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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 28 mars klockan 10.00 disputerar Pia Lundqvist på avhandlingen Marknad på väg.
Den västgötska gårdfarihandeln 1790-1864, i Sal T, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6, Göteborg
Lund
Despina Tsimoula disputerar lördagen den 29 mars 2008 klockan 10.15 i sal 3, Historiska
institutionen. Hennes avhandling heter Eidola: Gender and Nation in the Writings of Penelope
Delta (1874-1941) och opponent är Irene Andersson, Malmö högskola.
Stockholm
Vid Kungliga Tekniska högskolan lägger Anna Storm fram sin avhandling Hope and Rust.
Reinterpreting the industrial place in the late 20th century, fredagen den 7 mars 2008 klockan 10.15
i sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm.

SEMINARIER
Under vårterminen ansvarar Kristian Gerner för Det högre seminariet.
18 mars 14.15-16, Åsa Bengtsson: Kvinnor i rörelse – teori- och metodavsnitt under utveckling.
27 mars 16.15-18, Lars Edgren: Historisk förändring och förklaring från Ranke till historiens slut.
Eftersits.
1 april 14.15-16, Yvonne Maria Werner: Perspektiv på kristen manlighet
10 april 14.15-16, Andreas Tullberg: “We are in the Congo now" - Swedish UN-military in the
Congo 1960-64. Ordförande Klas-Göran Karlsson
15 april 14.15-15, Joachim Östlund: Svenska besökare i Orienten under 1600-och 1700-talet. En
projektpresentation
17 april 16.15-18, Jan Lindegren: Historiematerialism och historisk förändring. Eftersits
13 maj 14.15-16, Carolina Jonsson: Reproduktionspolitikens genealogi: Ett försök till tematisering av
avhandlingens fokalpunkter
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
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.
NAD
Nordiska alkohol- och drogforskardagar äger rum 21-23 april 2008 på Hotell Vuoranta,
Helsingfors, Finland. För information se www.nad.fi.
Historielärarnas Förening
Tisdagen den 8 april hålls ett seminarium kring temat Ryssland – Ett annat Europa med
föreläsningar av bland andra Johan Dietsch och Klas-Göran Karlsson. Platsen är Medborgarhuset
i Eslöv. Information och anmälan på www.herbertfelixinstitutet.se.

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
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
Historisk Samfund
Vårens program finns i sagda Konferenspärm. Där finns också program för seminarier och
bokpresentationer vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

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”
Bidrag och stipendium till arkivvetenskaplig forskning
Sådana kan nu sökas från Riksarkivets fonder. Ansökan lämnas på särskild blankett som jämte
anvisningar kan hämtas från Riksarkivets hemsida www.statensarkiv.se/fonder. Den skall ha
inkommit till Riksarkivet senast den 20 mars 2008.
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning
Ansökningshandlingar skall ha inkommit senast den 20 mars. Upplysningar och blanketter för
ansökan hämtas på stiftelsens hemsida www.ridderstadsstiftelse.se och för att komma i fråga ska
man forska om tidningar, reklam eller bokhantverk förr i tiden.

PERSONALNYTT
Många av institutionens yngre forskare har varit oerhört framgångsrika under de senaste
månaderna och fått projekt och anställningar.
Sara Edenheim har fått en fakultetsfinansierad post.doc.-tjänst och Marie Cronqvist en
fakultetsfinansierad forskarassistenttjänst i kulturanalyser. Maria Småberg har fått en
forskarassistenttjänst finansierad av VR för projektet: ”Alma och Armenierna – en svensk
missionärskvinna och det civila samhället under konflikt”. Från samma fond fick Oscar Österberg
anslag för projektet ”Nationell historia efter fördrivningen”. Oscar har kvar anslaget i Lund men
kommer sannolikt mestadels att sitta i Stockholm. Ulrika Holgersson har fått anslag från RJ för
projektet ”Mellan fördomar och folklighet – hembiträdet i svensk spelfilm 1930-1950”. Jens
Sörensen fick likaledes forskningsanslag från RJ för placering vid historiska institutionen, men
eftersom han i samma veva fick post.doc.-tjänst i Göteborg valde han att flytta pengarna med sig
dit. Dessutom har Christopher Collstedt och Joakim Östlund samt Mathias Cederholm fått
anslag från Heins stiftelse respektive Kungl. Skogs-och Lantbruksakademin.
Institutionen gratulerar. Vi är både stolta och glada över alla dessa framgångar.
Kim

ÖVRIGT
Universitet och högskolor som får ordna forskarskolor för lärare utsedda
I oktober 2007 aviserade regeringen en satsning på att yrkesverksamma lärare ska kunna gå
utbildning på forskarnivå med bibehållen lön. Lärarna ska under 2,5 år gå utbildningen medan de
jobbar kvar som lärare under 20 procent av sin arbetstid och därefter kunna avlägga en
licentiatexamen.
- Detta är en satsning både på nya karriärvägar inom läraryrket och en reform för ökad kvalitet i
skolan, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.
Regeringen har den 13 mars utsett de universitet och högskolor som får starta så kallade
forskarskolor. Universiteten och högskolorna har inkommit med ansökningar som regeringen har
låtit Vetenskapsrådet granska för att utvärdera kvaliteten. Regeringens beslut grundar sig på
Vetenskapsrådets rekommendationer.
Bland de forskarskolor som kommer att inrättas finns vid Lunds universitet Forskarskola i historia
och historiedidaktik. Medverkande lärosäte: Malmö Högskola. Forskarskolan får 24 platser.
(Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet)

Arbetsmiljöutbildning
Den 13 mars var Eva Helen och jag på utbildning kring systematiskt arbetsmiljöarbete och
psykosocial arbetsmiljö. Till det vi fick lära oss hör hur viktigt det är att få tydlig information och
att ha kontroll över sitt eget arbete och vi hade en gruppövning kring vad som framkallar stress.
Vi fick också veta att det är viktigt med uppmuntran, vad Kim brukar kalla ”beröm i vardagen”,
en bristvara även på vår institution. Vad vi däremot har och måste vara rädda om är våra
gemensamma kaffepauser. Andra institutioner som deltog i utbildningen saknade just dessa
naturliga träffpunkter för informella samtal, som givetvis kan och bör användas även för
informationsspridning.
Påsk
Skärtorsdagen avkortas arbetstiden med två timmar för personal med reglerad arbetstid.
Institutionen stänger klockan 14. Det gemensamma kaffet flyttas till onsdagen den 19 mars, då vi
traditionsenligt inleder påskfirandet med tårta.
Semester
Leopoldo har semester måndag 17 mars. Kenneth har semester 18-25 mars. Själv har som vanligt
semester veckan efter påsk, 25-28 mars, men planerar att vara här onsdag förmiddag för husmöte.
Kaffelistan…
Det finns lediga tider framöver, så du som vill värna våra gemensamma kaffepauser har möjlighet
att välja och uppmanas att snarast anteckna dig!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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HILMA och jag önskar dig en
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