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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/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. 

Lund 
Åsa Bengtsson försvarar sin avhandling Nyktra kvinnor, folkbildare, företagare och politiska aktörer 
fredagen den 20 januari 2012 klockan 10.15 i sal 3, Historiska institutionen. Fakultetsopponent 
är Irene Andersson, Malmö högskola. 

Fredagen den 10 februari 2012 klockan 10.15 disputerar Anna Nilsson på sin avhandling Lyckans 
betydelse. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingryck 1750-1850 i sal 3, 
Historiska institutionen. Fakultetsopponent är Håkan Möller, Göteborgs universitet. 

Lund/CTR 
Alexander Maurits, som har magisterexamen i historia och som medverkat i Yvonne Maria 
Werners forskningsprojekt "Kristen manlighet - en modernitetens paradox", har nu publicerat sin 
avhandling Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrklighetens präst- och 
mansideal. Disputationen äger rum onsdagen den 21 december kl 10.15 i sal 118 på CTR. 
Opponent är Torbjörn Aronson, Uppsala.  

Umeå 
Fredagen den 16 december 2011 klockan 10.15 försvarar Erik Sjöberg sin avhandling Battlefields 
of Memory. The Macedonian Conflict and Greek Historical Culture i Hörsal F, Humanisthuset. 
Opponent är vår egen Klas-Göran Karlsson. 

Stockholm/KTH 
Samma dag klockan 10.00 disputerar Johan Gribbe på avhandlingen Stril 60. Teknik, vetenskap 
och svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget i sal E, Lindstedtsvägen 3, KTH. Opponent är 
Juhana Aunesluoma, Helsingfors universitet. 

 
  



SEMINARIER 
Högre seminariet 
Under vårterminen 2012 leds seminariet av Dick Harrison. Han följs av Eva Helen Ulvros 
höstterminen 2012, Kim Salomon vårterminen 2013 och Lars Berggren höstterminen 2013. 

15 december kl. 13.15-15.00: Att skriva en projektansökan  
Diskussion av två projektansökningar,  av    Cecilia Riving (Mänskliga möten. Terapeutiska 
situationer runt sekelskiftet 1900) och Malin Gregersen (Landsvägarnas riddare. Luffare och 
vagabonder i samhällets marginaler). Joachim Östlund och Christopher Collstedt, som bägge 
nyligen har fått projektpengar, deltager i diskussionen och avrundar seminariet. 
 
19 december kl. 14.15-16.00: Slutseminarium for Ingmarie Danielsson Malmros och hennes 
avhandling Det var en gång ett land... Narrativ identitet i svenska historieläroböcker och elevers 
föreställningsvärldar. Opponent: Lektor Martin Alm, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus 
universitet.  

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”  
 

KONFERENSER 
1ST TRIENNIAL CONFERENCE OF THE SCANDINAVIAN SOCIETY FOR IRANIAN STUDIES 
Denna äger rum vid Osslo universitet den 30 mars 2012. Det finns tre teman, Language & 
Literature, History & Politics och Religion, Ethnicity & Gender. Medlemskap i SSIS krävs. 
Förslag till paper lämnas före den 15 januari. För inbjudan, se Konferenspärmen. Mer 
information på http://iranianstudies.wordpress.com.  
 

TJÄNSTER 
DOKTORANDTJÄNSTERNA 
Handledarkollegiet föreslår att studiestöden tilldelas Kristoffer Ekberg, Charlotta Forss, Bolette 
Frydendahl Larsen, Johannes Ljungberg och Niklas Svensson, utan inbördes rangordning, med 
6) Bonnie Clementsson, 7) Kim Olsen, 8) Robin Ekelund, 9) Kerstin Danielsson, 10) Marianne 
Sjöland, 11) Malin McGlinn och 12) Per Höjeberg som reserver. 
 

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 stipendieutlysningarInformation om tilldelning av kommande stipendieutlysningarInformation om tilldelning av kommande stipendieutlysningarInformation 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” 
 

ÖVRIGT 
Institutionsstyrelsen 
Styrelsen sammanträder fredagen den 16 december, klockan 9.15 i Konferensrummet. Kopior av 
styrelsens protokoll finns i en pärm utanför expeditionen.

Handledarkollegiet 
Detta har ett extra sammanträde

Julfest 
Denna äger rum torsdagen den 15 december med början klockan 17.30. Anmälan senast 
imorgon, fredagen den 9 december!

Historiska paket 
Som ni känner till har institutionen under 
gymnasieskolorna i Skåne. Intresset bland skolorna för våra ”Historiska paket” har varit mycket 
stort och ett femtontal föreläsning har bokats in under hösten och våren. I dagsläget erbjuder vi 
åtta olika paket; Brott förr, Världen bortom västerlandet, Nya i offentligheten, Internet som källa 
till historien, Den antika världen, Våld och politik i antikens Rom, Kärnvapnens samhälls
kulturhistoria samt Rasismens och antisemitismens historia. Verksamheten 
framöver och jag tar tacksamt emot ytterligare förslag på ”Historiska paket”. Detta är ett ypperligt 
tillfälle att presentera sin forskning i en lättbegriplig och komprimerad form inför vetgiriga och 
nyfikna åhörare. 
Henrik Rosengren 

Kaffelistan 
Om det ska bli kaffe före julfesten behövs någon som ordnar det. Dessutom vill Cecilia gärna ha 
en partner till årets sista kaffepaus, måndagen den 19 december. En lista för vå
efter nyår. Vi hoppas att alla kaffedrickare ställer upp så att vi kan bevara kaffepauserna!

På dragande kall och ämbetes vägnar
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