden 1 mars - 30 juni kommer anställningen att upprätthållas av
Anna Wallette.

LEDIGA TJÄNSTER
Örebro universitet. Anställning som professor i historia vid Humanistiska institutionen (ref nr
CFP 124/2004) med inriktning mot modern social och politisk historia med genusinriktning. Ytterligare info i Pärmen, genom hemsida www.oru.se under rubriken ”Platsannonser”, samt genom
Ingrid Åberg, 019-30 30 92, e-post ingrid.aberg@hum.oru.se eller Sören Klingnéus, 019-30 34 72,
e-post soren.klingneus@hum.oru.se. Ansökan senast den 21 februari 2005.
Högskolan i Jönköping. Anställning som universitetslektor i historia vid högskolan för lärande
och kommunikation, med inriktning mot historiedidaktik inom lärarprogrammet och fristående
kurer. Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida www.hlk.hj.se. Ansökan senast den 21
februari 2005.
Lunds universitet, kansli HT. Forskarskolan i historia utlyser 4 anställningar som doktorand i
historia, två med placering vid Lunds universitet, Historiska institutionen (ref nr 378, 379), en vid
Malmö högskola (ref nr 380), en vid Södertörns högskola (ref nr 381). Sökande måste ange vilka
anställningar (med ref nr) hon/han söker och tydligt ange prioriteringsordning för de olika alternativen. Anställningen är förenad med antagning till forskarutbildning i historia.. Ansökan på särskild
blankett (http://www.hist.lu.se/forskarskolan). Upplysningar genom Fredrik Lindström, tel. 046-222
78 52, e-post fredrik.lindström@hist.lu.se. För tjänsten i Malmö, Mats Greiff, 040-665 80 26, e-post
mats.greiff@lut.mah.se och för Södertörn Kjell Östberg, 08-608 40 58, e-post kjell.ostberg@sh.se.
Ansökan skall vara inkommen senast fredagen den 25 februari 2005. 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.
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Nytillkomna
Letterstedtska Föreningen. Anslag för nordiska konferenser, gästbesök av nordiska forskare,
tryckning eller översättning av publikationer av gemensamt nordiskt intresse, inköp av litteratur
eller utrustning till institutioner med nordisk inriktning. Ansökan senast 15 februari 2005. Info i
Pärmen eller hemsida www.letterstedtska.org.
Lunds universitet. Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten. Gäller bl a
Bokelunds, Hilma Borelius, Otterstedts m fl. Ansökan senast den 23 februari 2005. Ytterligare
info, se Pärmen eller hemsida http://www.eken.lu.se/stipendier.
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Nyordning för forskningsanslag 2005. Sista dag för ansökan om forskningsmedel till program, projekt och infrastrukturellt stöd är den 23 februari 2005
(ansökningar måste vara inskickade innan kl. 16.00 denna dag). Ansökningar kan som tidigare
endast sändas in via RJs hemsida, http://www.rj.se/.
Föreningen Svenska Rominstitutets vänner. Stipendium för att främja forskning och vetenskapligt arbete inom institutets verksamhetsområde. Ansökan senast 28 februari 2005. Ytterligare info
i Pärmen.
Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänner. Resestipendium för projektarbete i Turkiet eller
resten av Främre Orienten. Ansökan senast den 28 februari 2005. Info genom Pärmen eller Göran
Engström, adress goran.engstrom@corr-institute.se.
Lund University, Centre for Sustainability Studies (LUCSUS). Planeringsanslag för användning
till utarbetande av nya ämnesöverskridande externa forskningsprojekt om Globalt hållbar samhällsutveckling. Ansökan senast den 1 mars 2005. Ytterligare info i Pärmen eller genom LUCSUS föreståndare Lennart Olsson, 046-222 05 11, e-post lennart.olsson@lucsus.lu.se.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Resebidrag för doktorander och bidrag
till tryckning av doktorsavhandlingar gällande forskning om svensk folklig kultur. Ansökan senast
1 mars 2005. Info i Pärmen eller e-post info@kgaa.nu.
Einar Hansens forskningsfond. Bidrag för främjande av vetenskapligt samarbete mellan de humanistiska disciplinerna vid Köpenhamns och Lunds universitet. Ansökan senast den 1 mars 2005 på
särskild blankett som kan hämtas på universitetets stipendieportal www.eken.lu.se/stipendier.
Wenner-gren stiftelserna. Resestipendier, avsedda för kortare tids besök utomlands, t ex för deltagande i internationella kongresser och symposier. Endast för forskare som avlagt doktorsexamen
och inte fyllt 40 år. Ansökan senast den 10 mars 2005. Ytterligare info i Pärmen och hemsida
www.swgc.org/stiprese.html.
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning. Stipendier för forskning om bokhantverkets
historia, reklamhistoria samt svensk och nordisk presshistoria. Ansökan senast 20 mars. Info
genom e-post, adress anton.ridderstad@swipnet.se eller i Pärmen.
Vitterhetsakademin, Stiftelsen Wallenbergsstiftelsens fond. Resebidrag till yngre forskares
internationella resor (vanligtvis personer under 40 år). Ansökan senast 1 april 2005. Info, se
Pärmen eller hemsida www.vitterhetsakad.se/fonder/fonder-aktuellt.html.
Smålands museum, Växjö, Hallenbladska fonden. Stipendier för att ekonomiskt stödja seriös
forskning på akademisk nivå inom historia, etnologi och arkeologi jämte dess hjälpvetenskaper.
Sökande bör ha anknytning till den administrativa avgränsning som utgör Kronobergs län. Ansökan
senast 1 april 2005. Ytterligare info i Pärmen.
Stockholms Arbetareinstitutsförening. Anton Nyströms stipendium (50.000 kronor) för forskning
rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Ansökan senast den 30 april 2005. Ytterligare
info i Pärmen samt genom Allan Sundqvist, tel 08-551 707 41 eller e-post: 08-55170741@telia.com
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SPRIDDA NOTERINGAR
Eva Österberg hedersdoktor vid Växjö universitet
Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har utsett Eva Österberg till hedersdoktor
vid universitetet i Växjö. I motiveringen heter det bl a:
”Eva Österberg har gjort stora och generösa insatser till stöd för framväxten och utvecklingen av
historieämnet i Växjö. Dels deltog hon i undervisningen i historia under ett inlednings- och uppbyggnadsskede och dels tog hon generöst emot ett stort antal doktorander med placering i Växjö.
Denna samverkan mellan Växjö och Lund var av avgörande betydelse för att få fram den stora
miljö inom humaniora och samhällsvetenskap, som var en starkt bidragande orsak till att Växjö
1999 kunde utses till universitet.
En aldrig sinande omtanke om de doktorander hon handlett och de kollegor hon samarbetat med i
Växjö är också bevis på hennes stora vilja att hjälpa fram hela miljön trots att det objektivt sett rört
sig om en konkurrerande enhet. För Eva Österberg har vetenskap och historia alltid varit viktigare
än snäva institutionella hänsynstaganden.”
Vi gratulerar. Promovering sker vid universitetets årshögtid lördagen den 12 februari 2005.

Nytt projekt
Redan i förra numret av HILMA före julhelgen kunde vi meddela att institutionen fått två nya forskningsprojekt med Marie Cronqvist och Lotta Tornbjer som innehavare. Nu kan vi glädja oss åt att
ha fått ett tredje nytt projekt, då Eva Bergenlöv beviljats medel från Brottsofferfonden för sitt projekt Drabbade barn. Historiskt perspektiv på barnet som brottsoffer. Vi gratulerar och ser fram mot
en närmare presentation av projektet i kommande HILMA.

Ur bokfloden
Böcker, böcker, böcker! Var kommer alla ifrån. Borde man inte snart införa ett utgivningsmoratorium på säg två år, så man fick en chans att läsa i fatt. Nu har HILMA blivit dränkt igen med hela
tre nya böcker sedan förra numret. Och snart inte en HILMA utan en ny bok av författarfirman
Karlsson & Zander. Den här gången heter volymen Holocaust Heritage. Inquiries into European
Historical Cultures, ed. by Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. Boken är ett resultat av konferensen ”Echoes of the Holocaust” som avhölls i Lund i maj 2003. Den innehåller bidrag av en rad välkända författare. Förutom utgivarna medverkar Jörn Rüsen, Claus Bryld, Cecilie Felicia Stockholm
Banke, Dalia Ofer, Oliver Rathkolb, Wladyslaw Bulhak och Ivan Kamenek. Uppsatserna har som
utgångspunkt den intensiva debatten om Holocaust under senare år och analyserar denna utifrån en
gemensam historiekulturell approach. Boken är den andra volymen med bidrag från projektet ”The
Holocaust and European Historical Culture”, ett forskningsprojekt vid Historiska institutionen i
Lund. Boken omfattar 170 sidor, är inbunden och utgiven av Sekel bokförlag.
En annan nyutkommen antologi behandlar Sverige och det kalla kriget. Volymen är utgiven av
Kim Salomon, Lisbeth Larsson & Håkan Arvidsson och har som titel Hotad idyll. Berättelser
om svenskt folkhem och kallt krig. Ett flertal författare medverkar, flera av dem verksamma vid den
här institutionen. Förutom utgivarna finns bidrag från Marie Cronqvist, Sara Kärrholm, Stefan
Nordqvist, Lotta Johansson, Agneta Edman, Lena Malmborg och Martin Wiklund. Uppsatserna
handlar inte om det kalla krigets politiska föreställningar, utan behandlar i stället de meningsskapande berättelser som vanliga människor mötte under denna tid. I fokus står de föreställningar som
präglade den vardagliga idyllen i 1950- och 1960-talens Sverige och här förenas litteraturvetenskapens intresse för texter med historievetenskapens intresse för bredare sammanhang för att nå en
större förståelse av historiska skeenden. Författarna diskuterar bl a hur berättelserna tog form i det
nya TV-mediet, i dags- och veckopressen, i kriminalromanerna, i reseskildringarna, i romanerna
och lyriken m m. Boken omfattar 265 sidor, är inbunden och illustrerad, samt utgiven av Nordic
Academic Press.
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Ytterligare en antologi med anknytning till Historiska institutionen heter Modernisation and
Tradition. European Local and Manorial Societies 1500-1900 och har som utgivare Kerstin
Sundberg, Tomas Germundsson och Kjell Hansen. En lång rad kända författare från Danmark,
Sverige och Tyskland medverkar. Förutom utgivarna finns bidrag från Mathias Cederholm, Carsten
Porskrog Rasmussen, Dan Ch. Christensen, Anna Cabak Rédei, Jan Peters, Heinrich Kaak, Mikkel
Venborg Pedersen, Siegrun Fernlund, Christer Lundh, Barbara Krug-Richter, Magnus Eriksson och
Henrik Svensson. Författarna representerar ett flertal olika ämnen såsom konstvetenskap, historia,
etnologi, kulturgeografi och ekonomisk historia och har sin utgångspunkt i det av Kerstin Sundberg
ledda projektet ”People-Power-Modernity. Scanian milieus from the high middle ages up to now”.
Bidragen fokuseras kring en kritisk analys av förändringarna inom såväl gods- som lokalsamhället
och tar speciellt upp sambandet mellan det mikro-individuella och det makro-samhälleliga perspektivet. Boken omfattar hela 415 sidor, är illustrerad och inbunden, samt utgiven av Nordic Academic
Press.

Upprop till flyktinghistoriker
Från Pär Frohnert har inkommit ett upprop som vänder sig till flyktinghistoriker. Det lyder som
följer: ”På olika håll i landet bedrivs i dag en hel del flyktinghistorisk forskning. Vi är några
forskare i Stockholm-Uppsala (Lars M. Andersson, Max Deland, Karin Kvist Geverts, Mikael
Byström, Anu-Mai Köll) som under en tid haft löpande inbördes kontakt, men vi tycker det är läge
att få bättre grepp om vad som pågår på andra ställen i landet. Vårt förslag är att de som är intresserade träffas för informationsutbyte vid historikermötet i Uppsala 22-24 april. Min fråga är om intresse finns för ett sådant möte. Hör av er till undertecknad, senast den 4 februari. Vid ett sådant
möte skulle var och en kunna kort presentera sin forskning (det skulle man kunna sammanställa
innan) och vi kunde diskutera om vi har beröringspunkter, möjligheter till samarbete, konferenser
etc.”.
Pär Frohnert

Översättning
Mark Davies meddelar att han åtar sig svensk-engelska översättningar och språkgranskningar av
hög standard till humana priser. Tel. 070-554 26 08, e-post mark.davies@hist.lu.se.
Allt för den här gången. Glad vinter.
Leif Eliasson
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