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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/Södertörn 
Fredagen den 23 september 2011 klockan 10.00 försvarar Christina Douglas sin avhandling inom 
Forskarskolan Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet i sal 
MA 624, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Huddinge. Fakultetsopponent är Eva Helen 
Ulvros. 

Lund/Malmö 
Martin Kjellgren disputerar fredagen den 7 oktober 2011 klockan 10.15 i sal D138, Orkanen, 
Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö, på sin avhandling Taming the Prophets. 
Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden. Fakultetens opponent är Ole Peter 
Grell, The Open University, Storbritannien. 

LICPUTATION 
Marianne Sjöland försvarar sin uppsats Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär 
Historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk lördagen den 29 oktober 2011 klockan 
10.15 i sal 3, Historiska institutionen, Lund. Opponent är Niels Kayser Nielsen, Aarhus 
universitet.  

 

SEMINARIER 
Högre seminariet 
Under höstterminen 2011 leds seminariet av Hanne Sanders. 

27 september kl. 14.15-16.00: Johan Pries, Reimagining Urban Transformations and  the 
Tactical  Management of Urban Space in Malmö (Sweden) after 2001:The Case of Graffiti in 
Södra Sofielund 

29 september kl. 13.15-15.00: Slutseminarium för Anna Nilsson. Opponent: Docent Leif 
Runefeldt, historiska institutionen, Stockholms universitet 

6 oktober kl. 13.15-15.00: Vor danske gæstedoktorand Rosanna Farbøl præsenterer sit projekt, 
Kampen om historien. En komparativ analyse af brugen af besættelsen og den kolde krig i dansk 
politik og politisk debat 
 



10 oktober kl. 13.15-15.30: Religionens återkomst i forskning och samhälle med religionsvetarna 
Anton Geels och Ola Sigurdson. Samseminarium med seminarieserien Historia och religion. 
Eftersits 

13 oktober  Besök av doktorander från historiska institutionen i Göteborg. Program kommer. 

25 oktober kl. 14.15-16.00: Slutseminarium for Mikael Häll. Opponent: Professor Catharina 
Raudvere, Institut for Tvärkulturelle og Regionale Studier 

27 oktober kl. 10.15-12.00: ObserverObserverObserverObservera tiden!a tiden!a tiden!a tiden! Martin Ericsson, Tattarfrågan 1880-1924. Den 
kommunala exklusionismens paradoxer 

17 november: Lena Halldenius från vår nya samarbetspartner Mänskliga rättigheter presenterar 
ett nytt projekt, Challenging the Human Rights Tradition: Rights Discourses in Early Modern 
Europe 

20 december kl 14.15-16.00: Erik Bodensten. 

 

KONFERENSER OCH SYMPOSIER 
De Svenska Historiedagarna i Stockholm 
Dessa äger rum 7-9 oktober 2011 och har temat Stolta stad! Preliminärt program finns i 
Konferenspärmen och information kan hämtas från hemsidan, www.dsh.se.  
 

TJÄNSTER 
Lektoraten 
”Med hänvisning till de sakkunnigas utlåtanden beslutar nämnden enhälligt att föreslå Wiebke 
Kolbe och Ulf Zander till innehavare av de två anställningarna. Nämnden finner med hänvisning 
till den större vetenskapliga bredden och den mer omfattande pedagogiska meriteringen att Kolbe 
och Zander har ett tydligt försteg före övriga sökande. Efter ingående diskussion och företagen 
votering röstar ledamöterna Stenström och Hammar för att Marie Lindstedt Cronberg ska 
placeras i tredje förslagsrum. De övriga ledamöterna Lynn Åkesson, Victor Z Hahn, Mika 
Vähäkangas och Valéria Molnár röstar för att Marie Cronqvist ska placeras i tredje förslagsrum. 
Således beslutar en majoritet av nämnden att Marie Cronqvist ska placeras i tredje förslagsrum. 
Cronqvist har ett litet försteg före Lindstedt Cronberg.” (Lärarförslagsnämndens protokoll) 

 

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” 

Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk forskning 
Ansökan till humanistisk forskning utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade 
forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds universitet. Man 
välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar utveckla nya 



forskningsteman. Ansökan skall ske på särskilt formulär som finns på http://www.epss.se/ och 
ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 19 september. Utlysning och formulär finns 
också i stipendiepärmen. 
 

ÖVRIGT 
Institutionsstyrelsen 
Styrelsen sammanträder fredagarna den 28 oktober och den 16 december, klockan 9.15 i 
Konferensrummet. Kopior av styrelsens protokoll finns i en pärm utanför expeditionen. 

Handledarkollegiet 
Detta sammanträder den 18 november och den 6 december. 

Kaffelistan 
Antalet måndagliga och torsdagliga kaffedrickare överstiger vida antalet namn på kaffelistan! 
Innevarande vecka blir det, på grund av doktorandexkursionen, inga gemensamma kaffepauser. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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