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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/Södertörn
Anna Rosengren disputerar fredagen den 16 december 2011 klockan 10.00 i sal MB 416,
Södertörns högskola på sin avhandling Åldrandet och språket. En språkhistorisk analys av hög ålder
och åldrande i Sverige cirka 1875-1975. Opponent är Håkan Jönsson, Lunds universitet.
Göteborg
Fredagen den 2 september 2011 försvarade Per von Wachenfeldt sin avhandling Nådens ordning.
En studie av västsvensk pietism omkring 1730-1760.
Stockholm
Fredagen den 14 oktober 2011 klockan 10.00 försvarade Nikolas Glover sin avhandling National
Relations. Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945-1970 i
Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.
Uppsala
Fredagen den 21 oktober 2011 klockan 10.00 disputerade Sven Olofsson på sin avhandling Till
ömsesidig nytta. Entreprenörer, framgång och sociala relationer i centrala Jämtland ca. 1810-1850 i
X, Universitetshuset, Uppsala.
LICPUTATION
Marianne Sjöland försvarar sin uppsats Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär
Historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk lördagen den 29 oktober 2011 klockan
10.15 i sal 3, Historiska institutionen, Lund. Opponent är Niels Kayser Nielsen, Aarhus
universitet.
Onsdagen den 23 november klockan 10.15 försvarar Per Gunnemyr sin uppsats Likvärdighet till
priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet
uppfattar att de påverkas av externa prov i historia i sal D 222, Orkanen, Malmö högskola, Malmö.
Fakultetsopponent är Sirkka Ahonen, Helsingfors universitet.

SEMINARIER
Högre seminariet
Under höstterminen 2011 leds seminariet av Hanne Sanders.

25 oktober kl. 14.15-16.00: Slutseminarium for Mikael Häll. Opponent: Professor Catharina
Raudvere, Institut for Tvärkulturelle og Regionale Studier
27 oktober kl. 10.15-12.00: Observera tiden! Martin Ericsson, Tattarfrågan 1880-1924. Den
kommunala exklusionismens paradoxer
17 november: Lena Halldenius från vår nya samarbetspartner Mänskliga rättigheter presenterar
ett nytt projekt, Challenging the Human Rights Tradition: Rights Discourses in Early Modern
Europe
20 december kl 14.15-16.00: Erik Bodensten.

Radikala nätverket
9 december 2011, 14.15-16.00, Blå Rummet: Victor Lundberg, historiker och lektor på
Institutionen för Språk, Migration och Samhälle vid Malmö högskola, ”Radikalismens rot?
Epistemologiska funderingar kring den moderna radikalismens historia”
13 januari 2012, 14.15-16.00, Blå Rummet: Magnus Olofsson, historiker på Historiska
institutionen vid Lunds Universitet, ”Att uppfinna en svensk medborgare: Nyliberala partiet, det
demokratiska subjektet och en ny medborgerlig kultur”

TJÄNSTER
Lektorat i Mänskliga rättigheter
Lärarförslagsnämnen har beslutat föreslå Lena Halldenius till innehavare av tjänsten.

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”

ÖVRIGT
Institutionsstyrelsen
Styrelsen sammanträder fredagarna den 28 oktober och den 16 december, klockan 9.15 i
Konferensrummet. Kopior av styrelsens protokoll finns i en pärm utanför expeditionen.
Handledarkollegiet
Detta sammanträder den 18 november och den 6 december.
Kaffelistan
Denna är nu tom!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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