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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 
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. 

Linnéuniversitetet/Växjö 
Zara Bersbo disputerar fredagen den 27 januari 2012 klockan 13.15 i sal Homeros, Hus F, Växjö, 
på sin avhandling ”Rätt för kvinnan att blifva människa – fullt och helt.” Svenska kivnnors 
ekonomiska medborgarskap 1921-1971. Opponent är Gro Hagman, universitetet i Oslo. 

 
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. 

Detta är det preliminära schemat för vårterminen 2012. Det finns utrymme för ytterligare 
seminarier. 

Onsdagen den 1 februari, kl. 14.15, Blå rummet. Anna Alm, slutseminarium. Opponent är 
Catharina Raudvere, professor i religionshistoria vid Köpenhamns universitet. Ordförande: Eva 
Helen Ulvros. 

Torsdagen den 16 februari, kl. 13.15, Blå rummet, Joachim Östlund och Johan Dietsch 
presenterar ansökningar till forskningsprojekt. Ordförande: Dick Harrison. 

Torsdagen den 23 februari, kl. 13.15, Blå rummet, Andreas Tullberg: slutseminarium. Opponent 
är Johan Dietsch. Ordförande: Dick Harrison. 

Tisdagen den 28 februari, kl. 14.15, Blå rummet, Kajsa Brilkman ventilerar en text. Ordförande: 
Dick Harrison 



Tisdagen den 17 april, kl. 14.15, Blå rummet, David Larsson Heidenblad: slutseminarium. 
Opponent är Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet. Ordförande: Harald 
Gustafsson. 

Torsdagen den 26 april, kl. 13.15, Blå rummet, Peter K. Andersson: slutseminarium. Opponent 
är Karin Sennefelt, Uppsala universitet. Ordförande: Lars Edgren. 

Torsdagen den 3 maj, kl. 13.15, Blå rummet, Gästföreläsning av Patrick Joyce. Ordförande: Lars 
Edgren. 

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 7 juni, kl. 13.15, Blå rummet, Kajsa Brilkman: slutseminarium. Opponent är 
Göran Malmstedt, professor i historia i Göteborg. Ordförande: Harald Gustafsson. 
 

TJÄNSTER 
UTLYSNING AV STUDIESTÖD 1 FEBRUARI 2012 
Institutionen har tilldelats inte mindre än 10 stöd, 3 i historia, 2 i mänskliga rättigheter, 3 i 
historia finansierade av forskarskolan och 2 i historia omfattande forskarutbildningens tredje och 
fjärde år finansierade av institutionens myndighetskapital. 
 

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 fredagarna den 27 januari, den 17 februari, den 20 april och den 1 juni i 
Konferensrummet. Kopior av styrelsens protokoll finns i en pärm utanför expeditionen. 

Handledarkollegiet 
Kollegiet sammanträder den 24 februari klockan 9.15, den 20 april klockan 13.15 samt den 25 
maj klockan 9.15  

Historiska paket 
Som ni känner till har institutionen under hösten gjort en satsning på föreläsningspaket för 
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- och 
kulturhistoria samt Rasismens och antisemitismens historia. Verksamheten kommer att fortsätta 
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 
På denna finns det gott om tider att välja bland! 

Välkommen till en ny termin! 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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