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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
Umeå
Soili-Maria Olli disputerade fredagen den 5 oktober på avhandlingen Visioner av världen. Hädelse
och djävulspakt i justitierevisionen 1680-1789 med Per Sörlin som opponent. Boken nådde oss den
1 oktober.
Fredagen den 26 oktober 2007 klockan 10.15 disputerar Anna Lindkvist på avhandlingen Jorden
åt folket. Nationalföreningen mot emigrationen 1907-1925, i Humanisthuset, hörsal F, i Umeå, får
man förmoda.

SEMINARIER
De närmast följande seminarierna.
TORSDAG 1 NOVEMBER KL 16.15: KJELL ÖSTBERG: OLOF PALME OCH KALLA KRIGET.
Kjell Östberg från samtidshistoriska institutet vid Södertörn håller på att skriva klar en biografi i
två delar om Olof Palme. Han berättar här för oss om ett viktigt tema ur detta arbete.
Eftersits.
TORSDAG 8 NOVEMBER KL 16.15: CHARLOTTA BRYLLA: DET TOTALITÄRA SPRÅKET. SPRÅK OCH
IDEOLOGI I TVÅ TYSKA DIKTATURER.
Detta är det andra i en svit av tre ”teoriseminarier” under hösten som initierats av doktorander.
Anna Nilsson och Johan Östling inleder kort kring temat, sedan lyssnar vi på språkforskaren
Charlotta Brylla.
Eftersits.
TISDAG 13 NOVEMBER KL 14.15: MALIN GREGERSEN: ENTERING DOMESTIC SPACE: MISSIONARY
PERCEPTIONS OF HOME AND FAMILY (preliminär titel).
Avhandlingstext.
TORSDAG 22 NOVEMBER KL 14.15: MARIE CRONQVIST: FOLKHEMMET I ATOMÅLDERN.
Underlag en preliminär inledning till en ny bok.

TORSDAG 29 NOVEMBER KL 14.15: ALEXANDER GUSTAVSSON: KRISTNA HJÄLTAR. HERO-TANKEN HOS
DEN LUNDENSISKA HÖGKYRKLIGHETEN.
Eventuella texter till seminarierna distribueras via e-post. De som vill ha en pappersversion sig
tillsänd måste meddela Leopoldo detta. Ett fåtal exemplar kommer att finnas till avhämtning
utanför expeditionen.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Alfried Krupp Wissenschafstkolleg Greifswald
Kant und die Zukunft der europäischen Aufklärung är en „internationale Fachtagung“ som äger
rum den 9-13 oktober 2007. Det följs av ett internationellt symposium den 23-24 oktober med
rubriken Neural Systems of Affect and Cognition and their Interaction. Slutligen inbjuder de till
ännu en „internationale Fachtagung“ den 11-15 december, Byzanz in Europa. Europas östliches
Erbe. Affischerna finns i Konferenspärmen och mer information kann inhämtas på www.wikogreifswald.de
Gender Difference in European Legal Cultures
Den femte konferensen hålls 28-30 augusti 2008 vid Bielefelds universitet. Förslag till bidrag
lämnas senast den 16 november 2007. Information finns i Konferenspärmen eller fås via
http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/kgottschalk

Tidigare anmälda
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
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
International Medieval Congress, Leeds
Nästa års 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. Förslag till paper välkomnas. Sista dag för bidrag är den 1 december 2007. För
mer information se www.vahs.org.uk
MUSUND 2007
Arbetsgruppen för nätverket MUSUND (Museer omkring Öresund) inbjuder till seminarium
den 6-7 november i Helsingör. Sista anmälningsdag är den 31 augusti. För mer information se
www.musund.net. Programmet finns också på anslagstavlan mitt emot Lars Edgrens rum.
Genus, rum och gränser
Det IX nordiska kvinnohistorikermötet äger rum den 11-14 augusti 2008 i Reykjavik, Island.
Papers skall vara inlämnade senast den 31 december 2007. Information och instruktioner finns på

www.qhist08.is.
Historisk Samfund
Höstens möten äger rum måndagarna den 17 september, 8 oktober, 22 november och 10
december, alla i Blixen-salen, Den Sorte Diamant (Det Kongelige Bibliotek), Christians Brygge 5.
Programmet finns i Konferenspärmen.

TJÄNSTER
Universitetslektor i historia med inriktning mot historiedidaktik
Karlstad universitet utlyser ovannämnda tjänst, med sista ansökningsdatum den 31 oktober
2007. Det rör sig om ett vikariat på ett år, eventuellt med möjlighet till förlängning. För mer
information se www.kau.se/ledigatjanster.

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!

NYA BÖCKER
EVA ÖSTERBERGS Vänskap – en lång historia är de personliga relationernas kulturhistoria, men rör
samtidigt etik och politik. Hon skildrar vänskapen som idé från antiken till nutid. Hon låter sin
läsare ta del också av berättelser om vänner, av författare alltifrån Augustinus till Fredrika Bremer
eller Stefan Zweig. I dagböcker och brev från 1600-talet till nutid framträder vänskap som social
vardag.
STÄNDIGT LIKA FLITIGE Dick Harrison har utkommit med ännu en bok, den här gången tillsammans med Kristina Svensson. I Vikingaliv presenteras en ny bild av vikingatiden, där mycket
ställs på ända. Författarna har bokstavligen ryckt hjälmen av vikingarna och blickat in i deras
mentala universum. Aldrig har så mycket skrivits om både männen och kvinnorna, och sällan
med sådan vetenskaplig tyngd.

ÖVRIGT
RASRISK!
Två sektioner av den vägghängda hyllan i Sverkers rum rasade plötsligt ner måndagen den 8
oktober. Jag bifogar en bild på förödelsen! Sverker befann sig lyckligtvis inte i rummet just då.
Samtliga vägghyllor på institutionen har nu besiktigats. Vi kommer snarast att märka ut de hyllor
som riskerar att falla ner. Dessa ska tömmas – försiktigt! – och kommer sedan att monteras ner
och ersättas med golvstående hyllor. Problemet finns främst på bottenvåningen i de ursprungliga
delarna av huset, där väggarna inte, som de professionella hylluppsättarna förutsatte, består av
gipsskivor utan av puts på vass och nät.
Fredagen den 2 november
Höstens enda helgdag infaller den 3 november. Av den anledningen är arbetsdagen fredagen den
2 november avkortad med fyra timmar för personal med reglerad arbetstid. Institutionen stänger
klockan 12. Du kan, som alltid, komma in med ditt passerkort.
Semester
Evelin har semester 5-9 november.
Fredagen den 9 november är jag antingen på kurs eller kompledig, i vilket fall som helst inte på
institutionen. Jag har sedan semester 14-16 november och 26-30 november.

Sal 5
Nygamla Sal 5, rum 261, är nu i drift. Rummet kan bokas för gruppövningar genom en enkel
anteckning på rutlistan som sitter på dörren. Övrig tid kan det användas av grupper av studenter
eller enskilda studenter.

Julfest
Årets begivenhet äger rum tisdagen den 18 december om aftonen. Frivilliga som vill ingå i
festkommittén är välkomna att kontakta mig snarast. Kanske vågar vi hoppas att Svempa
S(w)ingers återuppstår?
Gemensamt kaffe
Det finns fortfarande ett stort urval tider att anteckna sig för på kaffelistan.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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