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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 ansökningsblanketter 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
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.
Uppsala
Christopher Pihl disputerade fredagen den 23 november 2012 på sin avhandling Arbete.
Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige och nu har vi fått avhandlingen.
Fredagen den 15 mars 2013 disputerar Fredrik Lilja på sin avhandling The Golden Fleece of the
Cape. Capitalist expansion and labour relations in the periphery of transnational wool production, c.
1860-1950.

SEMINARIER
Högre seminariet
Under vårterminen 2013 leds seminarierna av Lars Edgren och Kim Salomon. Seminarierna hålls
i Blå rummet om inget annat anges.
Tisdag 5 mars klockan 14, Per Anders Rudling Eugenics and Race Biology in Sweden and the
USSR: Contacts Across the Baltic Sea. Ordförande Lars
Torsdag 7 mars klockan 13, Anna Nilsson Samvetets domstol. Samvetet som länk mellan individ,
kyrka och stat i 1600-talets Sverige. Projektansökan, ordförande Lars
Tisdag 12 mars klockan 14, ”Skrivsbordsdoktoranderna” Charlotta Forss, Stockholms universitet,
och Marco Nase, Södertörns högskola, presenterar sina projekt
Tisdag 19 mars klockan 14, Marianne Sjöland & Björn Lundberg Tidskrifternas populärhistoria.
Ordförande Lars

Tisdag 26 mars klockan 14, Maria Karlsson Deniers and denial: Biographical case studies
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
Tisdag 23 april klockan 14, Andrew Newby Dwindling Away into Moving Skeletons. British
Reactions to Famine in Finland and Sweden, ca. 1856-68
Torsdag 2 maj klockan 13, Martin Wiklund Historia som domslut. Historisk värdering och minnets
rättvisa. Ordförande Lars
Tisdag 14 maj klockan 14, Nancy Langston Pollution, gender, and the lessons of history
Torsdag 30 maj klockan 13, Fredrik Egefur Den borgerliga internationella fredsrörelsen 1889-1917
- manifesterad genom `The international peace bureau´

KONFERENSER
CHARM
Conference on Historical Analysis and Research in Marketing håller sin 30årsjubileumskonferens 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
Information 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 reseoch 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”
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning
Forskningen kan gälla till exempel idéer, teknik, företag eller människor. Bidrag utgår som
personligt stipendium och den sökande skall alltså vara enskild person. Ansökningshandlingar
skall ha inkommit senast den 20 mars. Upplysningar och blanketter för ansökan hämtas på
stiftelsens hemsida: www.ridderstadsstiftelse.se. Utlysningen finns i stipendiepärmen.
Per Jonssonpriset 2013
När historikern Per Jonsson hastigt gick bort 1998 beslöt kretsen kring Arbetshistoriska
seminariet att instifta ett pris till hans minne. Priset skall utgå till personer som forskar i Pers
anda. Priset som är på 2000 kronor kommer att delas ut till en uppsatsförfattare på kandidatnivå
eller avancerad nivå (magister, master) som ventilerat sin uppsats under 2011 eller 2012.
Per Jonsson var ursprungligen präst men började doktorera i historia 1980. Han var en
sammansatt människa, som förenade sin kristna tro med en marxistisk samhällssyn i en djup

medkänsla för förtryckta människor i alla tider och i alla samhällen. Hans doktorsavhandling,
Finntorparna i Mången, handlar om hur torpare i Bergslagen successivt förvandlades från
självständiga brukare av jord som de tagit över efter sina förfäder till underlydande arbetare under
det tidiga storkapitalet, bergsbruken. Efter sin doktorsavhandling fortsatte han sin forskning om
den tidiga arbetarklassens framväxt, denna gång i Landskronatrakten. Han försökte kartlägga
proletariseringen av allmogebefolkningen i stadens omgivningar och de jordlösas inflyttning till
Landskrona under 1800-talet. Han skrev också en bok om Uppsala möte och en liten skrift om
Martin Luther i marxistisk historieskrivning.
Förslag till pristagare jämte uppsats skickas till hans.wallengren@hist.lu.se senast den 25/3 2013.
Förslagen kan även skickas in av uppsatsförfattarna själva. Pristagaren utses av Centrum för
Arbetarhistorias vetenskapliga råd.
Lars Berggren
Professor, Centrum för Arbetarhistoria
lars.berggren@hist.lu.se

ÖVRIGT
Sammanträdestider
Institutionsstyrelsen sammanträder följande fredagar klockan 9.15: den 19 april och den 31 maj.
Under vårterminen 2013 sammanträder handledarkollegiet 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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