HILMA
Historiska Institutionen i Lund meddelar Att…
Årgång 31, 2005/06, Nr 10, 2006-04-27
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 kopierar du och sätter tillbaka
originalet i pärmen!

DISPUTATIONER
Lund
Johan Dietsch disputerar lördagen den 29 april klockan 10.15 i sal 3, Historiska institutionen, på
avhandlingen Making Sense of Suffering. Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture.
Mikael Tossavainen disputerar onsdagen den 31 maj i Murbeckssalen, rum 102, gula villan,
Botanicum, Östra Vallgatan 14, på avhandlingen Heroes and Victims. The Holocaust in Israeli
Historical Consciousness.
Stockholm
Håkan Blomqvist disputerar torsdagen den 27 april klockan 10.00 i MA 624, Södertörns
högskola, Alfred Nobels allé 7, på avhandlingen Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse
före nazismen.
Rolf Haslum disputerar fredagen den 2 juni klockan 10.00 i hörsal 9, hus D, på avhandlingen
Idrott, borgerlig folkfostran och frihet. Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960.
Fakultetsopponent är enligt utsänt meddelande en professor Eva Queckfeldt, Lunds universitet.
Uppsala
Janne Holmén disputerar fredagen den 5 maj klockan 10.00 i sal X, Universitetshuset, Uppsala p[
avhandlingen Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och
finländska läroböcker under Kalla kriget.
Samma dag klockan 14.15 disputerar Maria Axelsson i ekonomisk historia i hörsal 2,
Ekonomikum, på avhandlingen Ifrågasatta företagare. Konkursförvaltares syn på kvinnor och män
som företagsgäldenärer under 1900-talet.

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER
De närmast följande seminarierna
4 maj, 16.15–18.00, sal 3: Allmänt seminarium. Francis Sejersted, Socialdemokratins tidsålder.
Sverige och Norge under 1900-talet.
8 maj, OBS! måndag, 16.15-18.00, sal 4, seminarium arrangerat av forskarskolan med Jon
Sensbach, University of Florida
16 maj: Cecilia Riving

23 maj: Magnus Olofsson. Husockupationen och helvetesmaskinen. Lars Berggren
30 maj: Allmänt seminarium. Dalia Ofer, Hebrew University, Jerusalem, Everyday Life in East
European Ghettos: Class, Gender, and Authority
2 juni, 16.15- 18, sal 4: Allmänt seminarium. Schmul Eisenstadt, Rose Isaacs professor emeritus
of sociology at the Hebrew University of Jerusalem: The Variability of Modernities. Is a non-liberal
Civil Society Possible?
13 juni: Louise Sebro
Aktuella ändringar 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
”Competing Memories” – Holocaust and GULAG in European History: Memory Culture
in the Baltic Sea Area
Affischen finns på anslagstavlan i korridor 219. Följebrevet meddelar att både Kristian Gerner
och Karl-Göran Karlsson deltager. Anmälan senast fredagen den 28 april till kec@diis.dk.
Svensk og dansk romantik. Et møde
Konferensen äger rum den 8-9 mars 2007 på Københavns Universitet Amager. Den som vill
deltaga med foredrag ska senast den 1 juni 2006 skicka titel och abstract till gunilla@hum.ku.dk.
Samma Gunilla (Hermansson) kan bistå med information, liksom Mads Nygaard Folkmann,
mads@hum.ku.dk.

Tidigare anmälda
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
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. Årets konferens hålls den 10-13 juli och även om denna finns information,
på www.leeds.ac.uk/ims/imc
Eighth International Conference on Urban History
Konferensen äger rum 30 augusti – 2 september 2006 i Stockholm. Detaljerad information om
registrering finns på hemsidan www.eauh.org
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
Historiedag i Eslöv 17/8
Skånekretsen av Historielärarnas förening inbjuder till en ny didaktikdag i Eslöv. Temat är den
nya 50-poängskursen och medverkar gör bland andra Per Eliasson, Klas-Göran Karlsson, Eva
Queckfeldt och Ulf Zander. Kontakta Lars Andersson för mer information, az@berga.eslov.se

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.
Johannes och Gulli Blidfors stiftelse
Stipendiet avser forskning i den skånska arbetarrrörelsens historia och uppgår till 50.000 kronor.
Det kan sökas av doktorander, C- eller D-studenter eller personer med mindre eller ingen alls
anknytning till universitetsvärlden. Ansökan ska senast den 1 juni 2006 vara insänd till Johannes
och Gulli Blidfors stiftelse, Skånes socialdemokratiska partidistrikt, att. Britt-Luise Nilsson, Olof
Palmes plats 1, 214 44 MALMÖ. Utlysningen finns i stipendiepärmen.
Fulbright
Fulbright Commission erbjuder stipendier till doktorander och disputerade. För information se
www.usemb.se/Fulbright
Svea Orden
Det disponibla beloppet är omkring 30.000 kronor och stipendiet är avsett att främja
vetenskaplig forskning som söker kartlägga vårt lands och vårt folks historia, företrädesvis under
äldsta tid (500-1500 e.Kr.). I första hand lämnas det till forskarstuderande med långt hunna
avhandlingsarbeten för att ge erforderlig arbetsro under slutfasen av arbetet. Ansökan ska ha
kommit in senast den 31 maj 2006. Mer information i stipendiepärmen. Orden nås bland annat
via e-post svea.orden@telia.com
NordForsk
För information om de olika anslag som erbjuds finns en hemsida www.nordforsk.org där man
uppmanas klicka på Apply for funding.
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
Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond
Forskningsanslag utdelas för att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom
Stockholm stad. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 maj 2006. Upplysningar
lämnas av stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund, telefon 08-508 31 560 eller antikvarie
Suzanne Lindhagen, telefon 08-508 32 554.

FORSKARSKOLAN
Antagning
Forskarskolans styrelse fattar beslut om antagning den 15 maj. Den slutgiltiga antagningen görs
sedan på fakultetsnivå.

Kurser
Under höstterminen 2006 planeras tre kurser. De första fem veckorna ges en introduktionskurs
för de nyantagna. Från den 6 oktober till den 24 november ger Mats Greiff, Lars Olsson och Ylva
Waldemarsson en kurs om internationell arbetarhistoria. Därefter kommer en teori- och
metodkurs att ges.

Juniinternatet
Detta äger rum 7-9 juni på Bäckaskogs slott och är internationellt med en nordisk prägel.
Anmälan om deltagande görs snarast till barbro.bergner@hist.lu.se och hon bistår förstås också
gärna med information.

ÖVRIGT
Information från bland annat Litteraturvetenskapliga institutionen och Örebro universitet sätts
kontinuerligt in i konferens- och seminariepärmen.
Det finns fortfarande utrymme för de anställda som deltager i våra gemensamma kaffepauser
annat än rent tillfälligt att skriva upp sig på listan i köket för att koka kaffe eller sköta inköp!
Reserverna är förbrukade.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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