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Årgång 35, 2009/10, Nr 11, 2010-05-27
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, 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/Malmö
Vanja Lozic disputerar, inom Forskarskolan, fredagen den 4 juni 2010 klockan 10.15 i sal C231,
Orkanen, Malmö högskola, på sin avhandling I historiekanons skugga. Historieämne och
identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Fakultetsopponent är professor
Gunlög Fur, Linnéuniversitetet.
Linnéuniversitetet
Marie Eriksson, doktorand inom forskarskolan, försvarar sin avhandling Makar emellan.
Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880, den 18 juni 13.15 i sal
Homeros, Linnéuniversitetet, campus Växjö. Opponent är akademilektor Ann-Catrin Östman,
Åbo Akademi.
Tobias Stark försvarar sin avhandling Folkhemmet på is. Ishockey, modernisering och nationell
identitet i Sverige 1920-1972, den 12 juni 13.15 i sal Homeros, Linnéuniversitetet, campus Växjö.
Opponent är professor Jonny Wijk, Stockholms universitet.
Göteborg
Fredagen den 28 maj 2010 klockan 13.00 försvarar Ulrika Lagerlöf Nilsson sin avhandling Med
lust och bävan. Vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 1900-talet i Lilla hörsalen,
Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg.
Stockholm
Johan Bergman försvarar sin avhandling Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och
demokratin fredagen den 4 juni 2010 klockan 13.00 i hörsal 3, hus B, Universitetsvägen 10 B.
Uppsala
Lördagen den 29 maj 2010 försvarar Malin Masterton sin avhandling från Centre for Research
Ethics & Bioetchics (CRB) Duties to Past Persons. Moral Standing and Posthumous Interests of Old
Human Remains. Avhandlingen kan läsas på http://uu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:310376

SEMINARIER
Högre seminariet
Under höstterminen 2010 kommer seminariet att ledas av Klas-Göran Karlsson.
Torsdag 27 maj OBS! klockan 14.15: Alexander Maurits, Lundahögkyrklighetens mansideal –
teoretiska perspektiv (avhandlingsavsnitt). Maurits är doktorand på CTR och medverkar i Werners
forskningsprojekt om kristen manlighet
Tisdag 8 juni: Anna Alm, Slöjdskolan på Nääs 1890-1940 (avhandlingsavsnitt - titel anges senare)
Torsdagen den 15 juni: Fredrik Egefur, Svenska freds- och skiljedomsföreningen under pionjärtiden
(avhandlingsavsnitt)

KONFERENSER, SYMPOSIER MED MERA
De Svenska Historiedagarna
Dessa äger rum i Jönköping 1-3 oktober 2010 under temat Flit, fromhet och företagsamhet.
Preliminärt program finns i Konferenspärmen.
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”
Svea Orden
Stipendiet på 50.000 kronor lämnas i första hand till en forskarstuderande med långt hunnet
avhandlingsarbete för att ge arbetsro under slutfasen, dock ej till resor, tryckkostnader eller
liknande. Forskningen skall avse ”vårt lands och folks historia och kultur, företrädesvis under
äldsta tid”. Ansökan skall ha inkommit senast den 1 juli 2010. Utlysningen finns i
Stipendiepärmen.
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.

Erik Philip-Sörensens stiftelse
Anslag utdelas för genetisk och humanistisk forskning. De senare tilldelas i första hand
disputerade forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds
universitet. Ansökningar från yngre post-doc-forskare som önskar att utveckla nya
forskningsteman välkomnas särskilt. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 19
september. Ansökningsformulär och ytterligare information finns på hemsidan
http://www.epss.se

ÖVRIGT
Städning
Erland har, på egen begäran, flyttat till ett annat objekt. Hans ersättare heter Andres.
Sommarfesten
Inget som helst intresse har yttrats för denna. Den skulle annars äga rum torsdagen den 10 juni,
under förutsättning att någon arrangerat den.
Kaffelistan…
Det finns tre tomma dagar kvar.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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