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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 
Fredrik Egefur disputerar fredagen den 13 mars 2020 klockan 10.15. 
 

SEMINARIER 
Högre seminariet i historia 
Seminarierna äger rum i Blå rummet, LUX A332, med början klockan 13.15 om ingenting annat 
anges. Schemat fylls på efter hand och aktuell version finns i Kalendariet. 
Torsdag 30 januari: Pernilla Myrne, Etik, lust och hälsa: Attityder till kvinnors sexualitet i tidig 
islam 

Tisdag 4 februari: Matti Lamela: Text mining the history of allemansrätten: from nineteenth-century 
lingonberry fever to modern access rights (prel. titel) 

Tisdag 11 februari: Martin Jansson: Forskningspresentation 

Torsdag 20 februari: Johan Stenfeldt: presentation av boken Renegater: Nils Flyg och Sven Olov 
Lindholm mellan kommunism och nazism 

Tisdag 25 februari (OBS 14.00-15.45): Erik Bengtsson (ekonomhistoriker, Lund): 
Forskningspresentation 

Torsdag 27 februari: Martin Dackling: Bönder, släkt och arv – en forskarpresentation   

Tisdag 3 mars: Harald Gustafsson, Föreläsning med efterföljande avtackning 

Torsdag 5 mars: Elise Dermineur: Forskningspresentation 

Tisdag 10 mars: Martina Hjertman: Forskningspresentation 

Tisdag 24 mars: Arne Jarrick, Hur kunskap blir till, sprids och omvandlas till handling – en kritik av 
cirkulationsperspektivet 

Tisdag 31 mars: Maria Larsson (AHU): Pedagogisk portfölj 

Tisdag 14 april: Brian Farrell (Singapore): Forskningspresentation  

Tisdag 21 april: Skiss-seminarium. Presentation av korta projektskisser för ansökningar om medel 



Tisdag 28 april: Peter Burke: A History of Ignorance?, Föredrag  i sal C126. Samordnat med 
Kunskapshistoriska seminariet 

Tisdag 5 maj: Martin Ericsson: What Happened to 'Race' in 'Race Biology'? The Swedish Instiute for 
Race Biology after 1935 

Tisdag 12 maj: Anton Jansson: Humanistisk kunskap och efterkrigstidens kristna deloffentlighet – 
diskussion kring de teoretiska begreppen deloffentlighet, arena, aktör och cirkulation 

Torsdag 14 maj: Rasmus Södergaard: Forskningspresentation. 

Tisdag 19 maj: Kapil Raj: Kunskapscirkulation i Indiska oceanen under tidigmodern tid (prel titel). 

Tisdag 26 maj: Wikipediaworkshop med David Larsson Heidenblad 
 
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 

Arbetshistoriska seminariet 
Måndag 9 mars, klockan 19.00 – 20.30, Bassängen, Sunnanväg 2, Kävlinge: Så jobbade vi på 
slakteriet i byn, föredrag av Marion Leffler 
1917 anlades i Kävlinge ett slakteri tillhörande Sydvestra Skånes Andelsslakteriförening. Från 
1942 var namnet Scan. Livsmedelsproduktionen hade blivit en industri och Scan var Kävlinges 
största och viktigaste arbetsplats. 2008 lades slakteriet ner. Därmed blev Scan i Kävlinge historia 
och fabriksområdet är nu ett bostadsområde. Hur såg då arbetet och vardagen på Scan ut? Det 
har vi en del kunskap om eftersom några av alla som jobbade där gick med i en forskningscirkel 
2009-2010 och berättade sin gemensamma och individuella historia i ord och bild. Det handlade 
bland annat om styckning, om att stå vid lockmaskinen och om det petnoga arbetet med att ta ut 
och förpacka griständer. Och om arbetsgemenskap, statusskillnader, ackordslöner, kvinno- 
respektive mansarbeten, råa men hjärtliga skämt och mycket mer. Marion Leffler är docent i 
historia vid Lunds universitet. Hon har skrivit och medverkat i en rad böcker om bland annat 
folkrörelser och lokalhistoria. Föranmälan krävs! Anmälan sker via mail: eva.bengtsson@abf.se 
eller via sms 0722-025768. 
Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, Kävlinge kommun, ABF 
MittSkåne och ABF Skåne  

Tisdag 21 april, klockan 18.00 – 19.30, Biblioteket, Norregatan 9, Eslöv: Om kolgruvan i 
Stabbarp – och om arbetarkulturen runt de skånska gruvorna, föredrag av Kalle Brolin  
De enda kolgruvor som funnits i Sverige låg i nordvästra Skåne, med gruvan i Stabbarp som ett 
undantag. Med utgångspunkt från kolgruvan i Stabbarp berättar Kalle Brolin om de skånska 
kolgruvornas bakgrundshistoria, och om de olika kulturyttringar som uppstod runtom gruvorna, 
bland arbetare och deras närstående: målningar, poesi, romaner och musik med motiv och 
berättelser från gruvorten. Kalle Brolin är konstnär och har gjort ett flertal filmer och 
föreställningar om förbindelser mellan skånska kolgruvor och sockerbruk. Hans filmer har visats i 
utställningar på Malmö konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm. Kalle Brolin är född 



och uppväxt i nordvästra Skåne. Föranmälan krävs! Anmälan sker via mail: eva.bengtsson@abf.se 
eller via sms 0722-025768.  
Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, ABF MittSkåne och ABF 
Skåne 

Tisdag 12 maj, klockan 18.00 – 19.30, Råå Museum, Museiplanen 1, Råå: Kustnära yrkesfiske i 
förändring, föredrag av Malin Andersson 
Fiskenäringen har genomgått förändringar av flera skilda slag sedan decennier. Samtidigt som 
fiskenäringen har rationaliserats har besöksnäringen vid kusten expanderat. Fiskarkåren har 
minskat i antal utövare och näringen måste förhålla sig till nya informella krav och förväntningar 
på turismutveckling, inte minst från politiskt håll. Malin Andersson, fil. dr i tjänstevetenskap, 
besvarar dessa frågor efter att ha utforskat den kustnära fiskenäringen längs västkusten under 
2000-talets första årtionden. I fokus för presentationen står hennes avhandlingsstudie som 
uppvisar olika uttryck för den politiska styrningen av fiskenäringen och kustnära yrkesfiskares 
arbete med att välkomna besökare. Frågor som besvaras i föreläsningen är hur ett traditionellt 
arbete tar form i lokala ekonomier som präglas allt mer av turism och vad som egentligen sker i 
skärningspunkten mellan politisk styrning och yrkesfiskares vardag? Malin Andersson har författat 
avhandlingen vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Campus 
Helsingborg, Lunds Universitet. 
Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, Råå museum, ABF 
Helsingborg och ABF Skåne 

Fredag 5 juni, klockan 13.00 – 14.30, Statarmuseet, Torupsvägen 606-59, Bara: En värld att 
längta till och hoppas på. Hållbarhet i dåtid, nutid och framtid, föredrag av Fredrik Björk 
Statarmuseet i Skåne firar Världsmiljödagen tillsammans med Fredrik Björk, som håller en 
föreläsning om hållbar samhällsutveckling! Utmaningarna för en hållbar samhällsutveckling har 
diskuterats länge, men befinner sig idag kanske mer i centrum av samhällsdebatten än tidigare. 
Begrepp som flygskam, klimatångest och konsumtionsdepression indikerar också att hållbarhetens 
utmaningar internaliseras. För många är det tydligt att det finns ett behov av att växla om, från 
rådande sociala och ekonomiska system, tankefigurer och livsstilar, till någonting annat. Men vart 
kan vi rikta vårt hopp? Mot österländsk filosofi eller innovativa tekniska landvinningar? Smarta 
städer eller prepping? I föreläsningen kopplar Fredrik Björk, miljöhistoriker vid Malmö 
universitet, aktuella händelser med långa utvecklingslinjer för att diskutera hur historiska 
erfarenheter kan bidra till att öka välbefinnande och hållbarhet. 
Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, Statarmuseet, ABF 
Sydvästra Skåne och ABF Skåne. 

Tidigmoderna seminariet 
Torsdag 30 januari: Pernilla Myrne, Etik, lust och hälsa: Attityder till kvinnors sexualitet i tidig 
islam (tillsammans med Högre seminariet) 

Tisdag 10 mars: Martina Hjertman, Forskningspresentation av avhandlingsprojektet Urban 
marginalitet (tillsammans med Högre seminariet) 

Tisdag 19 maj: Kapil Raj, Kunskapscirkulation i Indiska oceanen under tidigmodern tid (prel titel). 
Under vårterminen kommer två gästforskare till Historiska institutionen med tidigmoderna 
forskningsområden: 



Dorothée Goetze (Bonn University) som den 1 mars påbörjar sitt 1-åriga habiliationsprojekt på 
temat tidigmodern integration i Östersjöområdet 

Adnen el Ghali (Université Libre de Bruxelles) som från 30 april till 21 mars forskar på temat 
”Diplomatica turcica. Ottoman legacy and influence in Sweden (XVII-XVIII centuries)” med 
medel från EU COST Action. 

Kunskapshistoriska seminariet 
Onsdag 5 februari kl. 13.15–15.00, SOL:H135a: ”Forskning på gång”, Linda Andersson Burnett 
(LNU), Marie Cronqvist (LU) och Martin Ericson (LU) presenterar sina nya VR-finansierade 
projekt.  

Onsdag 4 mars kl. 14.15–16.00, LUX:C126 : Boklansering av Forms of Knowledge och invigning 
av Centrum för kunskapshistoria. Vår nya antologi Forms of Knowledge lanseras samtidigt som vi 
under festliga former inviger Centrum för kunskapshistoria (LUCK). 

Onsdag 1 april kl. 13.15–15.00, LUX:B237: Daniel Bellingradt, ”Entangled Perspectives: Media 
Echoes in a Communication History of Early Modern Europe”. Samarrangemang med 
bokhistoria, mediehistoria och idé- och lärdomshistoria. 

Tisdag 28 april kl. 13.15–15.00, LUX:C121: Peter Burke, ”A History of Ignorance?” 
Samarrangemang med högre seminariet i historia samt bokhistoria, mediehistoria och idé- och 
lärdomshistoria. 

Måndag 18 maj kl. 13.15–16.00, LUX:B129: ” Visiting Fellows: Economic education, ideas of 
knowledge and geography as the eye of history”. Vårens tre forskare inom det kunskapshistoriska 
gästforskarprogrammet presenterar sina arbeten: Marina Bezzi (Brasilia), Joshua Ehrlich (Macao) 
och Thomas Ruoss (Zürich). 
 
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. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

Ingegerd 
 


