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Det lilla vi får i pappersform finns i pärmar, som numer förvaras i mitt rum. 
Jag följer i möjligaste mån de länkar jag lägger in – slå larm om de inte fungerar! 
 
DISPUTATIONER 
Avhandlingar från andra institutioner står på en hylla i korridoren på plan 3. Du är välkommen 
att bläddra i dem, men de ska ställas tillbaka genast, inte tas med till rummet för läsning. Ett 
exemplar lämnas till biblioteket. 

Lund 
Björn Lundberg disputerar fredagen den 20 april 2018 klockan 10.15 i LUX C121, på sin 
avhandling Naturliga medborgare. Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 
1925–1960. 

Stockholm 
Fredagen den 23 mars 2018 klockan 13.00, försvarar Martin Neuding Skoog sin avhandling I 
rikets tjänst. Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, 
Svante Arrhenius väg 14. 
 
SEMINARIER 
Högre seminariet 
Seminarierna äger rum i Blå rummet, LUX A332, klockan 13.15-15. 

Tisdagen den 17 april: William Wickersham ventilerar en text 

Tisdagen den 24 april: Pengar som vardagskunskap i 1900-talets Sverige, Orsi Husz. lektor vid 
ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Samarrangemang med 
kunskapshistoriska seminariet 

Torsdagen den 26 april: Slutseminarium, Henrik Skrak 

Torsdagen den 3 maj: Golden Years: Old Age and Retirement in pre-modern Europe, c.1250-
c.1800, Jaco Zuijderduijn, socialhistoriker och lektor vid ekonomisk-historiska institutionen, 
Lunds universitet  

Tisdagen den 17 maj, torsdagen den 19 maj är kanske upptagen av gäster från Maryland, USA 

Torsdagen den 31 maj: Slutseminarium, Fredrik Egefur 



Historia och religion 
Måndagen den 16 april klockan 13.15 i Blå rummet, Anna Nilsson Hammar, Joachim östlund 
och Yvonne Maria Werner, Samvete, konversion och religiös identitet i tidigmodern tid. 

Tisdagen den 22 maj klockan 13.15 i LUX A232, Mia Korpiola, Helsingfors universitet, The 
”Arbitrary and Tactless” Visitation of Archbishop Abraham Angermannus (1596) in its Contemporary 
Political and Ecclesiastical Context. 

ÖVRIGT 
Påskkaffe 
Vi inleder traditionsenligt påsken med kaffe och tårta på dymmelonsdagen, i år den 28 mars, 
klockan 15.  

Ladok 3 
Det hittillsvarande Ladok har stängts ner. Nya Ladok öppnas den 9 april. Under mellantiden kan 
inga studenter registreras och inga resultat rapporteras. Alla examinatorer och handledare måste 
genomgå en kortare webbutbildning för att få behörighet i det nya systemet. 

Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 13 april, den 27 april och den 25 maj. 
Handledarkollegiet för historia sammanträder tisdagen den 3 april samt torsdagen den 19 april 
för beredning av doktorandanställningar.  

På dragande kall och ämbetes vägnar 

Ingegerd 
 


