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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!
Jag följer i möjligaste mån de länkar jag lägger in – slå larm om de inte fungerar!

DISPUTATIONER
Göteborg
Fredagen den 18 april klockan 10.00 disputerar Fredrik Skott på avhandlingen Folkets minnen.
Traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964 i Stora hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6,
Göteborg.
Stockholm
Vid Kungliga Tekniska högskolan lade Isabelle Dussauge fram sin avhandling Technomedical
Visions. Magnetic Resonance Imaging in 1980s Sweden, fredagen den 4 april 2008 klockan 13.15 i
sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm.
Uppsala
Fredagen den 28 mars försvarade Laura Palosuo sin avhandling Yellow Stars and Trouser
Inspections. Jewish Testimonies from Hungary 1920-1945 i sal IX, Universitetshuset, Uppsala.
Fredagen den 4 april disputerade Anna Brismark i ekonomisk historia på avhandlingen Mellan
producent och konsument. Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland
i Hörsal 1, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala.
Christopher Lagerqvist disputerade i ekonomisk historia fredagen den 11 april på avhandlingen
Kvarboende vid vägs ände. Människors försörjning i det inre av södra Norrland under svensk
efterkrigstid.
Lund
Fredagen den 13 juni klockan 10.15 disputerar Tomas Sniegon i Sal 3 på sin avhandling Den
försvunna historien. Förintelsen i tjeckisk och slovakisk historiekultur.
Följande disputationer planeras under hösten: lördagen den 20 september Lina Sturfelt; fredagen
den 26 september Christina Jansson; fredagen den 3 oktober Niklas Ammert, opponent Per
Eliasson; lördagen den 4 oktober Fredrik Persson, opponent Anette Warring; lördagen den 18
oktober Hrefna Róbertsdóttir, trolig opponent Helgi Thorláksson; lördagen den 8 november
Helena Tolvhed; lördagen den 15 november Cecilia Riving; lördagen den 22 november Stefan
Nyzell; fredagen den 28 november Magnus Olofsson; lördagen den 6 december Johan Östling,
opponent Mattias Thydén; lördagen den 13 december, Per Stobaeus, opponent Thomas Småberg
och lördagen den 20 december Fredrik Björk, opponent Eva Jakobsson.

SEMINARIER
Även under höstterminen 2008 kommer Kristian Gerner att ansvara för Det högre seminariet.
Under vårterminen återstår följande seminarier:
13 maj 14.15-16, Carolina Jonsson: Reproduktionspolitikens genealogi: Ett försök till tematisering av
avhandlingens fokalpunkter
22 maj 16.15 Eva Österberg: Historisk förändring efter den språkliga och kulturella vändningen.
Eftersits
27 maj 14.15-16, Anna Nilsson: Skillingtryckens lyckobegrepp, 1750-1850
3 juni 14.15-16, Åsa Bengtsson: Kvinnor i rörelse - internationella influenser

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
De andre har ordet. Ikke-vestlige perspektiver på kulturmøder
Historisk samfund arrangerar detta seminarium som äger rum lördagen den 17 maj i
Christianshavns Beboerhus. Anmälan ska ske före den 1 maj till nyvang@hum.ku.dk och mer
information finns på hemsidan, http://historisksamfund.saxo.ku.dk
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg
Detta inbjuder till sommarakademi den 14-18 juli 2008 under rubriken „Greifswalder
Ukrainicum – Greifswald Ukranian Summer School”. Andra höjdpunkter i sommarprogrammet
är „Ökumene des Nordens. Theologien im Ostseeraum” den 15-17 maj 2008, „`Leutenot´ und
`Not der Leute´. Lebensverhältnisse im ländlichen Raum Nordostdeutschlands” 2-4 juli 2008,
„Islamische Kontroversen zu Koexistenz und Gewalt“ 18-20 september 2008 och „Farben in
Kunst- und Geisteswissenschaften“ 22-24 september. Allt tillkännagett på stora affischer som inte
får plats på våra anslagstavlor och som därför finns i Konferenspärmen.

Tidigare anmälda
Baltic Connections
Detta forskarseminarium om handelsförbindelser i Östersjöområdet 1450-1800 äger rum den 12
och 13 juni 2008 i Stockholms stadsarkiv. Anmälan sker per e-post senast den 30 maj till
bo.elthammar@ssa.stockholm.se. Inbjudan med program finns i Konferenspärmen. Ingen särskild
konferensavgift utgår. Deltagarantalet är maximerat till cirka 45 personer.
En djupdykning i kulturarvet
Behöver du veta mer om var vårt kulturarv gömmer sig på havsbottnarna? Jobbar du med
maritima tillsyningsfrågor? Eller är du sportdykare med intresse för vrak? Inte? Då hade du
nämligen kunnat ha nytta av Fornsök, som finns på Riksantikvarieämbetets webbplats. Denna
söktjänst ”sjösätts” med seminarium den 19 maj på Sjöhistoriska museet. Anmälan senast den 12
maj till fornsok@raa.se.
International Medieval Congress, Leeds
Nästa års kongress har huvudtemat Heresy and Orthodoxy och äger rum 13-16 juli. För mer
information se www.leeds.ac.uk/ims/imc.
Political Women 1500-1900
Denna internationella konferens äger rum 12-14 november 2008 i Umeå. Information kommer
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
Årets 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. 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.
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. 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”

PERSONALNYTT
En tjänst som utbildningskoordinator 50% till Forskarskolan i historia och historiedidaktik har
utlysts med sista ansökningsdag den 5 maj 2008. Det är en administrativ tjänst med ansvar för
den löpande administrationen av forskarskolan. Klas-Göran Karlsson eller Lars Berggren kan
lämna ytterligare upplysningar.
Marie Cronqvist har fått anställning som forskarassistent med inriktning på kultur, kulturanalys
och kulturell gestaltning. Anställningen som ”Forskarassistent med mänskligt handlande och
kulturella praktiker”(!) tillföll däremot inte institutionen.
David Larsson har nu äntligen antagits till forskarutbildningen och kommer att påbörja sin
anställning snarast möjligt.
Anställningen som professor i historia efter Eva Österberg har sökts av Peter Aronsson, Lars
Berggren, Christina Carlsson Wetterberg, Lars Edgren, Norbert Götz, Klas-Göran Karlsson,
Marie-Louise Rodén, Ulla Rosén, Hanne Sanders, Maria Sjöberg, Kerstin Sundberg, Eva Helen
Ulvros och Yvonne Maria Werner.

ÖVRIGT
Öppettider
Onsdagen den 30 april är biblioteket stängt. Institutionen stänger klockan 12. För personal med
reglerad arbetstid avkortas dagen med två timmar.
Fredagen den 2 maj är klämdag. Institutionen kommer att vara låst och larmad, men du kommer,
som vanligt, in med ditt kort.
Biblioteket är stängt onsdagen den 7 maj och istället öppet torsdagen den 8 maj klockan 9-12.
Svar
Svar avvecklar gradvis hanteringen av mikrokort, på grund av snabb och kraftig minskning av
försäljning och utlåning. Ett första steg blir försäljning av det begagnade kyrkoboksmaterialet för
tisen fram till cirka 1905. Endast hela volymer kan köpas och priset är fem kronor per mikrokort.
Först till kvarn gäller och köp kan endast ske mot faktura. För mer information se hemsidan
www.svar.ra.se
Kaffelistan…
På kaffefronten intet nytt. Det är tomt på listan såväl innevarande som nästkommande måndag
och det finns även andra tider, så du som vill värna våra gemensamma kaffepauser har möjlighet
att skriva upp dig!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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