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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 
Anna Alm disputerar fredagen den 8 juni 2012 klockan 10.15 i sal 3 på sin avhandling 
Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880-1940. Opponent är Lena Eskilsson, Umeå 
universitet.  

Andreas Tullbergs disputation planeras till fredagen den 1 juni 2012. 

Licputationer 
Cathrin Backman Löfgren försvarar sin licentiatuppsats Att digitalisera det förflutna. En studie av 
gymnasieelevers historiska tänkande, fredagen den 13 april 2012 klockan 10.15 i sal 3, Historiska 
institutionen. Fakultetsopponent är Christopher Collstedt. 

Fredagen den 27 april 2012 klockan 10.15 licputerar Kerstin Berntsson på sin uppsats Spelar 
släkten någon roll? ”Den lilla historien” och elevers historiemedvetande i sal C 231, Orkanen, Malmö 
högskola. Opponent är Thord Strömberg, Örebro universitet. 

 
SEMINARIER 
Högre seminariet 
Under vårterminen 2012 leds seminariet av Dick Harrison. Han följs av Eva Helen Ulvros 
höstterminen 2012, Kim Salomon vårterminen 2013 och Lars Berggren höstterminen 2013. 

Tisdagen den 17 april, kl. 14.15, Blå rummet, David Larsson Heidenblad: slutseminarium. 
Opponent är Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet. Ordförande: Harald 
Gustafsson. 

Tisdagen den 24 april, kl. 14.15, Blå rummet, Sune Bechmann Pedersen lägger fram ett 
avhandlingskapitel. 

Torsdagen den 26 april, kl. 13.15, Blå rummet, Peter K. Andersson: slutseminarium. Opponent 
är Karin Sennefelt, Uppsala universitet. Ordförande: Lars Edgren. 



Torsdagen den 3 maj, kl. 13.15, Blå rummet, Gästföreläsning av Patrick Joyce. Ordförande: Lars 
Edgren. 

Tisdagen den 15 maj, kl. 14.15, Blå rummet, Ainur Elmgren gästar institutionen och lägger fram 
en text på temat ”Makt och medborgarskap i Finland – den enda vägens politik och retorik”. 
Texten stammar från Ainurs tvärvetenskapliga projekt om begreppet ”öppenhet” i de nordiska 
länderna. Ordförande: Dick Harrison. 

Torsdagen den 24 maj, kl. 13.15, Blå rummet, Isak Hammar lägger fram en text ur sitt 
avhandlingsarbete om fiendebilder i det antika Rom, utgående från analyser av Ciceros tal. 
Ordförande: Dick Harrison. 

Torsdagen den 31 maj, kl. 13.15, Blå rummet, Hugo Nordland ventilerar en text, ett 
avhandlingskapitel om rädsla bland officerare kring sekelskiftet 1800. Ordförande: Dick 
Harrison. 

Torsdagen den 7 juni, kl. 13.15, Blå rummet, Kajsa Brilkman: slutseminarium. Opponent är 
Göran Malmstedt, professor i historia i Göteborg. Ordförande: Harald Gustafsson. 
 
Radikala nätverket 
20 april, 14.15-16.00, Blå Rummet, Patrik Lundell, Lunds universitet, ”I Aftonbladets skugga 
och det liberala språkets våld: Bland ultra-radikaler och konservativ-liberaler". Presentationen ger 
begreppshistoriska perspektiv på den s.k. moderna pressens genombrott under förra halvan av 
1800-talet. Men titelns "skugga" och "våld" har bäring också på historieskrivningen om detta 
genombrott, fram till våra dagar, och presentationen kommer att diskutera även denna. 

4 maj, 14.15-16.00, Sal 3, Patrick Joyce, University of Manchester, “The stillbirth of British 
social democracy”. This paper explores the long- and short-term historical reasons for the failure 
of the social democracy in Britain to challenge established social and political authority. As a 
result the state and political institutions in Britain have remained rigid. The consequences of this 
in the present crisis of the neoliberal state are discussed. 

28 maj, 14.15-16.00, Sal 3, Marcus Rediker, University of Pittsburgh, “History from the Inside 
Out: The Amistad Africans and their Struggle against Slavery while in Jail, 1839-1841”. This 
presentation will explore the well-documented experience of thirty-six African rebels who were 
incarcerated in American jails after a successful uprising on the Cuban slave schooner Amistad in 
1839. Against a fiery backdrop of slave rebellion around the Atlantic in the 1830s, how did 
African insurrectionists and American abolitionist reformers work together, inside the jail, to 
build a legal defense campaign, a network of support, a political alliance, and a social movement? 
 

TJÄNSTER 
UTLYSNING AV STUDIESTÖD 1 FEBRUARI 2012 
Arbetet med omdömena om de sökande pågår för fullt. Handledarkollegiet sammanträder 
måndagen den 16 april för att behandla ärendet. 
 

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 
Påskkaffe 
Vi inleder traditionsenligt påskfirandet med kaffe och tårta, onsdagen den 4 april klockan 15 i 
köket. 

Skärtorsdag 
Torsdagen den 5 april avkortas arbetsdagen med två timmar för personal med reglerad arbetstid. 
Institutionen stänger klockan 12. Bibliotek, expedition och studievägledning håller stängt hela 
dagen. 

Institutionsstyrelsen 
Styrelsen sammanträder fredagarna den 20 april och den 1 juni i Konferensrummet. Kopior av 
styrelsens protokoll finns i en pärm utanför expeditionen. 

Handledarkollegiet 
Kollegiet sammanträder den 16 april klockan 13.15 samt den 25 maj klockan 9.15  

Kaffelistan 
På denna finns det gott om tider att välja bland! 

Frånvaro 
Jag har som vanligt semester veckan efter påsk, 10-13 april. Dessutom planerar jag att vara ledig 
på skärtorsdagen. 18-19 april är jag på Säkerhetskonferens för universitet och högskolor, som i år 
äger rum här i Lund. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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