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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 
Emma Severinsson disputerar fredagen den 26 oktober och Helén Persson torsdagen den 1 
november 2018. 

Uppsala 
Hanna Söderbaum disputerar i ekonomisk historia lördagen den 15 september 2018 klockan 
13.00 i Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, på sin avhandling From Oligarch to 
Benefactor? Legitimation Strategies among the Wealthy Elite in Post-Soviet Ukraine. 
Fakultetsopponent är professor Olga Onuch, University of Manchester. 

Fredagen den 21 september 2018 klockan 9.15 försvarar Josefin Englund sin avhandling Som folk 
är mest. Könsideal i svenska kontaktannonser 1890-1980 i Humanistiska teatern, Engelska parken, 
Thunbergsvägen. Opponent är vår egen (före detta?) Ulrika Holgersson. 

SEMINARIER 
Högre seminariet 
Seminarierna äger rum i Blå rummet, LUX A332, klockan 13.15-15 om inget annat meddelas. 

Torsdag 13 september: Karolina Enquist Källgren, ”Exilens kontext, om cirkulation och 
översättning som historisk metod” 

Tisdag 18 september: Sanimir Resic, ”Min dramatiska historia. En historikers reflexioner över det 
plågsamma förflutna” 

Tisdag 25 september: Henrik Skrak, slutseminarium 

Tisdag 9 oktober: Johanna Gustafsson Lundberg & Anders Persson 

Torsdag 11 oktober: Barbara Przybyszewska-Jarminska 

Torsdag 18 oktober: Fredrika Larsson, avhandlingskapitel 

Tisdag 23 oktober: Kristoffer Edelgaard Christensen, avhandlingskapitel  



Torsdag 25 oktober: Matias Kaivirta, samarrangemang med Arbetarhistoriska seminariet 

Tisdag 30 oktober: Jagger Andersen Kirkby, avhandlingskapitel 

Torsdag 8 november: Lars Berggren 

Tisdag 20 november: Helena Wangefeldt Ström,  ”Religion som kultur – perspektiv 
på kulturavifiering i Sverige och Italien i tidigmodern tid”, samarrangemang med Seminariet för 
religion och historia 

Tisdag 4 december: Paul Borenberg, avhandlingskapitel 

Torsdag 6 december: Christa Wirth, Zürich/Agder, samarrangemang med Kunskapshistoriska 
seminariet 

Tisdag 11 december: William Wickersham, slutseminarium  

Torsdag 13 december: Jagger Andersen Kirkby & Kristoffer Edelgaard Christensen, känslor och 
makt 

Forskningsseminariet Konflikt och motstånd 
Under slutet av vårterminen 2018 diskuterade vi möjligheten att starta ett nytt 
forskningsseminarium ”Konflikt och motstånd”. Förutom att ge möjlighet att presentera texter 
och utveckla vår enskilda forskning är ett syfte att samla oss som forskningsfält – att utveckla vår 
samlade forskning på området. I detta skede utgår vi från historiedisciplinen, men forskningsfältet 
är och bör vara disciplinöverskridande och tvärvetenskapligt. För att med några begrepp ringa in 
forskningsfältet kan exempelvis arbetarhistoria, genushistoria, radikala rörelser, protester, 
motstånd, neoliberalism användas. Fältet är givetvis mer mångfacetterat än dessa begrepp – 
seminariets tema är samhälleliga konflikter och motstånd. 

För närvarande administreras seminariet av Mikael Ottosson (mikael.ottosson@hist.lu.se) på 
Historiska institutionen i Lund. Sprid gärna information om seminariet. Om ni vill ha något 
utskick gjort så gör det genom Mikael (och inte ”svara alla”)! Om ni vet någon/några som är 
intresserade så skicka deras namn och e-postadresser till Mikael så lägger han in dem i listan.  

Under höstterminen 2018 har vi tre inbokade seminarier: 
Fredag 28 september 13.15-15, Lagerbring (LUX A:331): Emma Hilborn, "Socialisten, rättvisan 
och verklighetens grottekvarn. Arbetarpressen inför rätta i sekelskiftets Landskrona" 
Emma Hilborn disputerade 2014 på avhandlingen Världar i Brand , om ungsocialisternas fiktion. 
För  
närvarande är hon verksam som forskare vid Historiska institutionen i Lund. 

Onsdag 24 oktober /10, 13.15-15, Blå rummet, (LUX A:332): Matias Kaihovirta, "Skapandet 
av den svenska klasskampen i Finland: nation, etnicitet och socialism hos Karl H. Wiik 1901–
1946", samarrangemang med Arbetshistoriska seminariet  
Matias Kaihovirta disputerade 2015 på avhandlingen Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt 
politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920. Han är för närvarande verksam 
som forskare på Åbo akademi. 

Onsdag 28 november 13.15-15, Blå rummet (LUX A:332): Malin Arvidsson,  "Vägen till 
riksdagen: Socialdemokraten Nelly Thürings bildningsresa och politiska skolning." 
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Malin Arvidsson disputerade 2016 på avhandlingen Att ersätta det oersättliga: Statlig gottgörelse för 
ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn. Hon är för närvarande verksam som 
vikarierande lektor i Mänskliga rättigheter i Lund. 

NYA BÖCKER 
Mellan Malmö och Minneapolis. Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren, redigerad 
av Victor Lundberg och Cecilia Riving, utkom i samband med Lars 65-årsdag. 

I boken Historia och historiker. Om Lunds universitet genom 350 år samlas föreläsningar från de två 
föreläsningsserier som institutionen ordnade under universitetets jubileum förra året. Alla på 
institutionen kan hämta ett exemplar i en låda på rullbordet utanför pentryt på 3:e våningen.  

ÖVRIGT 

Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 14 september, den 19 oktober, den 30 
november och den 21 december klockan 9.15 i Blå rummet. Handledarkollegiet sammanträder 
fredagarna den 12 oktober och 7 december klockan 9.15 i Blå rummet. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

Ingegerd 
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