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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
Tommy Gustafsson disputerar lördagen den 12 januari 2008 klockan 10.15 i Hörsalen, SOLcentrum, på avhandlingen En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och
rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet. Opponent är Jan Olsson, Stockholms
universitet.
Stockholm
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.

SEMINARIER
Under vårterminen övertar Kristian Gerner ansvaret för Det högre seminariet.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Äktenskap – historiskt och tvärkulturellt
Konferensen arrangeras av Centrum för Danmarksstudier och äger rum 15 – 16 februari
2008 på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Anmälan senast 29 januari till
Barbro.Bergner@hist.lu.se. Programmet finns i Konferenspärmen.
NCK:s vårkonferens 2008 – Kulturarvspedagogik i Norden
Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik inbjuder till konferens på Jamtli i Östersund den 2021 februari 2008. Anmälan görs till anna.jonsson@jamtli.com senast den 21 december.
Ytterligare upplysningar kommer i samband med anmälan eller kan fås från ovannämnda Anna
Jonsson.

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.
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”
Lennart J Hägglunds stiftelse för Arkeologisk Forskning och Utbildning
Årets utdelningsbelopp är omkring 1 miljon kronor. Ansökan sker på särskild blankett och vara
inne senast tisdagen den 26 februari 2008 klockan 12.00. Utlysningen finns i Stipendiepärmen.

TJÄNSTER
Universitetslektor i genusvetenskap
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Centrum för genusstudier,
Stockholms universitet, söker en lektor. För information om Centrums verksamhet, se

www.kvinfo.su.se. Upplysningar om anställningen lämnas av birgitta.ney@kvinfo.su.se och
anvisningar för ansökan finns på www.su.se/nyanstallning. Utlysningen finns i pärmen med
Tjänster.
Universitetslektor i historia
Göteborgs universitet har utlyst en anställning med senaste ansökningsdag den 19 januari 2008.
Humanistiska fakultetens meritportfölj bör användas vid ansökan. Närmare upplysningar
lämnas av prefekten Göran Malmstedt, tfn 031-786 45 08. Ledigkungörelsen finns i pärmen
Tjänster.

ÖVRIGT
Semester
Anna, Kenneth, Leopoldo och jag har semester 2 – 4 januari.
Helgstängt
Institutionen är stängd fr o m 22 december – t o m 1 januari. Biblioteket och expeditionen har
stängt t o m 6 januari.
Antagning inför vårterminen
Så här ser det ut efter första antagningen:
HIS A11 (Grundkurs) 72; HIS A21 (Fortsättningskurs) 36; HIS B04 (Internationell
samtidshistoria) 71; HIS K01 (Kandidatkurs) 29; HIS P01 (Magisterkurs) 19; HTX A04 (Filmen
och folkhemmet) 52; SAS H17 (Swedish Politics – Past and Present) 30; SAS H20 (History of
the Holocaust) 31; HIS M21 och HIS M02 (Masterkurser) 3 vardera, till vilka kommer de som
påbörjade masterprogrammet under höstterminen. Landskronakursen saknar sökande.
Bokhyllor
Vi har nu fått 685 kilo nya bokhyllor, som Leopoldo kommer att montera efter trettonhelgen.
Om någon som uppmanats att tömma sin vägghängda hylla till äventyrs inte gjort det ännu
börjar det bli dags.
Holbergs internasjonale minnepris 2008 och Nils Klim-prisen 2008
Vi har fått en invitasjon till nominering, i affischform. Professorer har rätt att nominera. Det
förra priset är på 4,5 miljoner norska kronor och utdelas för framstående vetenskapligt arbete
inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik eller teologi. Det senare tilldelas en yngre forskare
inom samma områden och är på 250.000 norska kronor. För år 2007 har Holbergs minnepris
tilldelats Ronald Dworkin och Klim-priset Carina Keskitalo vid Umeå universitet.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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