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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 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
Stockholm
Steffen Werther disputerar fredagen den 17 februari 2012 klockan 13.00 i sal MB 505,
Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, på sin avhandling SS-Vision und Grenzland-Realität.
Vom Umgang dänischer und ”volksdeutscher” Nationalsozialisten in Sønderjylland mit der
”grossgermanischen” Ideologie der SS.
Licputation
Cathrin Backman Löfgren försvarar sin licentiatuppsats Att digitalisera det förflutna. En studie av
gymnasieelevers historiska tänkande, fredagen den 13 april 2012 klockan 10.15 i sal 3, Historiska
institutionen. Fakultetsopponent är Christopher Collstedt.

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.
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 31 maj, kl. 13.15, Blå rummet, Hugo Nordland ventilerar en text, ett
avhandlingskapitel om rädsla bland officerare kring sekelskiftet 1800. 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.
Radikala nätverket
17 februari, 14.15-16.00, Blå Rummet, Roberto del Valle Alcalá, Universidad de Alcalá, ”A
commonwealth of hopes: Radicalism and alter-modernity from E.P. Thompson to Antonio
Negri”. The aim of this paper is to identify common themes and possible points of convergence
between the work of Marxist historians E.P. Thompson and Christopher Hill on the antinomian
foundations of English radicalism, and that of the Italian philosopher Antonio Negri on the
alternative traditions of modern continental political thought.
20 april, 14.15-16.00, Blå Rummet, Patrik Lundell, Lunds universitet, ”I Aftonbladets skugga
och det liberala språkets våld: Bland ultra-radikaler och konservativ-liberaler". Presentationen ger
begreppshistoriska perspektiv på den s.k. moderna pressens genombrott under förra halvan av
1800-talet. Men titelns "skugga" och "våld" har bäring också på historieskrivningen om detta
genombrott, fram till våra dagar, och presentationen kommer att diskutera även denna.
4 maj, 14.15-16.00, Sal 3, Patrick Joyce, University of Manchester, “The stillbirth of British
social democracy”. This paper explores the long- and short-term historical reasons for the failure
of the social democracy in Britain to challenge established social and political authority. As a
result the state and political institutions in Britain have remained rigid. The consequences of this
in the present crisis of the neoliberal state are discussed.
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?

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
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”
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning
Bidrag utgår som personligt stipendium för forskning i medie-, reklam- eller bokhistoria.
Ansökan skall ha inkommit senast den 20 mars och beslut fatts i maj månad. Upplysningar och
blanketter för ansökan kan hämtas på stiftelsens hemsida, www.ridderstadsstiftelse.se.
Ellen Fries stiftelse
Stiftelsen ledigkungör ett stipendium på 64 000 kronor till kvinnlig historieforskare. Ansökan ska
ja inkommit senast onsdagen den 22 februari till Uppsala universitet, Stipnediekansliet, S:t
Olofsgatan 10 B, 751 05 UPPSALA. För ytterligare information se http://www.uu.se/stipendier.
Arkivvetenskaplig forskning
Bidrag och stipendier kan nu sökas från Riksarkivets fonder. Ansökningsblankett och anvisningar
kan hämtas på hemsidan, www.riksarkivet.se/fonder. Ansökan ska ha inkommit senast den 9
mars.

ÖVRIGT
Institutionsstyrelsen
Styrelsen sammanträder fredagarna 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 16 april klockan 13.15 samt den 25
maj klockan 9.15
Kaffelistan
På denna finns det gott om tider att välja bland!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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