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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.

Uppsala

Karolina Wiell disputerar i ekonomisk historia fredagen den 9 november 2018 klockan 13.15 i
Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatn 10, på sin avhandling Bad mot Lort och Sjukdom. Den
privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880-1949.
Fredagen den 23 november 2018 klockan 9.15 försvarar Katarina Nordström sin avhandling
Trängsel i välfärdsstaten. Expertis, politik och rumslig panering i 1960- och 1970-talets Sverige i sal
IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3. Opponent är Jenny Andersson.

SEMINARIER

Högre seminariet

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

NYA BÖCKER
Turismhistoria i Norden, redigerad av Wiebke Kolbe. Turismhistoria har under senare år blivit ett
expanderande forskningsfält både i Europa och i Norden. Boken ger en bred överblick över
aktuell tvärvetenskaplig nordisk forskning som behandlar nordiska och vissa europeiska länder i
ett turismhistoriskt perspektiv. Övergripande teman är det främmande och det förtrogna, turism
och identitet, turism och modernitet samt turism och kulturarv.
Lars Olsson har kommit ut med en ny bok, Women's Work and Politics in WW1 America. The
Munsingwear Family of Minneapolis. Palgrave Macmillan, New York 2018.
Vahagn Avedians avhandling publicerades den 24 oktober av
Routledge: https://www.routledge.com/product/isbn/9781138318854?source=igodigital

ÖVRIGT
Julfest

Personalmatsalen på LUX är bokad för institutionens julfest torsdagen den 13 december med
början klockan 17.30. Boka kvällen redan nu. Vi återkommer med inbjudan.

HILMA gratulerar

Johan Pries och Andres Brink Pinto som har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Sammanträdestider
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna 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

