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Välkommen till en ny termin! 
 

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! 
 

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! 
 
DISPUTATIONER 
Lund 
Kajsa Brilkmans disputation är uppskjuten. Nytt datum beslutas senare. 

Mikael Häll försvarar sin avhandling Skogsrået, näcken och Djävulen: Erotiska naturväsen och 
demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige fredagen den 15 mars 2013. Opponent är 
Marie Lennersand, Riksarkivet. 

Fredagen den 22 mars 2013 klockan 10.15 försvarar Johan Stenfeldt sin avhandling Dystopiernas 
seger. Totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt. Fakultetsopponent är 
docent Jonas Hansson, Lunds universitet. 

Stockholm 
Joakim Scherp disputerar fredagen den 25 januari 2013 klockan 13.00 i De Geersalen, 
Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14 på sin avhandling De ofrälse och makten. En 
institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682. 

 
SEMINARIER 
Högre seminariet 
Under vårterminen 2013 leds seminarierna av Lars Edgren och Kim Salomon. Seminarierna hålls 
i Blå rummet om inget annat anges. 

Preliminärt program – fler seminarier tillkommer. 

Torsdag 7 februari klockan 13, Mathias Cederholm (Projektansökan) Värdighet i tyg, sten och 
silver: Stånd och status under en omvälvningstid. Ordförande Lars 
  



Tisdag 12 februari klockan 14, Isak Hammar (Slutseminarium) Making Enemies - The Logic of 
Immorality in Ciceronian Oratory. Opponent: Ida Östenberg, docent, AKS, Göteborg. 
Ordförande Kim 

Tisdag 19 februari klockan 14, Anton Kovaleu  Eastern Europe through the eyes of Europeans under 
the framework of crusading concept at the beginning of 14th century Ordförande Kim 

Torsdag 28 februari klockan 13, Ola Larsmo En författares syn på fiktionalisering och användandet 
av historiska fakta. Ordförande Kim 

Tisdag 5 mars klockan 14,  Per Anders Rudling  Eugenics and Race Biology in Sweden and the 
USSR: Contacts Across the Baltic Sea. Ordförande Lars 

Tisdag 19 mars klockan 14, Marianne Sjöland & Björn Lundberg  Tidskrifternas populärhistoria. 
Ordförande Lars 

Tisdag 26 mars klockan 14, Maria Karlsson (Titel meddelas senare) Ordförande Lars 

Torsdag 4 april klockan 13, Martin Ericsson Polisiära aktioner mot ”tattare” i Skåne 1913-1935. 
Ordförande Kim 

Tisdag 16 april klockan 14, Yvonne Hirdman och Urban Lundberg Att skriva Sveriges moderna 
historia. Ordförande Kim 

Torsdag 2 maj klockan 13, Martin Wiklund Historia som domslut. Historisk värdering och minnets 
rättvisa. Ordförande Lars 

 

I slutningen af januar får Historiska Institutionen i Lund besøg af 2 historikere, Christiane 
Brenner og Michal Kopecek, fra hhv. Collegium Carolinum München og Imre Kertesz Kolleg 
Jena. De er begge nysgerrige efter at møde institutionens doktorander og diskutere deres 
forskning med os. Samtidig fortæller de også gerne om de akademiske kulturer de kommer fra, og 
hvilke karrieremuligheder der findes for doktorander og nydisputerede uden for Sveriges grænser. 

Begge har beskæftiget sig indgående med idehistorie og erindringsstudier i komparativt og 
transnationalt perspektiv. Deres seneste forskningsprojekter har titlerne: 

• ‘Legacy of Dissidence’: Memory Politics and the Intellectual Origins of Post-Socialism in 
East Central Europe, a comparative study of the intellectual and socio-cultural history of 
dissidence. – Kopecek 

• Youth and youth politics in late socialist Czechoslovakia (1970-1989). – Brenner 
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Jeg håber at så mange doktorander som muligt er interesserede i at deltage i diskussionen med 
dem. Tilmeld jer gerne til mig så jeg ved om konferensrummet kan rumme alle interesserede. 

Om eftermiddagen kl. 14-16 bliver der desuden en åben paneldebat hvor de vil diskutere de 
seneste forskningstrends i Øst og Centraleuropastudier, og hvad vi som historikere kan lære af 
denne udvikling. Mere info om det åbne arrangement følger snarest. 
Sune 
 
  



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. 
 

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 stipendieutlysningarInformation om tilldelning av kommande stipendieutlysningarInformation om tilldelning av kommande stipendieutlysningarInformation om tilldelning av kommande stipendieutlysningar    
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  
Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder följande fredagar klockan 9.15: den 15 februari, den 19 april 
och den 31 maj. 

Under vårterminen 2013 sammanträder handledarkollegiet fredagen den 25 januari, torsdagen 
den 18 april, fredagen den 26 april och fredagen den 17 maj, klockan 9.15.  

Kaffelistan 
Vi har noterat att antalet personer i köket under de gemensamma kaffepauserna vida överstiger 
antalet personer på kaffelistan…  

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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