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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
Göteborg
Fredagen den 19 november disputerar Helena Hagelin på sin avhandling Kvinnovärldar och
barnamord. Makt, ansvar och gemenskap i rättsprotokoll ca 1700-1840 i Lilla hörsalen,
Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg.
Stockholm
Wojtek Jezierski försvarar sin avhandling Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary
Institution fredagen den 17 december klockan 13.00 i hörsal 7, hus D, Universitetsvägen 10 D.

SEMINARIER
Högre seminariet
Under höstterminen 2010 leds seminariet av Klas-Göran Karlsson.
Nyinsatt! 25 november: Martin Ericsson: Historikerns dilemma. Kritiska reflexioner om en
romsk sanningskommission
30 november: Kristian Gerner: Från Peter till Putin: en historia om modernisering
2 december: Bo Rothstein: Vägen till omutbarhet: Hur Sverige lyckades komma ur korruptionens
grepp
7 december: Peter K. Andersson: The Street as Stage and Space in Late-Victorian London
14 december: Johan Stenfeldt: Totalitarismdebatter i svensk historiekultur 1968–1989
16 december: Sune Bechmann Pedersen: Cinema and History
13 januari: Iben Björnsson: Överväganden om Norden under kalla kriget: underrättelse,
allianspolitik och Norden som säkerhetspolitisk enhet
18 januari: Ewa Mazierska: Representations of Communist Secret Agents in German, Polish and
Czech Cinema

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
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”

TJÄNSTER
Anställning som forskarassistent i historia
Sökande till tjänsten är Michael Brauer, Berlin, Christopher Collstedt, Johan Dietsch, Jimmy
Engren, Växjö, Katarina Friberg, Växjö, Tommy Gustafsson, Ulrika Holgersson, Victor
Lundberg, Magnus Olofsson, Fredrik Persson, Henrik Rosengren, Annika Sandén, Linköping,
Ingela Schånberg, Lund, Lina Sturfelt, Johan Svanberg, Växjö och Joachim Östlund, av vilka
Ingela Schånberg inte kan komma i fråga i första hand med hänsyn till femårsgränsen för examen
och inte ska sakkunnigbedömas. Lärarförslagsnämnden har i enlighet med institutionens förslag
utsett professor Roland Anrup, Mittuniversitetet, och docent Åsa Karlsson Sjögren, Umeå, till
sakkunniga.

ÖVRIGT
Glada nyheter
Den 28 september fick Per Stobaeus motta Westrupska priset på 50 000 kr av Kungl.
humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Priset, som utdelas till avhandlingar i historiska
ämnen, gick till två personer, Per och arkeologen Anders Högberg.
Vid Malmö högskolas årshögtid belönades Vanja Lozic med priset för årets bästa avhandling.
Han fick 100 000 kronor att använda i tjänsten. Avhandlingen har som bekant tillkommit inom
ramen för Forskarskolan.
Institutionsstyrelsen
Styrelsen sammanträder fredagen den 17 december klockan 9.15. Kopior av styrelsens protokoll
finnas i en pärm utanför expeditionen.
Semester
Jag har semester 22 – 26 november.
Och på kaffelistan finns det platser kvar.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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