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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
Lund
Magnus C Persson disputerar tisdagen den 11 december 2007 klockan 13.15 i sal 3, Historiska
institutionen, på avhandlingen Coming Full Circle? Return Migration and the Dynamics of Social
Mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930. Opponent är Harald Runblom.
Victor Lundberg disputerar lördagen den 15 december 2007 klockan 10.15 i sal 3, Historiska
institutionen på avhandlingen Folket, yxan och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i
den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902. Opponent är Tom Olsson.
Linköping
Inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete disputerade Göran Sparrlöf fredagen den
23 november 2007 på avhandlingen ”Vi manliga lärare”: Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp
om löner och arbetsområden 1920-1963.
Stockholm
Vid Kungliga Tekniska högskolan disputerar Mikael Nilsson fredagen den 14 december 2007
klockan 10.15 I sal D2, Lindstedtsvägen 5, KTH, på avhandlingen Tools of Hegemony. Military
Technology and Swedish-American Security Relations, 1945-1962.
Vytautas Petronis disputerar fredagen den 21 december 2007 klockan 10.00 i MA 636,
Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, på avhandlingen Constructing Lithuania. Ethnic
Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914.
Umeå
Fredagen den 14 december 2007 klockan 13.15 disputerar Stefan Dalin, i Humanisthuset, hörsal
G, på avhandlingen Mellan massan och Marx. En studie av den politiska kampen inom
fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946.

SEMINARIER
De närmast följande seminarierna.
MÅNDAG 10 DECEMBER KL 16.15: NILS GILJE: FENOMENOLOGI OCH KULTURHISTORIA (preliminär
titel). Obs! Ändrad dag!
Detta är det tredje i serien på tre ”teoriseminarier” under hösten som initierats av doktorander.
Anna Nilsson och Johan Östling gör kort inledning om temat, därefter lyssnar vi på kultur- och
filosofihistorikern Nils Gilje.
Deltagande i eftersits anmäls till Anna.Nilsson@hist.lu.se
TORSDAG 13 DECEMBER KL 14.15: ANNA BENGTSSON: FRÅN DET ENKLA TILL DET SVÅRA UTAN SPRÅNG
– MODERNISERINGSPROJEKTET OCH ”TRADITIONALISERINGSPROJEKTET” PÅ NÄÄS 1880-1940.
Avhandlingstext som skickats ut via e-post. Ett antal exemplar ligger utanför expeditionen.
TISDAG 18 DECEMBER KL 14.15: MIKAEL PETTERSSON: ÖVERNATURLIG BEBLANDELSE I 1600-TALETS
SVERIGE. OM UNDERSÖKNINGENS KÄLLMATERIAL OCH UPPLÄGGNING. Obs! Nytillkommet
seminarium!
Avhandlingstext som skickas ut via e-post och läggs ut utanför expeditionen i ett fåtal exemplar.
Eventuella texter till seminarierna distribueras alltså via e-post. Vi uppskattar om du som skriver
ut uppsatsen från din e-post använder dubbelsidig utskrift när så är möjligt! De som vill ha en
pappersversion sig tillsänd måste meddela Leopoldo detta. Ett fåtal exemplar kommer att finnas
till avhämtning utanför expeditionen.
Under vårterminen övertar Kristian Gerner ansvaret för Det högre seminariet.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Europeisk historia
På väg till en europeisk historia – nationell vs. europeisk historieskrivning är ett symposium
anordnat av Goethe-Institut och Institut Français – i samarbete med Historisk Museet och
Södertörns högskola (Europaprogrammet). Det äger rum 12-13 december 2007 och vi har just
fått programmet, som finns i Konferenspärmen.

Tidigare anmälda
Political Women 1500-1900
Denna internationella konferens äger rum 12-14 november 2008 i Umeå. Utskick kommer i
januari 2008 och då kommer också information 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
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
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.
Alfried Krupp Wissenschafstkolleg Greifswald
Kollegiet inbjuder till en „internationale Fachtagung“ den 11-15 december, på temat Byzanz in
Europa. Europas östliches Erbe. Affischerna finns i Konferenspärmen och mer information kan
inhämtas på www.wiko-greifswald.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

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”

ÖVRIGT
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. Rummet är öppet dagtid, Erland låser upp när han kommer på
morgonen.

Julfest
Eftersom en festkommitté snabbt anmälde sig blir det trots allt en julfest den 18 december med
början klockan 18. Inbjudan har skickats ut. Anmälan senast den 10 december.
Gemensamt kaffe
Lista för vårterminen kommer att sättas upp i slutet av månaden.

Hyllor
Nya, golvstående, hyllor har beställts för att ersätta de vägghyllor som bedömts vara osäkert
upphängda. Beräknad leverans den 13 december.
Semester
Leopoldo har semester den 17 och 19 december samt 2 – 4 januari. Jag har semester 2 – 4
januari.
Helgstängt
Institutionen är stängd fr o m 22 december – t o m 1 januari.
Hiss?
Det har aviserats att huset ska förses med hiss – redan till sommaren. Vi tror det när vi ser den!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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