HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 44, 2018/19, Nr 2, 2018-10-16
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 2018 klockan 10.15 i LUX C:121 på sin
avhandling Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933.
Fakultetsopponent är Orsi Husz.
Torsdagen den 1 november 2018 klockan 10.15 försvarar Helén Persson sin avhandling Historia i
futurum. Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012 i hörsalen på SOL.
Fakultetsopponent är Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.

Göteborg
Fredagen den 26 oktober 2018 klockan 13.15 disputerar Frida Wikström i hörsal 2150,
Eklandagatan 86 på sin avhandling Att skriva sig ut. Nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade
patienters subjektsformering 1967-1992.

Uppsala
Hedvig Widmalm disputerade i ekonomisk historia den 13 oktober 2018 Exploring the Mores of
Mining. The oeconomy of the Great Copper Mine, 1716-1724.
Fredagen den 19 oktober klockan 12.00 försvarar Gustaf Johansson sin avhandling När man skär
i nuet faller framtiden ut. Den globala krisens bildvärld i Sverige under 1970-talet i Sal IV,
Universitetshuset, Biskopsgatan 3. Opponent är Helge Jordheim, Oslo.

SEMINARIER

Högre seminariet
Seminarierna äger rum i Blå rummet, LUX A332, klockan 13.15-15 om inget annat meddelas.
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.
Onsdag 24 oktober 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."
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.

Seminariet Historia och religion

Terminens första seminarium hålls den 22 oktober på temat Konfession, historieskrivning och
religiös tolerans/intolerans. Vi inleder med presentationer av Erik Sidenvall som tar upp frågan om
religion och förnuftskritik i 1700-talets svenska historieskrivning och Johannes Ljungberg, som
presenterar sitt nya forskningsprojekt Religiösa minoriteter som religionskritiker med exempel
från Frankrike och Sverige.
Nästa seminarium äger rum den 20 november och är ett samseminarium med Högre seminariet.

Det inleds med en föreläsning av Helena Wangefelt Ström från Umeå universitet med titeln
Religion som kultur - perspektiv på kulturavifiering i Sverige och Italien i tidigmodern tid.
Seminarierna hålls i Blå rummet, LUX:A332.

ÖVRIGT

HILMA gratulerar

Joachim Östlund som tilldelats Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående
humanistisk forskning. Han prisas för “en nyskapande och högst relevant form av
historieskrivning som ger nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld”. Prissumman är
150 000 danska kronor.

Höstens enda helg

Inför höstens enda helgdag, Alla helgons dag den 3 november, avkortas arbetsdagen fredagen den
2 november med fyra timmar för personal med reglerad arbetstid. Undertecknad har för avsikt att
vara ledig hela dagen. Prefekten har semester från den 26 oktober till och med den 2 november.

Sammanträdestider

Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 19 oktober, den 30 november och den 21
december klockan 9.15 i Blå rummet. Handledarkollegiet sammanträder fredagen 7 december
klockan 9.15 i Blå rummet.
På dragande kall och ämbetes vägnar

Ingegerd

