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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 
Niklas Ammert disputerar fredagen den 3 oktober 2008 klockan 10.15 i sal 3, Historiska 
institutionen, på avhandlingen Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska 
historieböcker under hundra år, med Per Eliasson, Malmö högskola, som fakultetsopponent. 

Dagen därpå, lördagen den 4 oktober 2008 klockan 10.15 disputerar Fredrik Persson i Edens 
hörsal, Paradisgatan 5, på avhandlingen Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 
1865-2000. Fakultetsopponent är Anette Warring, Roskilde Universitetscenter. 

Hrefna Róbertsdóttir disputerar lördagen den 18 oktober 2008 klockan 10.15 i sal 3. Historiska 
institutionen, på sin avhandling Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 
18th-century Iceland. Fakultetens opponent är professor Helgi Thorláksson, Islands universitet. 

Lund/Södertörn 
Måndagen den 13 oktober 2008 klockan 10.00 i sal MA756, Södertörns högskola, disputerar 
Anne Hedén på avhandlingen Röd stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska 
vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen, med docent Heléne Lööw, Uppsala 
universitet, som opponent. 

Följande disputationer planeras: lördag 15 november, Cecilia Riving, opponent Lars-Erik 
Jönsson; lördag 29 november, Magnus Olofsson, opponent Fredrik Nilsson; lördag 6 december, 
Johan Östling, opponent Mattias Tydén; fredag 12 december, Lennart Karlsson, Växjö, och 
Christian Widholm, opponent Jens Ljunggren; lördag 13 december, Per Stobaeus, opponent: 
Thomas Småberg; fredag 19 december, Ainur Elmgren, opponent Lars Elenius; lördag 20 
december, Fredrik Björk, Malmö, opponent Eva Jakobsson; lördag 24 januari 2009, Helena 
Tolvhed, Malmö, opponent Eva Blomberg; lördag 31 januari, Stefan Nyzell, Malmö, opponent 
Mary Hilson. 

SEMINARIER 
Högre seminariet 
tisdagen den 7 oktober 2008 klockan 14.15: Kim Salomon, "Bortom postmodernismen. Vilken 
historia?" (prel. titel)  

Torsdagen den 9 oktober 16.15 är Kim Salomon föremål och medverkande vid ytterligare ett 
seminarium, över festskriften "1973  En träff med tidsandan!"  



Inplanerade ventileringsseminarier är 21 oktober 14.15 Åsa Bengtsson, "Vita bandet och 
arbetsmarknaden"; 4 november 14.15 David Larsson (titel meddelas senare); 11 november 14.15 
Andres Brink (titel meddelas senare); 13 november 14.15 Anna Alm, "'Genius loci'. Nääs som 
kreativt rum 1880-1940" samt 16 december 14.15 Bodil Formark (titel meddelas senare). 

  

Dessutom kommer det ett allmänt seminarium den 4 december med Paula Fass.   

Ventileringsseminarierna hålls företrädesvis tisdagar 14.15-16.00, men torsdagar samma klockslag 
är också möjliga. 

Doktoranderna uppmanas att anmäla avhandlingsdelar för ventilering till Kristian Gerner 
 

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Nytillkomna 
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald 
Vi har fått inbjudan till den internationella vinterakademien som äger rum den 16-22 februari 
2009 under temat Was ist Geschichtsschreibung?, till Langstrafenvollzug und Menschenrechte 
26-28 februari 2009, Wo entsteht die Kunst? Das Atelier seit Caspar David Friedrich 1-4 april 
2009 samt den internationella sommarakademien den 15-26 augusti 2009 med rubriken 
Greifswalder Ukrainicum. Affischerna finns i Konfernspärmen. 

Tidigare anmälda 
De Svenska Historiedagarna 
Årets tema är Tyskland och Sverige genom historien och arrangemanget äger rum den 10-12 
oktober 2008 i Greifswald. Preliminärt program finns i Konferenspärmen. För ytterligare 
information, se hemsidan www.dsh.se.   

International Medieval Congress, Leeds 
Nästa års kongress har huvudtemat Heresy and Orthodoxy och äger rum 13-16 juli. För mer 
information se www.leeds.ac.uk/ims/imc.  

Political Women 1500-1900 
Denna internationella konferens äger rum 12-14 november 2008 i Umeå. Information kommer 
att läggas ut på www.umu.se/histstud. Kontaktinformation finns också i Konferenspärmen. 
 

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 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” 
 

TJÄNSTER 
Tre tvååriga postdoktorala anställningar 
- en anställning med inriktning på filosofi, kognitionsvetenskap, språkvetenskap, systematisk 
teologi och religionsfilosofi, ref nr 2692 



- en anställning med inriktning mot de historiska ämnena och etnologi samt mot de 
religionshistoriska och religionsvetenskapliga ämnena, ref nr 2693 
- en anställning med inriktning mot de estetiska och bibelexegetiska ämnena, ref nr 2695 
Observera att sista ansökningsdatum förlängts till fredagen den 10 oktober 2008. Utlysningen 
finns på http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/11296 
 

ÖVRIGT 
Miljödiplomering 
Som framgår av det tidigare utsända protokollet från institutionsstyrelsens senaste sammanträde 
ska institutionen satsa på att bli miljödiplomerad. Information om vad detta innebär förmedlas 
vid måndagskaffet den 6 oktober, då vi får besök av universitetets miljösamordnare Maria 
Larsson. 

Förenkla ringandet med kortnummer 
Att använda ett kortnummer innebär att man endast behöver slå fyra siffror för det aktuella 
kortnumret och att utvalda nummer till utlandet kan nås från anknytningar som har 
samtalsbegränsningar, vilket de allra flesta av våra telefoner har. Du hittar listan på 
http://salut.lu.se under fliken Quick info. På listan finns bland annat universitet och högskolor. 
Om du har täta kontakter med till exempel ett utländskt universitet som inte finns på listan går 
det att få ett kortnummer upplagt. Kontakta mig i så fall så ska jag tala om för prefekten hur man 
gör. 

Den eviga… 
Vi har noterat att deltagarna i de gemensamma kaffepauserna fortfarande är fler än namnen på 
kaffelistan. Rannsaka samvete och kalender och skriv upp dig på listan! 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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