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Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 36, 2010/11, Nr 10, 2011-05-30
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
Linnéuniversitetet
Lördagen den 12 juni klockan 13.15 försvarar Tobias Stark sin avhandling Folkhemmet på is.
Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972 i sal Homeros, Hus F, Växjö.
Opponent är professor Jonny Wijk, Stockholms universitet.
Umeå
Thomas Nygren försvarar sin avhandling History in the Service of Mankind. International
Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927-2002 i hörsal F,
Humanisthuset, Umeå, fredagen den 10 juni klockan 10.15. Fakultetsopponent är professor
Harry Haue, Syddansk Universitet och avhandlingen kommer att försvaras på svenska.
Lund/Södertörn
Fredagen den 23 september klockan 10.00 disputerar Christina Douglas inom Forskarskolan i
historia på sin avhandling Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 1800talet i MA 264, Södertörns högskola. Fakultetsopponent är Eva Helen Ulvros.
Licputationer vid FIHD
Fredagen den 10 juni kl 13.15 licputerar David Rosenlund (Malmö) på licentiatavhandlingen Att
möta historia med ett öga stängt. Fakultetsopponent är professor Arja Virta, Åbo universitet.
Onsdagen den 15 juni kl 10.15 licputerar Maria de Laval (Lund) på licentiatuppsatsen ”Det känns
inte längre som det var länge sedan”. En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande.
Fakultetsopponent är fil dr Cecilia Axelsson, Malmö högskola.
Fredagen den 17 juni kl 10.15 licputerar Valter Lundell (Lund) på licentiatavhandlingen Den
goda tanken och den onda erfarenheten. Om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den
svenska historiekulturen. Fakultetsopponent är fil dr Conny Mithander, Karlstad universitet.
Måndagen den 20 juni kl 13.15 licputerar Fredrik Alvén (Malmö) på licentiatavhandlingen
Historiemedvetande på prov. En analys av elevsvar. Fakultetsopponent är fil dr Martin Stolare,
Karlstad universitet.
Tisdagen den 21 juni kl 13.15 (obs. tiden) licputerar Per Höjeberg (Lund) på licentiatuppsatsen
Utmanad av ondskan. Den svenska lärarkårens förhållande till nazismen 1933–1945.
Fakultetsopponent är fil dr Martin Alm, Århus Universitet.

Onsdagen den 22 juni kl 13.15 licputerar Bo Persson (Malmö) på licentiatavhandlingen Mörkrets
hjärta i klassrummet. Historieundervisning och elevers uppfattningar om förintelsen.
Fakultetsopponent är fil dr Niklas Ammert, Linnéuniversitetet.
Licputationerna i Lund äger rum i sal 3, Historiska institutionen och i Malmö i sal D 138
Orkanen, Malmö högskola.

SEMINARIER
Slutseminarier
Åsa Bengtssons slutseminarium äger rum tisdagen den 14 juni kl 13.30 i Blå rummet. Opponent
är Yvonne Svanström.
Högre seminariet
Under vårterminen 2011 leds seminariet av Lars Edgren.
Tisdagen den 31 maj, kl. 14.15, Blå rummet: Sune Bechman Pedersen, Cultural Memories of
Die Wende. Images of the East German Revolution in Post-89 German Cinema
(ventileringsseminarium)

TJÄNSTER
Lektoraten
Provföreläsningar kommer att hållas onsdagen den 31 augusti i sal 3. Utvalda att föreläsa är
Marie Cronqvist, Andres Fröjmark, Wiebke Kolbe, Marie Lindstedt Cronberg, Fabian Persson
och Ulf Zander. Föreläsningarna ska behandla ämnet ”Förändras bilden av svensk historia av ett
globalt/transnationellt perspektiv” och rikta sig till studenter på C-nivån (61-90 hp).

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”
Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk forskning
Ansökan till humanistisk forskning utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade
forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds universitet. Man
välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar utveckla nya
forskningsteman. Ansökan skall ske på särskilt formulär som finns på http://www.epss.se/ och
ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 19 september. Utlysning och formulär finns
också i stipendiepärmen.
Svea orden av Stockholm logen Ingeborg
Denna utlyser stipendium till yngre kvinnliga forskare inom det svenska kulturhistoriska
området. Stipendiet är i första hand avsett för att stötta studieresor för forskarstuderande som
aktivt arbetar med en doktorsavhandling och som behöver knyta eller återknyta kontakter, besöka
museer eller dylikt. Ansökan med meritförteckning och beskrivning av avhandlingsämne och plan

för stipendiets utnyttjande skalla vara insända senast den 30 juni 2011 under adress Borgfru JaneBritt Bauer, Enköpingsvägen 6, 196 30 KUNGSÄNGEN.
Johannes och Gulli Blidfors stiftelse
Denna utlyser ett stipendium för forskning i den skånska arbetarrörelsens historia. Det kan sökas
av personer som ännu inte avlagt doktorsexamen, såsom doktorander som behöver bidrag för
särskilda kostnader i samband med sin forskning, av studenter som skriver uppsats på C-, D- eller
masternivå och av forskare utan anknytning till universitetsvärlden. Beloppet, 50.000 kronor, kan
fördelas på flera ansökningar. Ansökan senast den 1 juni 2011 ska ställas till Johannes och Gulli
Blidfors stiftelse, Att: Sten Norin, Sakförarevägen 29, 226 57 LUND och innehålla en kortare
presentation av projektet, en tidsplan, uppgifter om i vems regi forskningen bedrivs samt ange
minst en person som kan intyga den sökandes lämplighet för uppgiften. Utlysningen finns i
Stipendiepärmen.

ÖVRIGT
Institutionsstyrelsen
Kopior av styrelsens protokoll finns i en pärm utanför expeditionen.
Kaffelistan
Två gemensamma kaffepauser återstår och det är tämligen tomt på listan. Om samvetet gnager
finns fortfarande möjlighet att skriva upp sig!
Personalmöte
Torsdagen den 9 juni hålls ett personalmöte där bland annat myndighetskapitalet och ett
eventuellt införlivande av Mänskliga rättigheter kommer att behandlas.
Sommarfesten
Denna äger rum torsdagen den 16 juni, anmälan senast fredagen den 10.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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