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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 
Stockholm 
Andreas Hellerstedt har disputerat i idéhistoria på avhandlingen Ödets teater. Ödesföreställningar i 
Sverige vid 1700-talets början. 

Uppsala 
Fredagen den 2 oktober disputerar Göran bergström i ekonomisk historia på avhandlingen Från 
svensk malmexport till utländsk etablering. Grängesbergsbolagets internationalisering 1953-1980, 
 

SEMINARIER 
Högre seminariet 
Seminariet leds under höstterminen 2009 av Harald Gustafsson som meddelar att det fortfarande 
finns lediga tider och att han emotser att bli kontaktad av hugade doktorander. 
 
20 oktober tisdag 14.15-16.00 
Avhandlingsavsnitt Johan Stenfeldt, "Totalitarismdebatter i svensk historiekultur efter 
Berlinmurens fall" 
 
22 oktober torsdag 12.15-14.00 
Avhandlingsavsnitt av David Larsson, ”Kriget som syndastraff”. 
 
27 oktober tisdag 14.15-16.00 
Lunds kommuns projekt med en ny stadshistoria i tre band presenteras av huvudredaktören K. 
Arne Blom och huvudförfattaren av det sista bandet (1862-2010) Sverker Oredsson. 
Kaffe efteråt 
 
3 november tisdag 
Henrik Rosengren, delstudie till postdokprojekt om tysk-judiska immigranter: "En 
kollektivbiografisk studie av svensk-judiska musikutövares integration i Sverige under 1900-talet. 
Fallstudie 1. Ernst Emsheimer." 
 
10 november tisdag 14.15-16.00 
Historia och skönlitteratur. Ett seminarium initierat av Marie Cronqvist och Emma Hillborn, 
med litteraturvetaren Magnus Nilsson från Malmö högskola som inledare. 
Kaffe efteråt 



 
17 november tisdag 14.15-16.00 
Avhandlingsavsnitt av Åsa Bengtsson, ”När Sveriges medborgarrätt inte längre heter pengar” 
 
15 december tisdag 14.15-16.00 
Att vara postdok. Ett seminarium om livet efter avhandlingen för dem som fortsätter inom 
akademin. Inledare Joachim Östlund, Marie Lindstedt Cronberg och Klas-Göran Karlsson. 
 
Seminarium på SOL 
Mark Levine, professor i historia, University of California, Irvine är gästforskare vid Centrum för 
Mellanösternstudier, LU, under HT 2009. Han talar över ämnet "Gramsci and Foucault in 
Middle Eastern Studies" vid ett seminarium den 13 oktober kl. 17.00-19.00, Sal: L4031, SOL-
centrum vid Lunds universitet, Helgonabacken 12, Lingvisthuset (våning 4). 
 
 

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” 
 

INSTITUTIONSSTYRELSEN 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 2 oktober, den 6 november och den 18 
december, klockan 9.15. 
 

ÖVRIGT 
Pristagare 
Årets Cliopristagare: Johan Östling  
I samband med De Svenska Historiedagarna i Vasa, Finland, utdelades Cliopriset. Priset, som 
instiftades 1994 av Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 
kronor. Det utdelas årligen till »en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet«. 
Juryns motivering: »Johan Östling tilldelas Clio-priset år 2009 för sin forskning om hur den 
nazistiska erfarenheten påverkat Sveriges ideologiska landskap. Genom ett djärvt helhetsgrepp om 
nationalsocialismens förvandling från politiskt alternativ till civilisationens kontrapunkt lyckas 
han i sin perspektivrika och vetenskapligt precisa avhandling, Nazismens sensmoral. Svenska 
erfarenheter i andra världskrigets efterdyning (2008), synliggöra hur en djupgående kulturell 
nyorientering inträffade i efterkrigstidens Sverige.« 

Fredrik Persson stipendiat för främjande av skånsk kultur och historia 
Stipendier från Nils Karlebys stiftelse för skånsk kultur och historia har tilldelats arkeologen Jenny 
Nord och vår egen Fredrik Persson. De tilldelades 50.000 kronor vardera för sin forskning.  
Fredrik Persson får stipendiet för sin forskning om det laddade gränsland där historia, identitet 
och ideologi vävs samman. Han disputerade som bekant hösten 2008 på avhandlingen Skåne, 
den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 1865 – 2000. Han har också studerat den 
skånska adelns identitet och argumentation under övergången från Danmark till Sverige. Ett 
annat forskningstema är radikala vänstergruppers historiska självbild. 



 Nya titlar 
Den i många år diskuterade ändringen av TA-personalens titlar har genomförts under största 
möjliga tystnad. Sålunda upptäckte Evelin av en slump häromdagen att hon numer är ”ekonom”. 
Undertecknad är ”utbildningsadministratör”. Tanken är att de nya titlarna ska säga mer om vår 
verksamhet än de gamla. Jubel och applåder?? 

Och så… 
finns det faktiskt en kaffelista – med många tomma rader!  

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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