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Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 32, 2006/07, Nr 8, 2007-02-14
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!

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.
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 1870-1914.
Umeå
Helena Hill disputerar i idéhistoria torsdagen den 22 februari 2007 klockan 10.00 i hörsal E,
Humanisthuset, på avhandlingen Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en
svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal.
Sofia Kling disputerar dagen därpå, fredagen den 23 februari 2007 klockan 10.15, i samma sal, på
sin avhandling Vi våga ej helt leva. Barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska fertilitetstransitionen.

SEMINARIER
Ventileringsschemat för vårterminen är ännu inte klart. Följande seminarier är hittills inbokade:
Tisdag 6 mars, 14.15–16.00, Blå rummet, Magnus Olofsson och Tommy Gustafsson, En principiell diskussion av avhandlingars inledningskapitel. Kristian Gerner.
Tisdag 13 mars, 16.15–18.00, sal 4, Allmänt seminarium. Tiina Rosenberg, Centrum för Genusvetenskap, Bara underhållning? Om Zarah Leanders postuma återkomst.
Torsdag 24 maj 14.15–16.00, Blå rummet, Biografiseminarium.
Eva-Helen Ulvros, Lina Sandell-Berg: Religion som emancipation. En kvinnas möjligheter
utifrån kristen tro.
Anna Bengtsson, Rösträttskvinnor och kollektivbiografier.
Henrik Rosengren, Biografin som vetenskaplig genre.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Kejsare och Kyrka – om Konstantin och kyrkohistorien
Denna, den patristiska dagen 2007, hålles måndagen den 5 mars i sal 218, Centrum för Teologi
och Religionsvetenskap. Deltagaravgiften 270 kronor, inkluderar lunch, kaffe, kvällsbuffé och
texthäfte (170 kronor utan kvällsbuffé). Anmälan senast den 20 februari till
per.ronnegard@teol.lu.se
Cultural Encounters and Historical Practice
Den tredje och sista konferensen I Nordisk Netværk for global kulturhistorie, CFP, äger rum den
7-9 november 2007 på Carlsberg Akademi i Köpenhamn. För information se
www.globalkulturhistorie.au.dk
Sommaruniversitet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 7-28 juni 2007
Temat är ”Turkiet mellan två världar – historia, kultur och framtidsperspektiv”. Kursen riktar sig
till forskarstuderande men även till studenter till C-, D- och mastersnivå samt disputerade forskare. Intresseanmälan senast den 16 februari 2007.

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.
26th Nordic History Congress
Detta, det Nordiska historikermötet, hålls i Reykjavik 8-12 augusti 2007. Information och anmälan via hemsidan på www.nordisk.hi.is och information via e-post från einarhr@hi.is. Sista
anmälningsdag den 1 juni. Deltagarantalet är begränsat till 700 personer.

TJÄNSTER
Forskarassistent inom humanistiska fakultetens historisk-filosofiska sektion med inriktning på Mänskligt handlande och kulturella praktiker. Teoretiska och historiska perspektiv.
Anvisningar för ansökan, som skall vara inkommen senast den 7 mars 2007, finns på
www.ht.lu.se/intranet/lediga.php Utlysningen har också skickats ut på våra e-postlistor.
Forskarassistent inom humanistiska fakultetens historisk-filosofiska sektion med inriktning på Kultur, kulturanalys och kulturell gestaltning.
Anvisningar och ansökningstid samt utlysning som föregående!
Lektor i arbetslivskunskap
Södertörns högskola söker en lektor på halvtid i arbetslivskunskap med inriktning mot idéhistoria. Anvisningar för ansökan finns på hemsidan www.sh.se/ledigajobb. Ansökan senast den 5
mars 2007 till Registrator, Södertörns högskolan, 141 89 HUDDINGE.

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!

Vetenskapsrådet
Nyhetsbrev angående bland annat årets stora utlysning har skickats med e-post. Papperskopia
finns i stipendiepärmen.
Stipendium ur Stiftelsen Sven B F Jansson Minnesfond
Fondens ändamål är att stödja studiet av Islands språk, litteratur och kultur. Ansökan skall vara
Stiftelsen Sven B F Janssons minnesfond, Kungl. Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86
STOCKHOLM, tillhanda senast den 2 april 2007. Se även akademiens hemsida
www.vitterhetsakad.se där också ansökningsblankett finns att hämta.
Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten
Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets stipendieportal Ansökan ska ha
inkommit senast den 28 februari.
Stiftelsen Lars Johan Wallmarks stipendiefond
Detta utdelas till skicklig och behövande yngre akademisk lärare. Ansökan senast den 28 februari
2007.
Resestipendier
Också för dessa finns ansökningsblankett och information på stipendieportalen. Ansökan ska ha
inkommit senast den 28 februari 2007.
Allmänna stipendier
Donationsförvaltningen vid Lunds universitet har ledigkungjort ett antal allmänna stipendier
med sista ansökningsdag den 5 mars 2007. För mer information, se stipendieportalen, adress
ovan!
Resestipendium för projektarbete i Turkiet eller resten av Främre Orienten
Stipendiet, som utlysts av Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänner, är på 8.000 kronor.
Några speciella ansökningsformulär finns inte. Ansökan ska vara föreningens styrelse tillhanda
senast den 28 februari 2007. För information se www.istanbulvanner.se
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning
Forskningen kan gälla till exempel idéer, teknik, företag eller människor. Ansökningshandlingar
skall ha inkommit senast den 20 mars och beslut fattas under maj månad. Upplysningar och
blanketter för ansökan kan hämtas på stiftelsens hemsida: www.ridderstadsstiftelse.se
Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner
Föreningen utlyser dels sitt stora stipendium på 20.000 kronor, dels Det Lagergrenska priset på
30.000 kronor. Ansökan om stipendium såväl som förslag till pristagare ska inges senast den siste
februari 2007 till Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Kungliga Slottet, 111 30
STOCKHOLM.
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
Fulbright
Fulbright Commission erbjuder stipendier till doktorander och disputerade. För information se
www.usemb.se/Fulbright

NordForsk
För information om de olika anslag som erbjuds finns en hemsida www.nordforsk.org där man
uppmanas klicka på Apply for funding.

NYA BÖCKER
Herrgårdarna i Skåne är många. En flitig och systematisk resenär skulle idag kunna räkna drygt
160 herrgårdsbyggnader med anor från dansk tid och minst lika många som tillkom under 1800talets jordbruksomvandling. Unikt för de skånska godsen är att de haft en enastående förmåga att
fortleva genom århundraden: det är en historia om kontinuitet genom omvandling. Godsens sätt
att anpassa sig till nya förhållanden – ekonomiska, politiska, sociala och kulturella – är det
genomgående temat i Gods och bönder från högmedeltid till nutid, där författarna företräder olika
discipliner som historia, ekonomisk historia, konstvetenskap och musikvetenskap. I boken, som
är redigerad av Mats Olsson, Sten Skansjö och Kerstin Sundberg, medverkar bland andra Mathias
Cederholm och Magnus Olofsson.
Går det att göra vetenskap av livet? I antologin Med livet som insats. Biografin som humanistisk
genre, redigerad av Henrik Rosengren och Johan Östling, ges en helhetsbelysning av just biografin
som humanistisk genre. Initierat och uppslagsrikt diskuterar Yvonne Hirdman, Alf W Johansson,
Kristina Josefsson, Martin Kylhammar, Lisbeth Larsson, Ingemar Lundkvist, Birgitte Possing,
Henrik Rosengren, Johan Svedjedal, Eva Helen Ulvros, Christina Carlsson Wetterberg och Johan
Östling biografins återkomst och pånyttfödelse i samtida humanistisk forskning, dess metoder
och teorier, traditioner och utvecklingsmöjligheter. I det första avsnittet förs övergripande resonemang, därnäst riktas blicken mot biografins plats inom litteraturvetenskap, historia, idéhistoria
och arkeologi. På det följer bidrag om det på en gång lustfyllda och smärtsamma mötet mellan
biografen och den biograferade.

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 bifogades förra HILMA. Evenemanget äger rum lördagen den 24 februari klockan 13 i
Palaestra och alla är hjärtligt välkomna!
Inbjudan till bokpresentation
Den ovan nämnda boken Med livet som insats presenteras onsdagen den 21 februari klockan
16.15 i sal 3, Historiska institutionen. Eva Österberg diskuterar, med boken som utgångspunkt,
biografin som humanistisk genre. Dryck och lättare tilltugg serveras. Anmälan snarast till
henrik.rosengren@hist.lu.se, telefon 046-222 79 54. Alla hälsas varmt välkomna!
Historisk Samfund
Program för våren finns i Konferenspärmen.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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