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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. 

Lund 
Bolette Frydendahl Larsen disputerar fredagen den 17 januari 2020 klockan 10.15 i LUX aula, 
övre, på sin avhandling Grænser for opdragelse. Moderlig omsorgsmagt og diagnosticering på Vejstrups 
Pigehjem 1908-1940. Fakultetsopponent är lektor Bjørn Hamre, Københavns universitet 
 

GÄSTFÖRELÄSNING  
Måndag 27 januari 2020 klockan 15:15 i Asienbiblioteket, Sölvegatan 18 B, Lund: Professor 
Jaqueline Berndt, Stockholms universitet, Manga Aging: On Popular Media and Japanese Society 
Manga, as serial graphic narrative, is turning into an aging media with respect to readership, 
technology, and business model, at least in Japan. But this holds also a potential, namely, to 
exceed established taste communities and increase, for example, age diversity. My talk uses the 
case of the recently booming subgenre of senior-centered manga, or ‘granny comics,’ to introduce 
manga research, drawing special attention to the interrelating of popular media and Japanese 
society within Japanese studies. Considering the positionality of the media texts in question, it 
discusses how the inclusion of the elderly as characters and readers relates to manga’s system of 
gendered genres. 
 

SEMINARIER 
Forskningsseminariet, Mänskliga rättigheter 
Seminarierna äger rum i Blå rummet LUX:B332, klockan 13.15-15.00 om inget annat anges 
Onsdag 29 januari: Lena Halldenius, Human Rights as Mid-Level Principles. This seminar 
presentation is part of a project on human rights and socioeconomic inequality. 

Onsdag 5 februari: Linus Broström, Anna Nilsson, Therése Fridström Montoya, The role of 
support in the exercise of legal capacity: CRPD's Article 12 at a crossroads 
 
  



PROJEKTARBETEN 
Döden i historien  
Sex studenter på kandidatprogrammet i historia, Pablo Gomez Couñago, Johnny Sandelin, 
Samuel Ström, Emma Svensson, Corey Vejdeland och Asger Wienberg, arrangerar en utställning 
på Historiska museet. Utställningen kvarstår fram till slutet av januari nästa år. 
 

ÖVRIGT 

Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 31 januari, den 6 mars, den 3 april och den 8 
maj samt måndagen den 25 maj. Handledarkollegiet sammanträder torsdagen den 16 januari, 
onsdagen den 8 april, fredagen den 24 april och måndagen den 25 maj. 

Julledighet 
Institutionens korridorer kommer att vara låsta från den 20 december klockan 12.00 till och med 
den 6 januari. Anställda kommer in med sina kort, men räkna med att de flesta är lediga 23 
december – 6 januari.  
På dragande kall och ämbetes vägnar 

Ingegerd 

 

God Jul och Gott Nytt År! 


