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Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 33, 2007/08, Nr 13, 2008-05-21
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
Fredagen den 13 juni klockan 10.15 disputerar Tomas Sniegon i Sal 3 på sin avhandling Den
försvunna historien. Förintelsen i tjeckisk och slovakisk historiekultur. Opponent är Sanimir Resic.
Linköping
Khalid Khayati disputerar torsdagen den 5 juni 2008 klockan 10.15 i sal K 1, Kåkenhus, Campus
Norrköping, vid Tema Etnicitet, på sin avhandling From victim diaspora to transborder citizenship?
Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden.
Stockholm
Vid Kungliga Tekniska högskolan disputerar Julia Lindkvist onsdagen den 28 maj klockan 13.15
i seminarierummet, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, Teknikringen 76, KTH, på
sin avhandling Att bygga kunskapsstaden. En studie av högskolornas framväxt i Stockholm 18501960.
Vid samma högskola framlägges till offentlig granskning för avläggande av teknologie
doktorsexamen avhandlingen Arbetslösa i rörelse. Organisationssträvanden och politisk kamp inom
arbetslöshetsrörelsen i Sverige, 1920-34 av civ.ing. Ulf Andréasson, torsdagen den 5 juni 2008
klockan 10.15 i sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH.
Umeå
Leonardo Fusè lägger fram sin avhandling Parents, children and their families. Living arrangements
of old people in the XIX century, Sundsvall region, Sweden vid något tillfälle som inte meddelats oss.
Uppsala
Fredagen den 9 maj disputerade Johannes Westberg på avhandlingen Förskolepedagogikens
framväxt. Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945.
Bo Larsson disputerade fredagen den 16 maj på sin avhandling De glömda verkstäderna. En studie
av två familjeföretag på den uppländska landsbygden ca 1930-2000.
Följande disputationer planeras under hösten: lördagen den 20 september Lina Sturfelt; fredagen
den 26 september Christina Jansson; fredagen den 3 oktober Niklas Ammert, opponent Per
Eliasson; lördagen den 4 oktober Fredrik Persson, opponent Anette Warring; lördagen den 18
oktober Hrefna Róbertsdóttir, trolig opponent Helgi Thorláksson; lördagen den 8 november
Helena Tolvhed; lördagen den 15 november Cecilia Riving; lördagen den 22 november Stefan
Nyzell; lördagen den 29 november Magnus Olofsson; lördagen den 6 december Johan Östling,

opponent Mattias Thydén; lördagen den 13 december, Per Stobaeus, opponent Thomas Småberg
och lördagen den 20 december Fredrik Björk, opponent Eva Jakobsson.

SEMINARIER
Även under höstterminen 2008 kommer Kristian Gerner att ansvara för Det högre seminariet.
Under vårterminen återstår följande seminarier:
22 maj 16.15 Eva Österberg: Historisk förändring efter den språkliga och kulturella vändningen.
Eftersits
27 maj 14.15-16, Anna Nilsson: Skillingtryckens lyckobegrepp, 1750-1850
Åsa Bengtssons seminarium är inställt!

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
De Svenska Historiedagarna
Årets tema är Tyskland och Sverige genom historien och arrangemanget äger rum den 10-12
oktober 2008 i Greifswald. Preliminärt program finns i Konferenspärmen. För ytterligare
information, se hemsidan www.dsh.se.

Tidigare anmälda
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg
Detta inbjuder till sommarakademi den 14-18 juli 2008 under rubriken „Greifswalder
Ukrainicum – Greifswald Ukranian Summer School”. Andra höjdpunkter i sommarprogrammet
är „Ökumene des Nordens. Theologien im Ostseeraum” den 15-17 maj 2008, „`Leutenot´ und
`Not der Leute´. Lebensverhältnisse im ländlichen Raum Nordostdeutschlands” 2-4 juli 2008,
„Islamische Kontroversen zu Koexistenz und Gewalt“ 18-20 september 2008 och „Farben in
Kunst- und Geisteswissenschaften“ 22-24 september. Allt tillkännagett på stora affischer som inte
får plats på våra anslagstavlor och som därför finns i Konferenspärmen.
Baltic Connections
Detta forskarseminarium om handelsförbindelser i Östersjöområdet 1450-1800 äger rum den 12
och 13 juni 2008 i Stockholms stadsarkiv. Anmälan sker per e-post senast den 30 maj till
bo.elthammar@ssa.stockholm.se. Inbjudan med program finns i Konferenspärmen. Ingen särskild
konferensavgift utgår. Deltagarantalet är maximerat till cirka 45 personer.
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 kommer
att läggas ut på www.umu.se/histstud. Kontaktinformation finns också i Konferenspärmen.
ESOF 2008
Euroscience Open Forum, Science for a better life, äger rum i Barcelona den 18-22 juli 2008. För
mer information se www.esof2008.org
Ritual Dynamics and the Science of Ritual
Denna internationella konferens hålls på universitetet i Heidelberg 29 september – 2 oktober
2008. Sista dag att anmäla ämnen och paper är den 15 juni 2007. För vidare information, se
hemsidan www.rituals-2008.com

International Medieval Congress, Leeds
Årets konferens har temat The Natural World och hålls den 7-10 juli 2008. För vidare
information se www.leeds.ac.uk/ims/imc
Voluntary Action History Society
Denna inbjuder till sin tredje internationella forskningskonferens vid University of Liverpool den
16-18 juli 2008. För mer information se www.vahs.org.uk
Genus, rum och gränser
Det IX nordiska kvinnohistorikermötet äger rum den 11-14 augusti 2008 i Reykjavik, Island.
Information och instruktioner finns på www.qhist08.is.
Gender Difference in European Legal Cultures
Den femte konferensen hålls 28-30 augusti 2008 vid Bielefelds universitet. Information finns i
Konferenspärmen eller fås via http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/kgottschalk

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”
Svea Orden
Stipendier utdelas till främjande av sådan vetenskaplig forskning som söker kartlägga vårt lands
och folks historia samt kultur, företrädesvis under äldsta tid (500-1500 e.Kr.), i första hand till
forskarstuderande med långt hunna avhandlingsarbeten. Ansökan med uppgift om den sökandes
meriter och nuvarande sysselsättning, forskningsuppgiften, planering och omfattning av
forskningsarbetet samt eventuella referenser ska ha inkommit till Svea Ordens kansli,
Coldinutrappan 2, 112 28 STOCKHOLM senast den 1 juli 2008. Kungörelsen finns i
Stipendiepärmen.
Erik Philip-Sörensens stiftelse
Anslag utdelas till disputerade forskare eller forskargrupper och man välkomnar speciellt
ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar utveckla nya forskningsteman. Ansökan ska
ske på särskilt formulär senast den 19 september. För ansökningsblankett och info, se stidftelsens
hemsida www.epss.se.

PERSONALNYTT
Henrik Rosengren har förordnats som utbildningskoordinator för den nya Forskarskolan i
historia och historiedidaktik.

ÖVRIGT
Utbildning i Första Hjälpen
Vi uppfyller långt ifrån de krav som ställs i rektorsbeslut från 2003 och vi vill enträget uppmana
DIG att anmäla dig till utbildningen och att göra det NU. Praktisk utbildning i HLR, hjärtlungräddning, erbjuds torsdag 11/9 13-15.30, tisdag 23/9 13-15.30, onsdag 8/10 9-11.30,
måndag 13/10 13-15.30 och torsdag 30/10 9-11.30. Teoretisk utbildning i Första Hjälpen

onsdag 5/11 13-16 och torsdag 13/11 9-12. Båda utbildningarna sker i Företagshälsovårdens
lokal, Tornavägen 9 A, 2 våningen. Du kan anmäla dig via e-post till
birgitta.wirenstedt@fhv.lu.se, senast den 1 september. Utbildningarna brukar snabbt bli fyllda, så
anmäl dig redan IDAG och glöm inte att ange vilket tillfälle du önskar. Inbjudan finns på
anslagstavlan i köket.
LUs bildbank
Denna påstår sig behöva dig och erbjuder gratis fotografering i entrén till Absalon tisdagen den 3
juni 12.30-15.30, i Studiecentrum, LTH, 2:a vån tisdagen den 10 juni 12.30-15.30 och i
Absalons entré torsdagen den 12 juni 12.30-15.30. Du behöver inte föranmäla dig och du får
själv tillgång till bilderna och kan använda dem i vilka sammanhang du önskar.
Kaffelistan…
På kaffefronten intet nytt. Det finns tomma rader på listan, så du som vill värna våra
gemensamma kaffepauser har möjlighet att skriva upp dig!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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