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Underlagen till HILMA förvaras i pärmar som står i rum 209, på hyllan ovanför faxen. Där hittar 
du ytterligare information om seminarier, anställningsvillkor, stipendier och annat samt ansök-
ningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda, som är samlade i en separat pärm, kopierar 
du och sätter tillbaka originalet i pärmen! 

Jag följer i möjligaste mån de länkar jag lägger in – slå larm om de inte fungerar! 
 

DISPUTATIONER 
Lund 
Fredagen den 14 december klockan 13.15 försvarar Peter K Andersson sin avhandling Streetlife in 
Late Victorian London: The Constable and the Crowd i sal 3, Historiska institutionen. Opponent är 
professor Richard Dennis, UCL, London. 

David Larsson Heidenblad disputerar fredagen den 18 januari 2013 klockan 10.15 i sal 3, 
Historiska institutionen på sin avhandling Vårt eget fel. Moralisk kausalitet som tankefigur, från 00-
talets klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar. Opponent är professor Thomas 
Kaiserfeld, Lunds universitet. 

Kajsa Brilkman försvarar sin avhandling Undersåten som förstod. Samtalsordning och subjekt i den 
tidiga svenska reformationen och den tidigmoderna integrationsprocessen fredagen den 1 februari 
2013 klockan 10.15 i sal 3, Historiska institutionen. Fakultetsopponent är professor Tarald 
Rasmussen, Universitet i Oslo. 

Licputation 
Onsdagen den 12 december 2012 klockan 13.15 licputerar Axel Hultman i sal 3, Historiska 
institutionen, på sin avhandling Lokalhistoria i norsk och svensk skola. Historiekulturella perspektiv 
med Martin Alm som fakultetsopponent. 

Göteborg 
Disputation ägde rum fredagen den 9 november, då Anders Dybelius försvarade sin avhandling 
Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009. Vi fick avhandlingen 
veckan efter. 

KTH 
Ingemar Pettersson disputerar fredagen den 30 november 2012 klockan 13.15 i sal E1, Osquars 
Backe 2, KTH på sin avhandling Handslaget: Svensk industriell forskningspolitik 1940-1980. 

 
  



SEMINARIER 
Högre seminariet 
Under höstterminen 2012 leds seminariet av Eva Helen Ulvros. Hon tar gärna emot förslag till 
programpunkter! Efter henne följer Kim Salomon vårterminen 2013 och Lars Berggren 
höstterminen 2013. 

Seminarierna hålls i Blå rummet om inget annat anges. 
Tisdag den 20 november 14.15Tisdag den 20 november 14.15Tisdag den 20 november 14.15Tisdag den 20 november 14.15----16, 16, 16, 16, Professor Wiebke Kolbe: Mellan sorg och turism: 
Västtyskarnas resor till andra världskrigets slagfält och krigsgravar 1950-2010. 

Radikala nätverket 
30 november 2012, 14.1530 november 2012, 14.1530 november 2012, 14.1530 november 2012, 14.15----16.16.16.16.00,00,00,00, Blå Rummet, Historiska institutionen, Lund    
"Kampen om gatan. 30 november i Lund 1985-1993”,    Andrés Brink PintoAndrés Brink PintoAndrés Brink PintoAndrés Brink Pinto, Lunds Universitet 
OBS! TEXTSEMINARIUM. Maila magnus.olofsson@hist.lu.se för att få en kopia av texten.  
Presentation av ett empiriskt kapitel ur den kommande studien av ordningsstörningar och 
konfliktrepertoarer i samband med 30 novemberföreningens fackeltåg i Lund 1985-1993. 
Studien utgår från Tillys begrepp konfliktrepertoar och anlägger ett transnationellt perspektiv på 
de sociala rörelser i Öresundsregionen som är studiens huvudsakliga aktörer. 

1 december 2012, 14.001 december 2012, 14.001 december 2012, 14.001 december 2012, 14.00----15.3015.3015.3015.30, Tegnérsplatsen, Lund   
"Stadsvandring i 30 novemberkravallernas fotspår", Andrés Andrés Andrés Andrés Brink PintoBrink PintoBrink PintoBrink Pinto, Lunds Universitet 
Under det sena 1980-talet och det tidiga 1990-talet var datumet 30 november förknippat med 
fackeltåg och nazism, men också med antirasistiska demonstrationer och motstånd. Många 
kopplar kanske främst samman datumet med stenkastning och kravaller. Men vad var det 
egentligen som hände? Och var? 
Följ med på en historisk stadsvandring i fackeltåget, motståndet och kravallernas fotspår där 
historikern Andrés Brink Pinto guidar till några centrala platser för 30 novembers historia. 

11 januari 2013, 14.1511 januari 2013, 14.1511 januari 2013, 14.1511 januari 2013, 14.15----16.00, 16.00, 16.00, 16.00, Blå Rummet, Historiska institutionen, Lund    
”Nils Herman Quiding. En gåtfull utopist?”, Lars BerggrenLars BerggrenLars BerggrenLars Berggren, Lunds Universitet 
I början av 1870-talet publicerades Slutliqvid med Sveriges lag av Nils Nilsson, arbetskarl. 
Författaren hette egentligen Nils Herman Qviding och var rådman i Malmö. Qviding har kallats 
för Sveriges främste utopiske socialist. Vilken betydelse hade han egentligen för samtida radikaler 
och för den framväxande arbetarrörelsen? Vilka var hans avtryck i lokalsamhället och vilka nätverk 
ingick han i? 
 
Historiedidaktiskt seminarium vid Historiska institutionen (LU) och lärarutbildningen 
(MAH), hösten 2012 
I kölvattnet av den forskning och de forskningskontakter som genererats inom ramen för 
Forskarskolan i historia och historiedidaktik, och mot bakgrund av att ett historiedidaktiskt 
seminarium har verkat på historiska institutionen i Lund och vid lärarutbildningen i Malmö 
sedan det tidiga 1980-talet, syftar det historiedidaktiska seminariet till att diskutera frågor kring 
hur historia används och brukas inom samhället, skolan och forskarvärlden. Anslaget i seminariet 
är tämligen brett med utrymme för såväl historiefilosofiska frågeställningar kring begrepp som 
historiemedvetande, historiekultur och historiebruk till mer praxisnära forskning rörande 
historiedidaktiska förhållanden och yttringar i skol- och undervisningssituationer. 
Ansvarig för seminariet är Henrik Rosengren.  

Historiedidaktiskt kalendarium hösten 2012 
6/12 kl 18.15-20.00. Historiedidaktiskt seminarium, FD Ingmarie Danielsson-Malmros, Lund, 
”Från Du gamla du fria till fri företagsamhet. Om frihetsbegreppet i historieläroböcker och 
elevers föreställningsvärldar”, Blå rummet, Historiska institutionen, Lund 
 



KONFERENSER 
CHARM 
Conference on Historical Analysis and Research in Marketing håller sin 30-
årsjubileumskonferens den 30 maj till 2 juni 2013 i Köpenhamn och temat är Varieties, 
Alternatives, and Deviations in Marketing History. För mer information se 
http://www.charmassociation.org. Sista dag att lämna konferensbidrag är den 16 december 
2012. 
 

TJÄNSTER 
LEKTORAT I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Institutionen har begärt att få dra tillbaka utlysningen av ett långtidsvikariat som lektor för att 
istället utlysa ett ordinarie lektorat. 

 
PERSONALNYTT 
Einar Hansens legat för framstående humanistisk forskning delas varje år ut till två yngre forskare, 
en vid Köpenhamns och en vid Lunds universitet. Legatarierna får 150 000 danska kronor var. 
Denna gång går priset till vår "yngre" forskare Ulf Zander. Prisutdelning ägde rum torsdagen den 
15 november. HILMA gratulerar! 
 

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA 
Information om aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier. Det finns också en 
pärm i rum 209, ovanför faxen. Ansökningsblanketter finns i en särskild pärm på samma plats. 
Institutionsutskicket innehåller ibland utlysningar där ansökningstiden redan gått ut eller går ut 
bara någon dag senare. Kontrollera därför själv aktuella stipendier på nätet! 

”Information om tilldelning av kommande stipendieutlInformation om tilldelning av kommande stipendieutlInformation om tilldelning av kommande stipendieutlInformation om tilldelning av kommande stipendieutlysningarysningarysningarysningar    
Från och med våren 2008 kommer inte längre kansliet att skicka ut beslut om tilldelning/beslut 
om förslag till tilldelning eller rutiner kring redovisning rörande humanistiska fakultetens rese- 
och forskningsbidrag. Istället kommer beslut och rutiner att finnas tillgängliga på områdets 
hemsida. Informationen skickas även fortsättningsvis till institutionerna som ombedes anslå 
informationen. Som vanlig kan sökande logga in hos donationsgruppen för att informera sig. 
Carin Brenner” 
 

ÖVRIGT  
Utrymningsövning 
Någon gång under innevarande vecka kommer larmklockorna att ringa och det är tid att ta en 
säker väg ut för att belönas med godis på återsamlingsplatsen. 

Semester 
Jag har, som vanligt, semester sista veckan i november, den 26-30, samt fredagen den 7 december. 
Dessutom är jag borta hela dagen den 6 december. 

Lås och larm 
Vi kommer inte att byta till det universitetsgemensamma passersystemet.  

W3D3 
Universitetets elektroniska diariesystem infördes, teoretiskt sett, vid institutionen den 1 oktober. 
Vi har än så länge inte använt det i praktiken. Utbildning för några berörda handläggare har ägt 
rum. Ytterligare utbildningstillfällen följer. 
  



Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagen den 7 december klockan 9.15 i Konferensrummet. 
Handledarkollegiet sammanträder fredagarna den 14 december 2012 och den 25 januari 2013, 
klockan 9.15. 

Kaffelistan 
Denna finns på plats i köket och det finns fortfarande möjlighet för kaffedrickare som saknas 
därå att skriva upp sig!  

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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