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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. 

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

Torsdag 7 mars i Lagerbring, LUX A331 
”Skrivbordsdoktorander” – presentationer av avhandlingsprojekt: Linnea Bring Larsson, ”1700-
talets lantbrukslitteratur: en mikrohistorisk kunskapshistoria”, Melina Antonia Buns, ”Scientists, 
economists and the public: How the Nordic Council seized the environment in the late 1960s” 
och Lior Becker ”A Mention to those who were not Mentioned – The Yizkor Books Research 
Project”. 

Tisdag 12 mars i Lagerbring, LUX A331 
Levke Harders, On the move. Mobilities in the Danish-German Borderlands during the 19th 
Century 

Torsdag 14 mars 
Harry Svensson, Antisemitism – exemplet Karlshamn 

Torsdag 21 mars  
Jonas Nordin, ”Censur och tryckfrihet i historien – exempel och funktioner” 

Onsdag 27 mars klockan 13.15 i LUX B152 Obs! Tid och plats! 
Slutseminarium: Niklas Svensson, Vetenskapsmannens konturer – studier i en gestalts tillblivelse 
under 1800-talets första hälft. Opponent Jenny Beckman 

Arbetshistoriska seminariet 
Torsdagen den 25 april klockan 18.30 - 20, Landskrona museum 
Från Krönleins till Finn. Bryggare och bryggeriarbete i Landskrona 1888 – 2018.  
Sett i ett historiskt perspektiv har öl och svagdricka haft en central position i det svenska 
kosthållet. Det var en energirik dryck som till skillnad mot vattnet var någorlunda rent. 
Bryggningen bedrevs småskaligt och hantverksmässigt i hemmen eller av små lokala bryggerier. 



Från 1800-talet slut industrialiserades branschen och bryggerierna blev allt större och allt färre. I 
Landskrona verkade Krönleins bryggeri mellan 1888 och 1962. Idag ser vi hur det växer fram 
lokala bryggerier, så kallade mikrobryggerier. I detta sammanhang ses det förindustriella 
hantverksmässiga bryggandet ofta i ett nostalgiskt skimmer. Under seminariet diskuterar 
historikern Mikael Ottosson från Lunds universitet och Joacim Larsen, VD på Brygghuset Finn i 
Landskrona ölbryggningens kulturhistoria, drivkrafter och framtid. Ett samarrangemang mellan 
Centrum för arbetarhistoria, Landskrona museum och ABF. 

Måndagen den 27 maj klockan 19 – 20.30, Biblioteket i Skurup, Kyrkogatan 31 
Storgods, bönder och statare. I föredraget berättas om en glömd och delvis gömd historia om 
dansk feodalism, dagsverkssystem, fideikommiss, avhysta byar, svensk agrar kapitalism och 
en jordreform som aldrig blev av. Vidare diskuteras huruvida utvecklingen vid Svaneholm och i 
Skurups socken var speciell och i så fall hur. Slutligen kommer Mats att beröra frågan om 
statarsystemet: När och varför uppstod det? Hur omfattande var det? Fanns det ett samband 
mellan statarkvinnornas situation och statarsystemets lönsamhet för godsen Föredragshållare är 
Mats Olsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet som bland annat har forskat 
om storgodsens ekonomi och arbetsorganisation i Skåne. Ett samarrangemang mellan Centrum 
för Arbetarhistoria, Skurups bibliotek och ABF. 
Kunskapshistoriska seminariet 
22-24 mars, Politics of knowledge: between particularity and universalism. Workshop 

Måndag 25 mars klockan 13.15, LUX:A332, Cirkulation och tidslig tillhörighet, Victoria Fareld 
(Stockholm) 

Torsdag 25 april klockan 13.15, LUX:A332, Efterkrigstidens kunskapshistoria: Cirkulation av 
humanistisk kunskap i offentligheten, Anton Jansson, Ragni Svensson & Johan Östling (Lund)  

Onsdag 29 maj klockan 14.15, LUX:A337, Books, Medicine and the Household: Tracing 
Knowledge Itineraries in Early Modern England, Elaine Leong (Berlin). Eftersits! Anmäl dig till:  
johan.ostling@hist.lu.se 
 
Konflikt och motstånd 
Tisdag 2 april klockan 15.15, LUX:A331, Lars Berggren: ”På gränsen mellan slaveri och fritt 
arbete? Om arbetsläger vid Missisippi under 1930-talet”  

Måndag 13 maj klockan 13.15, LUX:A331, Mikael Ottosson: ”Arbetets moraliska ekonomi” 

ÖVRIGT 

Semester 
Christine har semester 12-29 mars. 

”Pensionärsföreläsning” 
Nyblivne pensionären Hans Wallengren föreläser tisdagen den 26 mars klockan 14.00 Obs! 
tiden! i LUX B237 under rubriken ”Utblottade, utarbetade och utvisade” – Svenska immigranter 
deporterade från USA. Efter föreläsningen bjuds kaffe och tårta.  
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Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 22 mars, den 26 april och den 17 maj klockan 
9.15 i Blå rummet. Handledarkollegiet sammanträder fredagen den 12 april och torsdagen den 
25 april. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

Ingegerd 
 

 


