HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 35, 2009/10, Nr 9, 2010-03-26
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
Uppsala
Fredagen den 19 mars 2010 klockan 13.15 försvarade Bo G Hall sin avhandling Perspektiv på
Patron. Bruksägaren och statsministern Christian Lundeberg (1842-1911).

SEMINARIER
Högre seminariet
Seminariet leds under vårterminen 2010 av Yvonne Maria Werner. Tiden är tisdagar klockan
14.15-16 respektive torsdagar 13.15-15 om inget annat anges.
Under höstterminen 2010 kommer seminariet att ledas av Klas-Göran Karlsson.
Tisdag 20 april 14.15-17: Reformationsseminarium med Kajsa Brilkman och Sinikka Neuhaus
Torsdag 22 april: Marcus Collins (Loughborough University), The Beatles in the 1960s - eftersits
Tisdag 27 april: Anna Alm, Slöjdskolan på Nääs 1890-1940 (avhandlingsavsnitt - titel anges
senare)
Torsdag 29 april: Alexander Maurits, Lundahögkyrklighetens mansideal – teoretiska perspektiv
(avhandlingsavsnitt). Maurits är doktorand på CTR och medverkar i Werners forskningsprojekt
om kristen manlighet
Tisdag 4 maj: Emma Hillborn, Ungsocialister i himmel och helvete (avhandlingsavsnitt)
Torsdag 6 maj: Att forska om etik och moral i ett historiskt perspektiv: samtal med Eva Österberg,
Catharina Stenqvist och Marie Lindstedt-Cronberg
Tisdag 18 maj: Tomas Fransson, ”Med Gud för konung och fosterland!”: Ungkyrkligheten och Jesus
Torsdag 20 maj: Bodil Formark, Att göra flickor till scouter (kapitel i en kommande avhandling
med titeln Den välsituerade flickan. Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940)
Tisdag 25 maj: Fredrik Egefur, Svenska freds- och skiljedomsföreningen under pionjärtiden
(avhandlingsavsnitt)
Tisdag 8 juni: Anna Alm, Slöjdskolan på Nääs 1890-1940 (avhandlingsavsnitt - titel anges senare)

KONFERENSER, SYMPOSIER MED MERA
Arbetsliv i förändring
Denna tvärvetenskaplig konferens kring arbetsliv och arbetsmiljö äger rum den 19-21 maj. Mer
information på FALF:s hemsida: http://falf.se
Nordens välfärdscenter
NVC kallar till Nordiska alkohol- och drogforskardagar i Reykjavik den 23-25 augusti 2010.
Varför de kallar oss vet jag inte, men om någon är intresserad finns mer information på
www.nordicwelfare.org ”inom kort”.
Summer School 2010 in Heidelberg: Knowledge on the Move
Inbjudan finns i Konferenspärmen. Ansökan senast den 31 maj. Mer information finns att
hämta på http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/en/students/summerschool.html

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
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”
Ejnar Lindhs kommunalvetenskapliga stiftelse
Stiftelsen stödjer forskning och information rörande kommunernas verksamhet förr och nu.
Ansökan, på max 2 A4-sidor, ska vara inkommen senast den 7 maj 2010. Eventuella frågor ställs
till jonny.paulsson@skl.se. Utlysningen finns i stipendiepärmen.

PRISTAGARE
Årets Nils Klim-pris har tilldelats Johan Östling. Enligt kommittén representerar hans
avhandling ett viktigt bidrag till vår förståelse av nazismens konsekvenser för efterkrigstidens
samhälle. Kommittén menar också att han innehar stor originalitet och en nyskapande talang.
Priset delas ut i Bergen den 9 juni i år och är på 250.000 norska kronor. Läs mer på
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=45931 HILMA gratulerar å det varmaste!

ÖVRIGT
Institutionsstyrelsen
Styrelsen sammanträder den 16 april. Ett sammanträde planeras också till slutet av terminen..
Påskkaffe
Vi inleder traditionsenligt påskfirandet med kaffe och påsktårta på Dymmelonsdagen, som i år
infaller den 31 mars.
Det finns platser kvar på kaffelistan – skriv upp dig!
Skärtorsdag
Torsdagen den 1 april avkortas arbetstiden med två timmar för personal med reglerad arbetstid.
Institutionen stänger klockan 14. Under helgdagarna är institutionen låst och larmad. Du kan
lugnt passera alla dörrar med kortläsare, men du får inte gå ut på gården.

Semester
Jag har, som vanligt, semester veckan efter påsk, den 6-9 april. Den 20-22 april är jag på
Säkerhetskonferens 2010 vid Uppsala universitet, på uppdrag av områdesstyrelsens AU.
Siste april
Fredagen den 30 april avkortas arbetstiden med fyra timmar för personal med reglerad arbetstid.
Institutionen stänger klockan 12. Postgång endast på förmiddagen. Sistaminuten-brevlådorna
töms klockan 11.00.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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