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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. Vi 
saknar ett par avhandlingar. Ett exemplar lämnas alltid till biblioteket och kan alltså lånas där. 

Stockholm 
Fredagen den 29 mars 2019 disputerade Mari Eyice på sin avhandling An Emotional Landscape of 
Devotion. Religious Experience in Reformation-period Sweden. 

Uppsala 
Fredagen den 12 april klockan 10.15 försvarar Pär Wikman sin avhandling i ekonomisk historia, 
Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten. Vetenskapliga modeller och politiska reformer under 
efterkrigstidens första decennier i Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan10, Uppsala. Opponent 
är vår egen David Heidenblad Larsson. 
 

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

Torsdagen den 4 april: Lise Groesmeyer, A Helpful ‘Handbuch’ The Importance of Being 
Acculturated When Writing the History of the 1930s’ Forced Emigration from Central Europe 

Tisdagen den 9 april: Adnen el Ghali, The consular quarters of Tunis: from a Ottoman 
conception of urban space to modern state urban fabric. In contemporary Tunis the past of the 
consular quarters of Tunis is forgotten and there is struggle among politicians on the visibility of 
diversity in urban spaces. What pasts are allowed to be visible? 

Tisdagen den 23 april i LUX C126 OBS! Lokalen!: Kajsa Brilkman, Svante Nordin och Mats 
Roslund, Historiska omtolkningar. Vad utmärker en historisk omtolkning? Kajsa Brilkman, 
Svante Nordin och Mats Roslund kommer att utifrån olika konkreta exempel resonera om 
villkoren för historiska omtolkningar och på vilka sätt nya perspektiv tas emot inom och utanför 
vetenskapssamhället. 

Tisdagen den 7 maj i LUX B129 OBS! Lokalen!: Joachim Östlund, Bridging the Divide: 
Mehmed Said Efendi as a Cultural Broker in Eighteenth-Century Ottoman-Swedish Relations 



Tisdagen den 21 maj: Kerstin Enflo och Sean Kenny, Accounting for the Great Divergence: 
When did Europe forge ahead? 

Torsdagen den 23 maj: Igor Tchoukarine, The Tourist Expert: Institutions, Convergence and 
Integration in Twentieth-Century Europe. Samarrangemang med Centrum för Europaforskning. 

Tisdagen den 4 juni: Bolette Frydendahl Larsen, slutseminarium. Opponent Christian Ydesen 
 
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 
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” 
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Kunskapshistoriska seminariet 
Torsdagen den 25 april klockan 13.15 i LUX A332, Blå rummet: Anton Jansson, Ragni Svensson 
och Johan Östling, Efterkrigstidens kunskapshistoria: Cirkulation av humanistisk kunskap i 
offentligheten 

Onsdagen den 29 maj klockan 14.15 OBS! Tiden! i LUX C337 OBS! Lokalen! Elaine Leong, 
Books, Medicine and the Household: Tracing Knowledge Itineraries in Early Modern England 
 
ÖVRIGT 

Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 26 april och den 17 maj klockan 9.15 i Blå 
rummet. Handledarkollegiet sammanträder fredagen den 12 april och torsdagen den 25 april. 

Jag har semester 2-3 april och är på Säkerhetskonferens för svenska universitet och högskolor den 
9-11 april. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

Ingegerd 
 

 


