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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! 
 

SEMINARIER 
Högre seminariet 
Seminariet leds under vårterminen 2010 av Yvonne Maria Werner som ser fram emot att bli 
kontaktad av hugade doktorander. 

17 november tisdag 14.15-16.00 
Avhandlingsavsnitt av Åsa Bengtsson, ”När Sveriges medborgarrätt inte längre heter pengar” 

(OBS Kajsas seminarium tidigare planerat till 19 november flyttat till 10 december) 

1 december tisdag 14.15-16.00 
Mark LeVine, gästprofessor vid Centrum för Mellanösternstudier vid LU (se 
http://www.cmes.lu.se/2009/staff/dr-mark-levine/ för presentation) talar om ”Histories of the 
Present.” 
Kaffe efteråt 

(OBS Annas seminarium tidigare planerat till 8 december flyttat till 12 januari) 

10 december torsdag 12.15-14.00 
Avhandlingsavsnitt av Kajsa Brilkman, ”Den sanna kvinnan, den lögnaktige munken och den 
fattige bonden. Om den svenska reformationens möjliga subjektspositioner” 

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. 

12 januari tisdag 14.15-16.00 
Avhandlingsavsnitt av Anna Nilsson, ”Den fallna människan. Lycka, människosyn och 
emotionella diskurser i svenska skillingtryck från 1700-talets andra hälft”. 
 

KONFERENSER, SYMPOSIER MED MERA 
Individet i krig. Aktörer 1939-1945 
Detta Clio og Mars-seminar hålls på Forsvarsmuseet i Oslo den 12-13 november 2009. Sista 
anmälningsdag den 31 oktober. Anmälan kan göras via e-post till jasmerom@mil.no. 
Kontaktpersonen Johanna Asmerom nås på samma e-postadress. Upplysningar finns också på 
hemsidan www.fmu.mil.no  



 

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” 
 

PROJEKTANSLAG 
HILMA och institutionen gratulerar Jens Ljunggren som har fått anslag till sitt projekt som 
anknyter till ny historisk och samhällsvetenskaplig forskning om känslors betydelse i politiken. 
Det handlar om att problematisera hur känslor påverkar politiska processer samt hur känslor 
skapas och formas i och genom politiska sammanhang. Primärt är det den svenska 
socialdemokratin som skall undersökas ur detta perspektiv, med fokus på viktiga politiska tal från 
Hjalmar Branting till Göran Persson. Projektet tar avstamp i Peter Sloterdijks analys av vredens 
betydelse för socialismen. Sloterdijk menar att socialister under 1800- och 1900-talet använt olika 
strategier för att förmera och ta tillvara vredeskänslor. Detta projekt analyserar inte, som 
Sloterdijk, kommunismen utan den svenska socialdemokratin. Hypotesen är att detta parti på 
olika sätt behövt hantera den politiska vreden: för att själva dra nytta av den, för att begränsa den 
eller för att omforma den till andra sorters känslolägen. Studiens syfte är tvådelat: dels att nå en 
allmänt djupare förståelse av känslors roll i politiken, dels att kartlägga känslornas politiska 
betydelse i särskilt den socialdemokratiska kontexten.  

 
PRISTAGARE 
Johan Östling har tilldelats Westrupska priset av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i 
Lund. Beloppet uppgår till 50 000 kronor. 
 

INSTITUTIONSSTYRELSEN 
Institutionsstyrelsen har ett extra sammanträde måndagen den 14 december klockan 13.30 med 
anledning av att tidplanen för budgetarbetet har ändrats. Budgeten för 2010 ska lämnas in före 
jul, inte som tidigare i mitten av februari. Vid detta sammanträde kommer endast budgeten att 
behandlas. Institutionsstyrelsens sista ordinarie sammanträde för terminen hålls fredagen den 18 
december, klockan 9.15. Litteraturlistor för temakurser som ska ges under vårterminen 2010 
måste behandlas då. 
 

ÖVRIGT 
Zoologenprojektet 
Ett informations- och diskussionsmöte kommer att äga rum den 23 november kl. 15.15 i SOL-
centrums hörsal. Har du frågor eller funderingar i anledning av projektet? Maila gärna till 
flytt@ht.lu.se 

Semester 
Jag har semester 12-13 samt 23-27 november. 



Genusvetenskap flyttar 
Jo, det är sant – tror jag. Flyttlasset går enligt uppgift under vecka 48. I samband med deras 
utflyttning kommer Erland att ha en del tillfälliga arbetsuppgifter, vilket betyder att andra 
kommer att sköta hans ordinarie städning under slutet av november och förra delen av december. 

Julfest 
Eftersom intresset är obefintligt ställer vi in denna tråkiga tillställning som skulle ha ägt 
rum torsdagen den 17 december. Vi hade hoppats på nya friska arrangörskrafter såväl 
som favoriter i repris, men ingetdera har anmält sig. 

 

Terminstider 
Rektor beslöt den 22 oktober om nya regler för terminstider. Höstterminen 2010 startar 
måndagen den 30 augusti och slutar fredagen den 14 januari. Vårterminen 2011 börjar 
måndagen den 17 januari och slutar fredagen den 4 juni. Ni anar kanske en princip? 

Och så… 
finns det faktiskt fortfarande tomma rader på kaffelistan!  

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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