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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 
Fredagen den 5 oktober 2012 klockan 10.15 disputerar Andreas Tullberg på sin avhandling We 
Are in the Congo Now. The Swedish Peacekeeping Participation in the UN Mission to the Congo 
1960-1964 i sal 3, Historiska institutionen. Fakultetsopponent är professor Martin Hårdstedt, 
Umeå universitet. 

Veckan därpå, fredagen den 12 oktober 2012 klockan 10.15, försvarar Ingmarie Danielsson 
Malmros sin avhandling Det var en gång ett land. Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och 
elevers föreställningsvärldar, också i sal 3, Historiska institutionen. Opponent är professor Bengt 
Kristensson Uggla, Åbo akademi. 

Lund/Södertörn 
Rasmus Fleischer disputerar inom Forskarskolan måndagen den 17 september 2012 klockan 
10.00 i sal MA 624, Södertörns högskola, Huddinge, på sin avhandling Musikens politiska 
ekonomi. Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925-2000. 
Fakultetsopponent är fil dr Orsi Husz, Uppsala universitet. 

 
SEMINARIER 
Högre seminariet 
Under höstterminen 2012 leds seminariet av Eva Helen Ulvros. Hon tar gärna emot förslag till 
programpunkter! Efter henne följer Kim Salomon vårterminen 2013 och Lars Berggren 
höstterminen 2013. 

Seminarierna hålls i Blå rummet om inget annat anges. 

Torsdag 13 september 13.15-15 (preliminärt), Rapport från nordiska genushistorikermötet i 
Bergen 2012. Eva Helen Ulvros och andra som varit där. 

Tisdag 2 oktober 14.15-16, Per Anders Rudling: Historieskrivningen av Förintelsen och 
rehabiliteringen av ultranationalisterna i det post-sovjetiska Ukraina. 

Torsdag 4 oktober 13.15-15, Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander: Kan man lära av historien? 



Torsdag 25 oktober 13.15-15, Christina Carlsson Wetterberg, professor i historia vid Örebro 
universitet, presenterar sin forskning samt sin senaste bok, “Bara ett öfverskott af lif”: en biografi 
om Frida Stéenhoff. 

Tisdag 13 november: 14.15-16, Wiebke Kolbe: Mellan sorg och turism: Västtyskarnas resor till 
andra världskrigets slagfält och krigsgravar 1950-2010. 

Torsdag 15 november 13.15-15: Professor Bo Stråth presenterar sin bok Sveriges historia: 1830-
1920. Sal 3. 

Tisdag 4 december 14.15-16, Christiane Brenner från Collegium Carolinum i München 
presenterar: Writing socialism: approaches, paradigms and arguments in the research on former 
socialist countries. 
 

KONFERENSER 
DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA 
Dessa äger i år rum den 21-23 september i Mariehamn, Åland, och temat är Korsvägar och 
mötesplatser.  Bland de många seminarieledarna återfinns Cathrin Backman Löfgren, Jens 
Ljunggren och Kristian Gerner. Mer information på hemsidan www.dsh.se. Inbjudan finns 
också i Konferenspärmen. 

CHARM 
Conference on Historical Analysis and Research in Marketing håller sin 30-
årsjubileumskonferens den 30 maj till 2 juni 2013 i Köpenhamn och temat är Varieties, 
Alternatives, and Deviations in Marketing History. För mer information se 
http://www.charmassociation.org. Sista dag att lämna konferensbidrag är den 16 december 
2012. 
Cluster of Excellence ”Asia and Europe in a Global Context” 
Konferensen hålls vid Heidelbergs universitet den 10-12 oktober 2012. För information se 
www.asia-europe.uni-heidelberg.de 
 

TJÄNSTER 
UTBILDNINGSADMINISTRATÖR VID AVDELNINGEN MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Anställningen lockade omkring 100(!) sökande. 

 
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” 
Delegationen för Militärhistorisk forskning utlyser stipendium för disputerade forskare med 
historisk inriktning. Företräde ges till yngre, nydisputerade forskare, som inte tidigare åtnjutit 
postgraduerat stöd. Stipendiet uppgår till 100 000 kronor. Ansökan ska vara insänd senast 
måndagen den 27 augusti 2012. Mer information finns på www.fhs.se/dmf 



 

PERSONALNYTT 
Marie Cronqvist har utnämnts till docent. 
 

ÖVRIGT  
Lås och larm 
Vi kommer att övergå till det universitetsgemensamma passersystemet någon gång framåt hösten. 
Mer information om detta kommer när vi vet mer. 

W3D3 
Universitetets elektroniska diariesystem kommer att införas vid institutionen den 1 oktober. 
Utbildning för berörda handläggare äger rum den 15 oktober.  

Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 21 september, den 16 november och den 21 
december klockan 9.15 i Konferensrummet. Handledarkollegiet sammanträder fredagarna den 24 
augusti, den 26 oktober och den 14 december 2012 samt den 25 januari 2013, klockan 9.15 i Blå 
rummet. 

Kaffelistan 
Denna finns nu på plats i köket! 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

\ÇzxzxÜw 

 


