HILMA
Historiska Institutionen i Lund meddelar Att…
Årgång 32, 2006/07, Nr 1, 2006-08-31
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!

DISPUTATIONER
Uppsala
Joakim Malmström har disputerat på avhandlingen Herrskapen och den lokala politiken. Eds socken
ca 1650-1900.
Göteborg
Eva I Andersson disputerar fredagen den 29 september klockan 10.15 i sal T302, Gamla
Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, Göteborg, på sin avhandling Kläderna och människan i medeltidens
Sverige och Norge.

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER
Gula schemat kommer att bifogas nästa nummer av HILMA.
Under höstterminen kommer två allmänna seminarier att hållas, men datum för dessa
återstår att fastställa.
HILMA vill strängeligen påminna om att det ingår i doktoranders anställning att deltaga i
seminarier!
Ändringar i seminarieschemat meddelas via e-post och återfinns även i en pärm i
bokhyllan utanför expeditionen. De texter som ska behandlas finns i samma hylla. Glöm
inte skriva ditt namn på listan när du hämtar uppsatsen!

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Debates on Feudalism. Current trends and their implications for the interpretation of
European societies in the high Middle Ages
Konferensen hålles på Hotel Admiral i Bergen den 14-15 september 2006 och programmet finns
på arrangörens (Senter for middelalderstudier) hemsida
http://www.uib.no/cms/calendar/calendar.htm
HTU

UTH

Tidigare anmälda
De svenska historiedagarna, Riga 2006
Dessa äger rum 29 september – 1 oktober och temat är Östersjön – norra Europas medelhav.
Från vikingatid fram till idag. Man kan anmäla sig direkt via nätet
https://www.registerforevent.info/ Event name: dsh2006. Password: histdagarriga. Om man
anmäler sig via pappersblankett tillkommer en avgift på 150 kronor utöver konferensavgiften.
Arrangemangets hemsida har adress www.dsh.se
HTU
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HTU
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International Medieval Congress
Nästa års tema är Medieval Cities och konferensen hålls i Leeds den 9-12 juli 2007. Förslag till
paper ska lämnas senast den 31 augusti 2006. Information finns på hemsidan
www.leeds.ac.uk/ims .
HTU
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Pedagogikhistorisk forskning – Kultur, makt och utbildning
Lärarhögskolan i Stockholm inbjuder till den tredje nordiska konferensen som äger rum 28-29
september 2006 och riktar sig till forskare, forskarstuderande, lärare och andra intresserade.
Fullständig och löpande uppdaterad information utlovas på hemsidan
www.lhs.se/lhskonferens/pedhist06
HTU
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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!
HTU
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Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig
forskning
Stiftelsen önskar stödja djärv, framtidsinriktad forskning av välmeriterade forskare och
forskningsgrupper och välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar
att utveckla nya forskningsteman. Anslag skall administreras av svenskt universitet eller högskola.
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senaste den 19 september under adress Erik Philip-Sörensens
Stiftelse, c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Box 4291, 203 14 MALMÖ.
Fulbright
Fulbright Commission erbjuder stipendier till doktorander och disputerade. För information se
www.usemb.se/Fulbright

HTU
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NordForsk
För information om de olika anslag som erbjuds finns en hemsida www.nordforsk.org där man
uppmanas klicka på Apply for funding.
HTU
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Stora forskningsstipendiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Stipendiet är avsett för forskning med anknytning till Turkiet och östra Medelhavsområdet och
uppgår till 40.000 kronor. Det finns även mindre stipendier bland annat för C- och D-studenter.
För mer information se www.srii.org
HTU

UTH

TJÄNSTER
LEKTORAT I HISTORIA
Vid avdelningen för Historie vid Saxo-Instituttet utlyses ett lektorat i historia. Närmare
upplysningar kan fås hos institutleder Karl-Erik Frandsen, e-post frandsen@hum.ku.dk . Sista
ansökningsdag är den 2 oktober 2006.
HTU
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PERSONALNYTT
Vi har glädjen välkomna en ny institutionstekniker, 50%, Leopoldo Iorizzo. Hans arbetstider är
måndag 8 – 16.30, onsdag 8 – 16.30 och fredag 8-12.

FORSKARSKOLAN
Följande personer har antagits till forskarutbildning inom forskarskolan med början den 1
september: Anna Rosengren, Rasmus Fleischer, Christina Douglas och Magnus Olsson,
Södertörn; Carolina Jonsson och Matilda Svensson, Växjö; Fredrik Håkansson, Malmö samt
Anna Nilsson, Pål Brunnström, Andreas Tullberg, Åsa Bengtsson och Mikael Pettersson, Lund.

NYA BÖCKER
CENTRUM FÖR DANMARKSSTUDIER har utkommit med ännu en bok, Inte ett ord om kärlek.
Äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930, av Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck
och Christina Carlsson Wetterberg. Den som intresserad av boken kan få ett alldeles eget
exemplar genom att kontakta Barbro Bergner!
INOM KLAS-GÖRAN KARLSSONS PROJEKT kring förintelsen har ännu en antologi producerats, The
Holocaust – Post-War Battlefields. Genocide as Historical Culture, redigerad av samme Karlsson och
Ulf Zander.
PETER ULLGREN har skrivit ännu en bok, Uppsnappade brev. Karl XII:s soldater i Norge 1716.
Boken bygger på brev som hamnat i det danska Rigsarkivet och ges ut av Wahlström &
Widstrand.

ÖVRIGT
Historisk samfund
Inbjudan till höstens möten finns i Konferenspärmen.
Gemensamt kaffe
Höstterminens kaffepausande inleds måndagen den 4 september och lista att anteckna sig på
finns i köket!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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Till detta nummer fogas en konferensinbjudan och en förteckning över bibliotekets nyförvärv!

Ny litteratur till Historiska institutionens bibliotek

060519-060828

Dalhede , Cristina

Viner kvinnor kapital. En 1600-talshandel med potential? Fjärrhandelsfamiljerna Jeronimus Möller i
Lübeck och Sibrant Valck i Göteborg.

Haslum , Rolf

Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet. Torsten
Tegnér som opinionsbildare 1930-1960. Avh.

Jordbrukets

barn. Barns och ungdomars fostran i agrara miljöer.
Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 18.
Red.: Mats Sjöberg.

U

U

U

U

U

U

Kotljarchuk , Andrej

U

U

In the shadows of Poland and Russia. The Grand
Duchy of Lithuania and Sweden in the European
Crisis of the mid-17 th Century. Avh.
P

P

Lundström , Brita

Grundat 1876. Historia och företagsidentitet inom
Ericsson. Avh.

Mahdi , Hauwa

Gender & Citizenship. Hausa Women´s Political Identity from the Caliphate to the Protectorate. Avh

Malmström , Joakim

Herrskapen och den lokala politiken. Eds socken ca
1650-1900. Avh.

Meyerson , Per-Martin

Staten Israel. Drömmar och verklighet. Sionismen i
kritisk belysning.

Njåstad , Magne

Grenser for makt. Konflikter og konfloktlösing
mellom lokalsamfunn og övrighed ca 1300-1540. Avh.

Odens

öga – mellan människor och makter i det förkristna
Norden. Red.: Anders Andrén & Peter Carelli.
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Signums

U

U

Vid

U

svenska kulturhistoria. Frihetstiden.
gränsen. Integritet och identitet i det förnationella
Norden. Red.: Harald Gustafsson & Hanne Sanders.

U

Winton, Patrik

Frihetens politiska praktik. Nätverk och offentlighet
1746-1766. Avh

Wirén , Tobias

Ideologins apparatur. Reproduktionsperspektiv på
kyrka och skola i 1600- och 1700-talens Sverige. Avh.
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MUSUND 2006
SEMINARIUM
KUL KULTURAR TURAR TURARV V I D DAG G – V VARFÖR ARFÖR
OCH FÖR VEM?
BØRN OG UNGE P PÅ Å MUSEUM
Seminarium på Kulturen i Lund 23-24 november 2006
Musund i samarbete med Centrum f för ör Danmar Danmarksstudier ksstudier
vid Lunds uni universitet versitet
Kulturar ulturar ulturarv v i dag – varf varför ör och f för ör vem?
Både i Sverige och i Danmark försöker vi finna nya former för arbetet med
kulturarv
i forskningen och på museerna. Men varför arbetar vi med kulturarv? Hur
använder vi
kulturarvet? Vad forskar vi om? Vem bestämmer kulturarvspolitiken?
Bør Børn n og unge på museum
Børn og unge i forhold til kultur, kulturarv og museer har længe været og er
fortsat
genstand for nedsættelse af råd, udarbejdelse af betænkninger og analyser og
seminarer.
Hvad er de vigtige spørgsmål?
Pris: ICOM-medlem SEK 600, ej ICOM-medlem SEK 800.
Sista anmälningsdag är den 20 september 2006.
Se MUSUNDs hemsida: www.musund.net för löpande information.
Seminariet stöds för närvarande av Region Skåne och Kulturarvsstyrelsen i
Danmark.
www.kulturen.com www.hist.lu.se/dkstud

KULTUREN i Lund

Pr Program ogram t torsd orsd orsdag g 23 no november
vember
Kultur Kulturar ar arv v ida idag g – varf varför ör oc och h f för ör vem?
09.30 Kaffe och registrering, receptionen i Vita Huset, Kulturens entrébyggnad
10.15 Museichef Margar Margareta eta Alin och Lunds kommunstyrelseordförande
Lennar Lennart t Pr Prytz ytz
hälsar välkommen.
10.30-10.50 Att f för ör örvalta valta k kultur ultur – om arkeologisk kulturförvaltning i
Danmark samt arbetet
med ett nytt institut för kulturarvsforskning i Sverige.
Kristian Kristiansen Kristiansen, professor i arkeologi och antikens kultur, Göteborgs
universitet
Diskussion 10.50-11.15
11.15-11.35 Grænser f for or k kultur ultur ulturar ar arv v – k kultur ultur ulturar ar arv
v ved g grænsen rænsen

om den dansk-tyske grænse og den ubekvemme kulturarv, der udgøres af tyskheden
i
Danmark, der man ofte ”glemmer” at der også bor tysktalende mennesker, ligesom
man har fortrængt at en væsentlig del af Danmarks historie i 1800-tallet var bestemt
af det nationalliberale borgerskabs frygt for Hamburg.
Niels K Kayser yser Nielsen Nielsen, lektor i historie, Aarhus Universitet
Diskussion 11.35-12.00
12.00-13.30 Lunchbuffé i Hornsbergssalen i Borgarhuset på Kulturen
13.30-13.50 Skåne som li livsstil vsstil – a att tt punkter punktera a eller blåsa upp
drömmen om det goda li livet? vet?
om placemarketing av orter och regioner utifrån specifika livsstilar, ofta
framställda som om de vore sprungna på ett naturgivet sätt ur landskapets
historia. Skåne är ett exempel på detta. Dessa trender måste museer och
institutioner förhålla sig till – en balansgång mellan att arbeta för en positiv
regional turistutveckling och samtidigt vara en kritisk kraft i samhället.
Björ Björn n Magnusson Staaf Staaf, bitr. museichef och stadsantikvarie, Kulturen i
Lund
Diskussion 13.50-14.15
14.15-14.35 Museumspr Museumspraksis aksis i g globaliseringens lobaliseringens
tid – o og g i skyg skyggen gen af kolonialismen? olonialismen?
Jette Sandahl Sandahl, museichef Världskulturmuseet, Göteborg
Diskussion 14.35-15.00
15.00-15.30 Kaffe
15.30-15.50 Kultur Kulturar ar arv v f för ör alla, allas k kultur ultur ulturar ar arv? v? –
om vem som innesluts i och vem som
utesluts ur ett kulturarv, sett i relation till den satsning på industrisamhällets
kulturarv som man påbörjat i Sverige. Är kulturarv alltid något gott och bra?
Lars-Eric Jönsson Jönsson, docent i etnologi, Lunds universitet
Diskussion 15.50-16.15
16.15-17.00 Guidad visning av Kulturens utställningar Sakernas tillstånd och Varför
spara detta?
18.30 Visning och buffé på Skissernas Museum

Pr Program ogram fred fredag g 24 no november vember
Bør Børn n o og g unge på museum
09.30 Kaffe i Vita huset, Kulturens entrébyggnad
10.00-10.20 Dansk ungdomsf ungdomsforskning orskning
Diskussion 10.20-10.45
10.45-11.05 Ungdommen o og g den uf ufor or ormelle melle ud uddannelse
dannelse
Ungdomslivet leves ikke blot i forskellige arenær, det er også skabt igennem læring.
Det vi ser idag er, at unges læring ikke blot drejer sig om faglige færdigheter, men
også
om at erobre sig kompetencer for et multibelt moderne liv. I denne sammenhæng
bliver den uformelle læring i forskellige sociale rum betydningsfuld.
Sven Mør Mørch ch ch, dr. phil, ass. professor i psykologi, Københavns Universitet.
Diskussion 11.05-11.30
11.30-11.50 Ungdom oc och h k kultur ultur ulturar ar arv v i g gränsbygd änsbygd –
med utgångspunkt i
dokumentationsprojekt där svenska och norska museer och skolor samarbetat
för att klarlägga ungas förhållande till kulturarvet, gränser och nationell identitet.

Annika Sjöberg Sjöberg, avdelningschef, etnologiska avdelningen, Bohusläns
museum
Diskussion 11.50-12.15
12.15-13.30 Lunchbuffé
13.30-13.50 Att dok dokumenter umenter umentera a ungdom – möjligheter oc och h
omöjligheter
om dokumentationsprojektet Mellan identitet och norm där ungdomsgrupper
uppmanas
dokumentera sig och sin syn på den egna staden.
Magnus Gudmundsson Gudmundsson, intendent, Malmö Museer
Diskussion 13.50-14.15
14.15-14.35 Alle bør børn n har en k kultur ultur ulturar ar arv
Carsten Jessen Jessen, lektor i pædagogisk antropologi, Danmarks Pædagogiske
Universitet
Diskussion 14.35-15.00
15.00-15.30 Avrundning
Vill du presentera en poster eller datalink om relevanta projekt utanför
seminarielokalen, kontakta
Charlotte Åkerman, Kulturen, charlotte.akerman@kulturen.com
Sista anmälningsdag är den 20 september 2006. Max 100 deltagare
Anmäl till Agneta Dahlberg, Kulturen, via e-mail: agneta.dahlberg@kulturen.com
eller tel +46 +46 35 04 42. Ange önskemål om specialmat.
Seminarieavgift: ICOM-medlem SEK 600, ej ICOM-medlem SEK 800.
Anmälningsavgiften betalas samtidigt med anmälan in till Sparbanken Finn, Box 44,
221 00 Lund, Sverige
Konto: 930070163647
IBAN: SE7493000000000070163647
BIC/Swiftadress: FINNSES1
Via BIC/Swiftadress: NDEADKKK
Betalningmottagare: Kulturen, Box 1095, 221 04 Lund, Sverige
Märk talongen ”Musund” och ange eventuellt ICOM-nummer och namn på
person/institution.
Hotell i Lund
I universitetsstaden Lund hålls ett stort antal konferenser och seminarier.
det kan vara svårt att få tag på hotellrum. Boka därför så tidigt som möjligt.
Grand Hotel 35 förbokade rum till rabatterat pris från1400-1570 SEK,
Bantorget 1 bokningsnummer KUL221106. OBS boka före 17 september
+ 46 + 46 280 61 00 Centralt nära Lunds järnvägsstation och 10 minuters gångväg till
Kulturen.
Hotel Lundia 35 förbokade rum till rabatterat pris från 1145-1550 SEK,
Knut den stores torg 2 bokningsnummer KUL221106. OBS boka före 17 september
+46 +46 280 65 00 Centralt nära Lunds järnvägsstation och 10 minuters gångväg till
Kulturen.
Andra hotell som ligger centralt:
Hotell Ahlström Skomakaregatan 3 +46 +46 211 01 74
Enkelrum från 695 SEK
Concordia Hotel Stålbrogatan 1 +46 +46 13 50 50
Enkelrum från 1420 SEK
Lilla Hotellet Bankgatan 7 +46 +46 32 88 88
Enkelrum från 930 SEK

Se även www.lund.se under ”turist” och ”boende”.
För hjälp med hotellbokning – skicka mail till agneta.dahlberg@kulturen.com
Hotell Ahlström
Lilla Hotellet
Grand Hotel
Hotel Lundia
Concordia Hotel
KULTUREN

