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Välkommen till en ny termin!
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
Lund
Lördagen den 20 september 2008 klockan 10.15 disputerar Lina Sturfelt på sin avhandling Eldens
återsken. Första världskriget i svensk föreställningsvärld i sal 3, Historiska institutionen. Fakultetens
opponent är lektor Nils Arne Sørensen, Syddansk Universitet.
Niklas Ammert disputerar fredagen den 3 oktober 2008 klockan 10.15 i sal 3, Historiska
institutionen, på avhandlingen Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska
historieböcker under hundra år, med Per Eliasson, Malmö högskola, som fakultetsopponent.
Lund/Södertörn
Fredagen den 26 september kl. 13.00 disputerar Christina Jansson, Forskarskolan, i sal MB 503,
Södertörns högskola, på avhandlingen Maktfyllda möten i medicinska rum. Debatt, kunskap och
praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985. Opponent är Karin Johannisson, Uppsala universitet.
Måndagen den 13 oktober 2008 klockan 10.00 disputerar Anne Hedén, också inom
forskarskolan, på avhandlingen Röd stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den
svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen i sal MA 756, Södertörns högskola.
Opponent är Heléne Lööw, Uppsala universitet.
Växjö
Fredagen den 19 september klockan 13 disputerar vår forskarskoledoktorand Jesper Johansson på
avhandlingen "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här" - Retorik och praktik i LO:s
invandrarpolitik 1945-1981 i sal Homeros, Växjö universitet. Opponent blir Anders Wigerfeldt,
Malmö Högskola.
Följande disputationer planeras under hösten: lördagen den 4 oktober Fredrik Persson, opponent
Anette Warring; lördagen den 18 oktober Hrefna Róbertsdóttir, trolig opponent Helgi
Thorláksson; lördagen den 8 november Helena Tolvhed, opponent Eva Blomberg; lördagen den
15 november Cecilia Riving, opponent Lars-Erik Jönsson; lördagen den 22 november Stefan
Nyzell, opponent Mary Hilson; lördagen den 29 november Magnus Olofsson, opponent Karin
Sennefelt; lördagen den 6 december Johan Östling, opponent Mattias Thydén; fredagen den 12
december Lennart Karlsson; lördagen den 13 december, Per Stobaeus, opponent Thomas

Småberg, fredagen den 19 december Ainur Elmgren och lördagen den 20 december Fredrik
Björk, opponent Eva Jakobsson.

SEMINARIER
Högre seminariet har första seminariet
tisdagen den 16 september klockan 14.15: Anna Alm, ”Upplevelsens poetik- Erfarenheter i
”mellanrummens värld”, professionalisering och identitetsformering 1880-1920, med utsikt från
slöjdseminariet på Nääs. I.”
På schemat finns dessutom:
tisdagen den 7 oktober 2008 klockan 14.15: Kim Salomon, "Bortom postmodernismen. Vilken
historia?" (prel. titel)
torsdagen den 13 november 2008 klockan 14.15: Anna Alm, ”Upplevelsens poetik- Erfarenheter i
”mellanrummens värld”, professionalisering och identitetsformering 1880-1920, med utsikt från
slöjdseminariet på Nääs. II.”
Ventileringsseminarierna hålls företrädesvis tisdagar 14.15-16.00, men torsdagar samma klockslag
är också möjliga.
Förutom Kim kommer två - externa - gästföreläsare att engageras under terminen.
Doktoranderna uppmanas att anmäla avhandlingsdelar för ventilering, företrädesvis något av
följande datum:
9 september, 9, 21, 23, 30 oktober, 4, 27 november, 4, 11, 16, 18 december (några datum utöver
dessa har tillsvidare reserverats för gästföreläsare).
Kristian Gerner

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
SCAS
Swedish Collegium for Advanced Study inbjuder till föreläsning tisdagen den 23 september med
Jürgen Kocka. Ämnet är ”Historians, Fashions and Truth. The Last 50 Years.” Platsen är SCAS,
Linneanum, Thunbergsvägen 2 i Uppsala, tiden 6 p.m. För ytterligare information se
www.swedishcollegium.se.

Tidigare anmälda
De Svenska Historiedagarna
Årets tema är Tyskland och Sverige genom historien och arrangemanget äger rum den 10-12
oktober 2008 i Greifswald. Preliminärt program finns i Konferenspärmen. För ytterligare
information, se hemsidan www.dsh.se.
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg
Detta inbjuder till „Islamische Kontroversen zu Koexistenz und Gewalt“ 18-20 september 2008
och „Farben in Kunst- und Geisteswissenschaften“ 22-24 september. Allt tillkännagett på stora
affischer som inte får plats på våra anslagstavlor och som därför finns i Konferenspärmen.
International Medieval Congress, Leeds
Nästa års kongress har huvudtemat Heresy and Orthodoxy och äger rum 13-16 juli. För mer
information se www.leeds.ac.uk/ims/imc.
Political Women 1500-1900
Denna internationella konferens äger rum 12-14 november 2008 i Umeå. Information kommer
att läggas ut på www.umu.se/histstud. Kontaktinformation finns också i Konferenspärmen.

Ritual Dynamics and the Science of Ritual
Denna internationella konferens hålls på universitetet i Heidelberg 29 september – 2 oktober
2008. Sista dag att anmäla ämnen och paper är den 15 juni 2007. För vidare information, se
hemsidan www.rituals-2008.com

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 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”
Erik Philip-Sörensens stiftelse
Anslag utdelas till disputerade forskare eller forskargrupper och man välkomnar speciellt
ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar utveckla nya forskningsteman. Ansökan ska
ske på särskilt formulär senast den 19 september. För ansökningsblankett och info, se stidftelsens
hemsida www.epss.se.

TJÄNSTER
Tre tvååriga postdoktorala anställningar
- en anställning med inriktning på filosofi, kognitionsvetenskap, språkvetenskap, systematisk
teologi och religionsfilosofi, ref nr 2692
- en anställning med inriktning mot de historiska ämnena och etnologi samt mot de
religionshistoriska och religionsvetenskapliga ämnena, ref nr 2693
- en anställning med inriktning mot de estetiska och bibelexegetiska ämnena, ref nr 2695
Observera att sista ansökningsdatum förlängts till fredagen den 10 oktober 2008. Utlysningen
finns på http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/11296

ÖVRIGT
Nya doktorander
Måndagen den 8 september välkomnar vi de nya doktoranderna Peter K Andersson, Pernilla
Bjelkenbrant, Kajsa Brilkman, Isak Hammar, Emma Hilborn och Johan Stenfeldt, Forskarskolan,
samt David Larsson. De kommer att presentera sig vid det gemensamma kaffet.
Tro det eller ej men nu finns det en ny kaffelista på skåpdörren ovanför spisen. Bara att välja och
vraka och skriva upp sig. Om alla som deltar i det gemensamma kaffet också ställer upp och
hjälper till torde det inte bli mer än två gånger per person under höstterminen, en insats som
inte borde vara någon övermäktig. Våra gemensamma kaffestunder är värda att vårda och värna.
Vi har fått avundsjuka kommentarer från andra institutioners personal och arbetsmiljöexperter
är oroade över den rådande trenden att ta med kaffet till sin dator istället för att ta tillfället i akt
att träffa, prata med och lära känna arbetskamraterna. De är mycket övertygade om
gemensamma kaffestunders värde!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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