HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 31, 2005/06, Nr 5, 2005-12-01
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
6 december: Per Stobaeus, Biskop Hans Brask som domare. Harald Gustafsson.
7 december: Svante Nordin, Vad hände under 1900-talet. Kim Salomon
8 december: Clemens Maier, Representations of Resistance and Collaboration in a Museum. Kim
Salomon.
13 december: Johan Östling, 1945 års idéer. Kim Salomon.
15 december: Ainur Elmgren, Den allrakäraste fienden - Den finländska vänstern och Sverige 19181939. Klas-Göran Karlsson.
20 december: Louis Sebro. Titel meddelas senare. Hanne Sanders.

DISPUTATIONER
Lund
Sara Edenheim försvarar sin avhandling Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi lördagen den 10 december 2005 klockan 10.15 i sal 3, Historiska institutionen.
Ulrika Holgersson försvarar sin avhandling Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i
svensk dampress i början av 1900-talet lördagen den 17 december 2005 klockan 10.15 i sal 3,
Historiska institutionen.
Stockholm
Ebba Berling Åselius försvarade sin avhandling Rösträtt med förhinder. Rösträttsstrecken i svensk politik
1900-1920 fredagen den 28 oktober 2005.
Fredagen den 16 december klockan 13.00 i MA 505, Moas båge, Flemingsberg, försvarar Piotr
Wawrzeniuk från Södertörns högskola sin avhandling Confessional Civilising in Ukraine. The Bishop
Iosyf Shumliansky and the Introduction of Reforms in the Diocese of Lviv 1668-1708.

Göteborg
Vid ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, disputerar
Hrefna M. Karlsdóttir lördagen den 10 december klockan 10 i hörsalen Sappören, Sprängkullsgatan
25, Göteborg, på avhandlingen Fishing on Common Grounds. The Consequences of unregulated
Fisheries of North Sea Herring in the Postwar Period.
Uppsala
Esbjörn Larssons avhandling Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien
mellan åren 1792 och 1866 har framlagts vid Uppsala universitet 2005.
Mats Hemström disputerar fredagen den 2 december 2005 klockan 10.15 i universitetshusets lärosal
X på avhandlingen Marschen mot makten. Västra armén revolt och väg till Stockholm 1809.
Växjö
Jonas Sjölander disputerade fredagen den 25 november på avhandlingen Solidaritetens omvägar.
Facklig internationalism i den tredje industriella revolutionen – (LM) Ericsson, svenska Metall och
Ericssonarbetarna i Colombia 1973-1993.
Lördagen den 10 december klockan 13.15 försvarar Katarina Friberg sin avhandling The workings of
co-operation. A comparative study of consumer co-operative organisation in Britain and Sweden, 1860 to
1970, i sal Wicksell, Växjö universitet.

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 tjugominuterspapers skickas till professor Derek Hughes, 1603@abdn.ac.uk, senast den 28 februari 2006. Utsänd affisch finns i Konferenspärmen.
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

Nytillkomna
100 år som förändrade Sverige? Nya perspektiv på perioden 1850-1950
Konferensen vänder sig till doktorander och nydisputerade forskare och hålls på Stiftsgården Åkersberg i Höör 31 januari – 1 februari 2006. Deltagande anmäls till barbro.bergner@hist.lu.se
För ytterligare information se konferenshemsidan http://www.hist.lu.se/hist/1850/

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.

STINT
Stipendium kan sökas av forskarstuderande med kulturvetenskaplig inriktning. Beloppet är på
100.000 kronor och avser en vistelse om minst fyra månader vid utländskt lärosäte. Ansökan avseende läsåret 2006/2007 senast den 15 december 2005. Mer information och ansökningssystem finns på
www.stint.se
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 Europé
Sista ansökningsdag den 15 december 2005. För information se www.iwm.at eller affisch på anslagstavla 8.

ÖVRIGT
EUI
Vi vill påminna om att institutionen har ett bilateralt avtal med EUI som gör det möjligt för doktorander att tillbringa ett halvår i Florens. Det finns inga pengar knutna till detta. Den som vill ha mer
informationen är välkommen att kontakta Kim! Ansökningsblanketter finns hos Evelin.

Gemensamt kaffe
Sista gemensamma kaffepausen före jul äger rum måndagen den 19 december. Därefter gör vi ett
uppehåll till måndagen den 9 januari 2006. Alla som deltager i kaffet anmodas att skriva upp sig på
den nya lista som kommer upp den 20 december, för att koka kaffe eller sköta inköp!

Nominering till Holbergs internasjonale minnepris och Nils Klim-prisen 2006
De vedlagda plakaterna medföljde inte, men vi har blivit ombedda att omtala priserna i vårt interna
informationsblad, vilket härmed är gjord. För mer informasjon om priserna vennligst se:
www.holbergprisen.no

Julfest Tisdagen den 20 december
klockan 18
Denna begivenhet för institutionens anställda inleds med glögg på gården från 17.30. Diverse mer
eller mindre underhållande inslag har utlovats och dessutom torde det bli någon sorts förtäring.
Anmälningslista finns på expeditionen, men du kan även anmäla dig via e-post. Sista anmälningsdag
fredagen den 9 december.

Välkommen!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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