HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 32, 2006/07, Nr 7, 2007-02-05
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!

Seminarieschema medföljer nästa nummer!

DISPUTATIONER
Göteborg
Ann Ighe disputerar i ekonomisk historia torsdagen den 15 februari 2007 klockan 13 i hörsalen
Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg på avhandlingen I faderns ställe. Genus, ekonomisk
förändring och den svenska förmyndarinstitutionen ca 1700-1860.
Linköping
Vi har ”För kännedom” vid årsskiftet erhållit en akademisk avhandling som försvarades den 29
september förlidet år, Skolbarnets fostran. Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962 av
Jonas Qvarsebo.
Lund
Johan Lundin disputerar lördagen den 17 februari 2007 klockan 10.15 i sal 3, Historiska
institutionen, på sin avhandling Näten på Limhamn. Sociala relationer i ett lokalsamhälle 18701914.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
Nordiskt arbetarhistorikermöte
Konferensen hålls i Landskrona den 24-25 maj 2007 och arrangeras av Centrum för
Arbetarhistoria. Preliminär anmälan skickas till info@arbetarhistoria.org senast den 15 februari.
Inbjudan finns på en särskild hemsida www.arbetarhistoria.org där omsider även program och
texter kommer att finnas tillgängliga liksom upplysningar om praktiska arrangemang.
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Architecture, Consumption and the Welfare State: Perspectives on Swedish Modernism
Konferensen halls på Arkitekturmuseet i Stockholm den 9 – 11 februari 2007. Den ingår i ett
projekt med adress www.architectureandconsumption.com Information om konferensen finns
på www.arkitekturmuseet.se
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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!
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Fonden för sigillhistorisk forskning vid Stockholms universitet
Inom ramen för svensk sigillhistorisk och heraldisk forskning eller för vård av medeltida sigill
utlyses stipendier, även resestipendier, eller bidrag till viss verksamhet eller visst projekt. Enligt
fondförvaltningens prognos kommer omkring 30.000 kronor att kunna delas ut under 2007.
Sista ansökningsdag är den 1 april 2007. Ansökan kan inges till Rektor, Bd Karin Hedberg,
Stockholms universitet. Bloms hus, 106 91 STOCKHOLM. Upplysningar lämnas av
karin.hedberg@adm.su.se
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Fulbright
Fulbright Commission erbjuder stipendier till doktorander och disputerade. För information se
www.usemb.se/Fulbright
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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.
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NYA BÖCKER
Våld möter oss dagligen på film, tv och i dagspress, men vi finner också framställningar av våld i
exempelvis rättsprotokoll och politiska debatter. Hur olika representationer av våld förhåller sig
till reellt våld, eller till andra bilder och berättelser om våld, tillhör de viktiga och komplexa frågor
som väcks i antologin Våld. Representation och verklighet, redigerad av Eva Österberg och Marie
Lindstedt Cronberg och med medverkan av flera av institutionens forskare.
Bodil E. B. Persson har nu gått vidare och analyserat hur olika grupper i samhället försökte hejda
pestens framfart. De drabbade var överens om att den yttersta orsaken var Gud, att hans vrede
gentemot folket var upptänd. Men varför var han arg och genom vilka medel verkade han? Fanns
det enskilda personer som kunde misstänkas för att sprida smittan och hur skulle den bekämpas?
Var det tillåtet att använda magiska metoder? Dessa frågor behandlar hon i sin nya bok Gud
verkar med naturliga medel. Pestens härjningar i Skåne 1710-1713.

ÖVRIGT
Gemensamt kaffe
Vi har gemensamma kaffepauser måndagar klockan 10.00 och torsdagar klockan 15.00. Alla som
deltager annat än rent tillfälligt anmodas att anteckna sig för kaffekokning eller inköp på listan
som sitter på skåpdörren ovanför spisen!
Sven Lagerbring 300 år
Inbjudan bifogas!
Arkiv för nytta & nöje
Program för våren finns i köket!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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