HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 31, 2005/06, Nr 4, 2005-11-01
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 kopierar du och sätter tillbaka originalet i
pärmen!

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER
De närmast följande seminarierna
1 november: Fredrik Björks seminarium är INSTÄLLT!
15 november klockan 14.15 i Blå rummet: ÄNDRAT PROGRAM! Världshistorikerkongressen i
Sidney, en redogörelse av Eva Österberg, Fredrik Björk, Marie Cronqvist och Johan Östling.
29 november klockan 14.15 i Blå rummet: Christian Widholm. Titel meddelas senare. Kim
Salomon.

DISPUTATIONER
Göteborg
Fredagen den 25 november klockan 10.00 försvarar Anders Emanuelsson sin avhandling Kyrkojorden
och dess ursprung. Oslo biskopsdöme perioden ca 1000 – ca 1400 i Stora Hörsalen, Humanisten,
Renströmsgatan 6, Göteborg.
Stockholm
Ebba Berling Åselius försvarade sin avhandling Rösträtt med förhinder. Rösträttsstrecken i svensk politik
1900-1920 fredagen den 28 oktober 2005.

PERSONALNYTT
Idag den 1 november börjar HT-områdets nya bibliotekarie Viktoria Hörnlund sin tjänst, med en
stor del förlagd till vår institution. Vi hälsar henne varmt välkommen och hoppas att hon ska trivas
hos oss!

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
Icons and Iconoclasts: 1603-1714
Centre for Early Modern Studies, University of Aberdeen inbjuder till konferens den 20 till 22 juli
2006. Huvudtalare: Catherina Belsey, Peter Burke och Annabel Patterson. Förslag till tjugominu-

terspapers skickas till professor Derek Hughes, 1603@abdn.ac.uk, senast den 28 februari 2006. Utsänd affisch finns i Konferenspärmen.
Utvecklingskonferensen för högre utbildning
Årets konferens äger rum 16-18 november i Karlstad och har temat Den professionella universitetsläraren i mötet mellan tradition, produktion och vision. Information finns att hämta på
www.rhu.se/utvecklingskonferensen
ISCHE 28
Konferensens tema är Technologies of the Word. Literacies in the History of Education.
Konferensen hålles vid Umeå universitet den 16-19 augusti 2006. Mer information finns att hämta
på hemsidan http://www.umu.se/histstud/ISCHE28.html Praktiska angelägenheter sköts av
konferenssekreteraren som nås bland annat via e-post: kaarina.streijffert@umea-congress.se
Images of the North
The Reykjavik Academy och Reykjavik Winter Festival arrangerar en internationell konferens i
Reykjavik den 24-26 februari 2006. Abstract på engelska, högst 500 ord, sänds senast den 15
november till images@akademia.is För ytterligare information, kontakta olof_gerdur@yahoo.it
Vilken historia är värd att minnas? Att bruka historia i offentligheten
Sekretariatet för kompetensutveckling vid Uppsala universitet arrangerar denna kurs för
yrkesverksamma inom kulturarvs- och utbildningssektorn. Den äger rum 24-25 november, med sista
anmälningsdag den 10 november. Anmälan kan göras via hemsidan www.kompetens.uu.se

Nytillkomna
Historisk samfund
Tisdagen den 8 november klockan 16.50-18.00: Daniel Liebeskind og Dansk Jødisk Museum – en
arkitektur der fortæller historier. Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6 (den gamla delen av det
Kongelige Bibliotek). Förhandanmälan är nödvändig och sker på svendo@hum.ku.dk senast den 4
november
Onsdagen den 7 december klockan 17.00: Køn og kristendom. Slavers fortællinger i de vestindiske
politi. Og byretter, 1780-1820. Det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant, Blixen-salen, Christians
Brygge 5

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA
OBS! Fler aktuella stipendier finns på Universitetets hemsida, Ekonomienheten, Donationsgruppen
- stipendieportal. Glöm inte heller Pärmen på hyllan utanför expeditionen, där mer utförlig information finns om tidigare annonserade stipendier. Nytillkomna stipendier återfinns i motsvarande
pärm i rum 209. Ansökningsblanketter finns i särskilda pärmar på samma platser.
Svenska institutet (SI)
Stipendier för studier och forskning utomlands. Information och ansökningshandlingar finns på
www.si.se
Resestipendier ur Nils-Eric Svenssons Fond
Fonden skall ge möjlighet för yngre disputerade att resa till och under kortare tid vistas i en
framstående europeisk forskningsmiljö. Ansökan sändes senast torsdagen den 19 januari 2006 till
Riksbankens Jubileumsfond, Box 5675, 114 86 STOCKHOLM. För närmare upplysningar
kontakta margareta.buler@rj.se

Körber Fellowships: History and Memory in Europe
Sista ansökningsdag den 15 december 2005. För information se www.iwm.at eller affisch på
anslagstavla 8.

UR BOKFLODEN
FOLKMORDENS HISTORIA
”1900-talets historia präglas av katastrofer. Världskrig och hungersnöd tog miljoner och åter miljoner
människors liv. 1900-talet var också folkmordens århundrade. Seklet inleddes med den tyska
kolonialmaktens massakrer på hererofolket i Tyska Sydvästafrika åren 1904-1905 och dess sista
decennier kännetecknades av etniska resningar i Rwanda och på Balkan. Däremellan förövades de
massmord som blivit sinnebilder för begreppet folkmord och som här står i fokus: ungturkarnas
folkmord på armenier 1915-1918, sovjetkommunisternas folkmord på egna medborgargrupper
1918-1953 och förintelsen av Europas judar 1941-1945. Författarna [Kristian Gerner och KlasGöran Karlsson] analyserar de olika folkmordens förlopp för att identifiera likheter och politisk
påverkan och de visar till slut hur dessa folkmord satt spår hos eftervärlden i form av minnen och
myter som i sig kan öppna för nya konflikter.” Boken, vars baksidestext här har citerats, ges ut av
Atlantis förlag.

ÖVRIGT
Med livet som insats: Den historiska biografin som vetenskaplig genre
Tid: tisdagen den 8 november med början klockan 9.30
Plats: Nya fest, AF-borgen, Lund
Vetenskaplig endagskonferens om den historiska biografin med bland andra Yvonne Hirdman, Alf
W Johansson, Martin Kylhammar och Birgitte Possing.
Anmälningstiden har gått ut.

Höstens enda helg
Fredagen den 4 november avkortas arbetstiden med fyra timmar och institutionen stänger klockan
12.

NordForsk flyttar
Sedan den 11 oktober 2005 är adressen till NordForsks sekretariat Stenberggata 25, NO-0170 Oslo,
telefon till receptionen +47 476 14 400, fax +47 22 56 55 65

Universitetsposten
Den 1 november reduceras antalet universitetsbrevlådor från tolv till tre, vilket innebär att brevlådan
utanför ingång 12B plockas bort. Utgående post läggs, som vanligt, i det för ändamålet avsedda
postfacket eller direkt i det blå plåtskåpet innanför ingång 12B. Jag vill passa på att påminna om att
jag INTE bär ner böcker när jag tömmer facket på eftermiddagen. Du som vill skicka en eller annan
bok med posten måste alltså själv lägga den i plåtskåpet eller lita till Andreas morgonposttömning.

Gemensamt kaffe
Alla som deltager i kaffet anmodas att skriva upp sig på listan i köket för att koka kaffe eller sköta
inköp!
Det finns fortfarande en del luckor!

Semesterstängt
Jag har semester 9-10 november och 21-25 november. Dessa dagar kommer alltså expeditionen att
vara stängd.

Arkivens dag
Denna infaller i år den 12 november. Årets tema är ”Det ska vi fira – jubileer och märkesdagar!”.
Ytterligare information finns på www.ra.se/arkivensdag

Julfest

Årets jullunch för personalen har förvandlats till kvällsföreställning och äger rum tisdagen den 20
december med början klockan 18. Boka tiden – vi väntar med anmälningslistan!

Utvidgat rökförbud
Observera att det utvidgade rökförbudet medför att rökning inte är tillåten på innergården!

Rankning av studiestöd
Den amerikansk/kanadensiska oberoende stiftelsen Educational Policy Institute har rankat 15
industriländer utifrån ekonomiska förutsättningar för studenter på högskolan. Sverige kom på första
plats följt av Finland och Nederländerna. I fråga om genomströmning, social bredd och tillgänglighet
hamnar Sverige dock bara på nionde plats. I fråga om skuldsättning är svenska studenter värst utsatta,
med i en genomsnittlig skuld på 230.000 kronor vid examen. Varken Danmark eller Norge ingick i
EPI:s urval. I sammanhanget kan nämnas att CSN varje månad betalar ut omkring 2 miljarder
kronor i olika former av stöd. 1,4 miljoner låntagare häftar i en sammanlagd skuld på omkring 170
miljarder kronor.
Njut trots detta av årets bästa månad – november!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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