HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 34, 2008/09, Nr 4, 2008-10-27
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
Cecilia Riving disputerar lördagen den 15 november 2008 klockan 10.15 i sal 3, Historiska
institutionen, på avhandlingen Icke såsom en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan
psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft. Opponent är docent Lars-Eric Jönsson,
Lunds universitet.
Fredagen den 12 december 2008 försvarar Christian Widholm sin avhandling Iscensättandet av
Solskensolympiaden – Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden
1912 i sal 3 klockan 14.15 med docent Jens Ljunggren, Lund s universitet, som opponent.
Dagen därpå, lördagen den 13 december 2008 klockan 10.15 disputerar Per Stobaeus i sal 3 på
sin avhandling Hans Brask. En senmedeltida biskop och hans tankevärld. Fakultetsopponent är
universitetslektor Thomas Småberg, Malmö högskola.
Lund/Malmö
Lördagen den 24 januari 2009 klockan 10.15 disputerar forskarskoledoktoranden Helena
Tolvhed i sal D 138, Nordenskiöldgatan 10 i Malmö. Hennes avhandling heter Nationen på spel.
Kropp, kön och svenskhet i populärpressens iscensättningar av olympiska spel 1948-1972 och
opponent är docent Eva Blomberg, Mälardalens högskola.
Göteborg
Vid okänd tidpunkt disputerar Svante Prado i ekonomisk historia på avhandlingen Aspiring to a
Higher Rank. Swedish Factor Prices and Productivity in International Perspective 1860-1950.
Uppsala
Fredagen den 24 oktober 2008 klockan 13.15 disputerar Hanna Enefalk i Geijersalen, Hus 7,
Campus engelska parken, Uppsala på avhandlingen En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism
och genus under det långa 1800-talet.
Följande disputationer planeras: lördag 29 november, Magnus Olofsson, opponent Fredrik
Nilsson; lördag 6 december, Johan Östling, opponent Mattias Tydén; fredag 12 december,
Lennart Karlsson, Växjö; fredag 19 december, Ainur Elmgren, opponent Lars Elenius; lördag 20
december, Fredrik Björk, Malmö, opponent Eva Jakobsson; lördag 31 januari, Stefan Nyzell,
Malmö, opponent Mary Hilson.

SEMINARIER
Högre seminariet
Tisdag 4 november klockan 14.15: David Larsson, Miljöförstörare och syndare
Inplanerade ventileringsseminarier är 11 november 14.15 Andres Brink (titel meddelas
senare); 13 november 14.15 Anna Alm, "'Genius loci'. Nääs som kreativt rum 1880-1940" samt
16 december 14.15 Bodil Formark (titel meddelas senare).
Dessutom kommer det ett allmänt seminarium den 4 december med Paula Fass.
Ventileringsseminarierna hålls företrädesvis tisdagar 14.15-16.00, men torsdagar samma klockslag
är också möjliga.
Doktoranderna uppmanas att anmäla avhandlingsdelar för ventilering till Kristian Gerner

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald
Vi har fått inbjudan till den internationella vinterakademien som äger rum den 16-22 februari
2009 under temat Was ist Geschichtsschreibung?, till Langstrafenvollzug und Menschenrechte
26-28 februari 2009, Wo entsteht die Kunst? Das Atelier seit Caspar David Friedrich 1-4 april
2009 samt den internationella sommarakademien den 15-26 augusti 2009 med rubriken
Greifswalder Ukrainicum. Affischerna finns i Konfernspärmen.
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 finns på
www.umu.se/histstud. Kontaktinformation finns också i Konferenspärmen.

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”
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
FAS utlyser programstöd inom områdena funktionshinder respektive internationell migration och
etniska relationer. Ansökan senast 15 januari 2009. Nyhetsbrevet med utlysningen finns i
Stipendiepärmen.

PERSONALNYTT
Yvonne Maria Werner och Eva Helen Ulvros har befordrats till professorer, vilket
uppmärksammas vid det gemensamma kaffet torsdagen den 27 november. Tårta torde kunna
förväntas.

ÖVRIGT
Stipendium
Fredrik Persson har tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens Västeuropastipendium för
utvecklande av vetenskapligt samarbete med Berlinuniversiteten Humboldt och Freie i anslutning
till ett postdoktorsprojekt om kommunism och kommunistiska regimer i tysk och svensk
historiekultur. HILMA gratulerar!
Information om biblioteket
Vid måndagskaffet den 3 november kommer Ann Tobin att informera om institutionsbibliotekets framtida status. Om det blir något kaffe är en annan sak. För närvarande är det tomt
på listan.
Miljödiplomering
Nästa led i diplomeringen är en ”allmän utbildning” onsdagen den 5 november klockan 10.15 i
sal 3.
Höstens enda helgdag
Lördagen den 1 november infaller höstens enda helgdag. Av den anledningen avkortas fredagen
den 31 oktober med 4 timmar för personal med reglerad arbetstid. Institutionen stänger klockan
12. Du kan, som alltid, komma in med ditt passerkort.
Elrevision
Fredagen den 14 november genomförs ”elrevision” i huset. Någon kommer då att gå runt i alla
rum för att mäta spänningen i eluttag, kontrollera ledningar och annat som jag inte närmare
känner till. Vederbörande kommer att utrustas med huvudnyckel.
Målning
Med början idag målas tak i Sal 5 och rum 248 (Joachim och Christopher). Senare väntar KlasGörans rum, Sal 3 och Blå rummet.
Semester
Erland har semester 10-28 november för att resa till Indien. Vi kommer alltså att ha vikarierande
lokalvårdare i huset under den tiden. Jag är kompledig 12-13 november och har semester 24-28
november.
Den eviga…
Vi har noterat att deltagarna i de gemensamma kaffepauserna fortfarande är något fler än namnen
på kaffelistan. Rannsaka samvete och kalender och skriv upp dig på listan! Om du klarat av första
insatsen den här terminen börjar det bli dags att skriva upp dig igen!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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