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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
Magnus Olofsson disputerar fredagen den 5 december 2008 klockan 10.15 i sal 3 på
avhandlingen Tullbergska rörelsen. Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869. Opponent är
docent Fredrik Nilsson, Malmö högskola.
Lördagen den 6 december klockan 10.15 i sal 3 står Johan Östling i tur och försvarar sin
avhandling Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning.
Fakultetsopponent är fil dr Mattias Tydén, Institut för Framtidsstudier.
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 representationer av olympiska spel 1948-1972 och
opponent är docent Eva Blomberg, Mälardalens högskola.
Följande disputationer planeras: fredag 19 december, Ainur Elmgren, opponent Lars Elenius och
lördag 31 januari, Stefan Nyzell, Malmö, opponent Mary Hilson.

SEMINARIER
Högre seminariet
4 december klockan 16.15, Professor Paula Fass, University of California at Berkeley, "Domestic
Power: Parent-Child Relations in the United States”. Eftersits
16 december klockan 14.15, Bodil Formark, doktorand vid Mittuniversitetet, Härnösand,
Inledning till avhandlingen samt kapitlet ”Frustunaby – flickscouter på plats i rummet”

Centrum för Danmarksstudier inbjuder till öppet seminarium måndag 1 december klockan
10.15 i Blå Rummet, Mahama Tawat, Two Tales of Viking Diversity. Integration Policies in
Denmark and Sweden since the 1970s.
Mahama Tawat är doktorand vid Department of Politics, University of Otago, New Zealand.
Han har en magisterexamen från Högskolan Dalarna och Stockholms universitet. Från juni till
september 2008 var han gästforskare vid Centrum för Danmarksstudier. Hans PhD-projekt är en
komparativ studie av invandring och integrationspolitik i Danmark och Sverige från mitten av
1970-talet.
Alla hälsas välkomna!

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.

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
Nygammal studierektor
Från och med 1 november är Eva Queckfeldt studierektor för grundnivå.
Jämställdhetsgrupp
Institutionsstyrelsen har utsett en ny jämställdhetsgrupp bestående av Isak Hammar, Eva
Queckfeldt, Andreas Tullberg, Eva Helen Ulvros och Anna Wallette, med Eva Helen Ulvros som
ordförande.

Forskningsanslag
Riksbankens Jubileumsfond har fördelat forskningsanslag, till glädje och bekymmer för vår
institution. De gynnade är Henrik Rosengren, I skuggan av Förintelsen. Judars integration och
kulturskapande i Sverige före, under och efter andra världskriget, 3 335 000 kronor; Joachim
Östlund, Den ofria människan: Berättelser om och av svenska slavar i Turkiet och Nordafrika och
den svenska orientalismens formering, 1660–1760, 1 570 000 kronor, samt Christopher
Collstedt, I krigets skugga. Den rättsliga hanteringen av militärt våld i Skåne ca 1658–1700,
1 535 000 kronor.
Vetenskapsrådet har tilldelat Lars Berggren anslag till projektet Främlingsfientlighet och
arbetarrörelse. Arbetarrörelsens förändrade ställning och framväxten av främlingsfientliga
strömningar i Landskrona 1945-2005.

ÖVRIGT
Utrymningsövning
Någon gång under vecka 49 är det dags för utrymningsövning. De som överlever bjuds på godis
på uppsamlingsplatsen.
Semester
Erland har semester 10-28 november för att resa till Indien. Vi har alltså vikarierande lokalvårdare
i huset under den tiden.
Jag har semester 24-28 november.
Julfest
Det tycks trots allt finnas folk som vill arrangera årets julfest. Boka alltså in kvällen torsdagen den
11 december. Särskild inbjudan kommer!
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

\ÇzxzxÜw

