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Årgång 37, 2011/12, Nr 10, 2012-05-15
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
Anna Alm disputerar fredagen den 8 juni 2012 klockan 10.15 i sal 3 på sin avhandling
Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880-1940. Opponent är Lena Eskilsson, Umeå
universitet.
Andreas Tullbergs disputation är uppskjuten till höstterminen.
Stockholm
Onsdagen den 16 maj 2012 klockan 13.00 försvarar Aryo Makko sin avhandling Advocates of
Realpolitik. Sweden, Europe and the Helsinki Final Act i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Svante
Arrhenius väg 20 C.

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.
Tisdagen den 15 maj, kl. 14.15, Blå rummet, Ainur Elmgren gästar institutionen och lägger fram
en text på temat ”Makt och medborgarskap i Finland – den enda vägens politik och retorik”.
Texten stammar från Ainurs tvärvetenskapliga projekt om begreppet ”öppenhet” i de nordiska
länderna. Ordförande: Dick Harrison.
Torsdagen den 24 maj, kl. 13.15, Blå rummet, Isak Hammar lägger fram en text ur sitt
avhandlingsarbete om fiendebilder i det antika Rom, utgående från analyser av Ciceros tal.
Ordförande: Dick Harrison.
Torsdagen den 31 maj, kl. 13.15, Blå rummet, Hugo Nordland ventilerar en text, ett
avhandlingskapitel om rädsla bland officerare kring sekelskiftet 1800. Ordförande: Dick
Harrison.
Tisdagen den 5 juni, klockan 14.15, Blå rummet, Johan Stenfeldt: slutseminarium. Dystopiernas
seger. Totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt. Opponent är Johan
Östling.

Torsdagen den 7 juni, kl. 13.15, Blå rummet, Kajsa Brilkman: slutseminarium. Opponent är
Göran Malmstedt, professor i historia i Göteborg. Ordförande: Harald Gustafsson.
Radikala nätverket
28 maj, 14.15-16.00, Sal 3, Marcus Rediker, University of Pittsburgh, “History from the Inside
Out: The Amistad Africans and their Struggle against Slavery while in Jail, 1839-1841”. This
presentation will explore the well-documented experience of thirty-six African rebels who were
incarcerated in American jails after a successful uprising on the Cuban slave schooner Amistad in
1839. Against a fiery backdrop of slave rebellion around the Atlantic in the 1830s, how did
African insurrectionists and American abolitionist reformers work together, inside the jail, to
build a legal defense campaign, a network of support, a political alliance, and a social movement?

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.

TJÄNSTER
UTLYSNING AV STUDIESTÖD 1 FEBRUARI 2012
Handledarkollegiet har beslutat föreslå Valter Lundell och Marianne Sjöland till innehavare av
de båda tvååriga anställningarna och Kerstin Hundahl, Martin Møller Rasmussen, Björn
Lundberg, William Wickersham, Helén Persson och Vahagn Avedian till de sex fyraåriga
anställningarna.

PERSONALNYTT
Ulf Zander har befordrats till professor.

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”
Svea Orden
Två stipendier om vardera 50.000 kronor delas ut i oktober månad 2012 till främjande av sådan
vetenskaplig forskning, som söker kartlägga vårt lands och folks historia och kultur, företrädesvis
under äldsta tid (500-1500 e.Kr.). Ansökan skall ha inkommit till Svea Ordens
Ordensskriftvårdare senast den 2 juli 2012. Kungörelsen finns i Stipendiepärmen.

ÖVRIGT
Pristagare
Bland fyra mottagare av pris ur Nils Karlebys stiftelse återfinns Stefan Nyzell, historia och
Alexander Mauritz, kyrkohistoria. De tilldelas vardera 50.000 kronor. HILMA gratulerar!
Fredagen den 18 maj
Denna dag är klämdag. Det är tillåtet att ha undervisning, men ingenting är inbokat i huset och
biblioteket är stängt. Personal med reglerad arbetstid är ledig och vi kommer att hålla
institutionen stängd. Ingen lunch på innergården!
Institutionsstyrelsen
Styrelsen sammanträder fredagen den 1 juni i Konferensrummet. Kopior av styrelsens protokoll
finns i en pärm utanför expeditionen.
Handledarkollegiet
Kollegiet sammanträder den 25 maj klockan 9.15
Kaffelistan
Därå finns fortfarande möjlighet att skriva sig.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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