HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 33, 2007/08, Nr 8, 2008-01-30
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
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
Fredagen den 8 februari 2008 klockan 10.00 försvarar Bo Eriksson sin avhandling Statstjänare
och jordägare. Adelsideologi i Per Brahe den äldres ”Oeconomia”, i hörsal 10, hus E,
Universitetsvägen 10.

SEMINARIER
Under vårterminen ansvarar Kristian Gerner för Det högre seminariet.
Följande tider är klara:
21 februari 14.15-16, Jens Ljunggren: Radikalism i periferin: Svenska vänsterintellektuella och 68.
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, Andreas Tullberg: “We are in the Congo now" - Swedish UN-military in the
Congo 1960-64
15 april 14.15-15, Joachim Östlund: Svenska besökare i Orienten under 1600-och 1700-talet. En
projektpresentation
27 maj 14.15-16, Anna Nilsson: Skillingtryckens lyckobegrepp, 1750-1850
3 juni 14.15-16, Åsa Bengtsson: Kvinnor i rörelse - internationella influenser
Dessutom har Carolina Jonsson anmält intresse men inte bekräftat datum.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Katastrofernas århundrade i forskning och undervisning. Historia och verkningshistoria
Historielärarnas Förening inbjuder till denna kurs, under ordförandeskap av Klas-Göran Karlsson
och under medverkan av bland andra Ulf Zander, Johan Dietsch, Niklas Ammert, Sanimir Resic
och Kristian Gerner. Den äger rum i Uppsala den 13-14 mars 2008, med sista anmälningsdag
den 28 februari, via hemsidan www.kompetens.uu.se. Avgiften uppgår till 3.600 kronor exklusive
moms. Inbjudan finns i Konferenspärmen.
Östergötlands medeltid
Detta seminarium pågår samtidigt, den 13-14 mars 2008, på Östergötlands länsmuseum i
Linköping. Anmälan görs vida e-post till britt.pettersson@ostergotlandsmuseum.se och fakturan,
400 kronor per person, ska vara betald senast fredagen den 29 februari. Inbjudan även till detta
seminarium finns i Konferenspärmen.
Historisk Samfund
Vårens program finns i sagda Konferenspärm.

Tidigare anmälda
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.
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”
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.
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
Tvååriga postdoktors anställningar
En av dessa har ”inriktning mot de historiska ämnena och etnologi samt mot de
religionshistoriska och religionsvetenskapliga ämnena”, referensnummer 4919. Behörig att söka
är den som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång den 20 februari
2008. Ledigkungörelsen finns på anslagstavlan mitt emot Lars Edgrens rum.
Universitetslektor i museologi
Universitetslektor i arkivvetenskap
Dessa tjänster vid institutionen för kulturvetenskaper har sista ansökningsdag den 18 februari.
Ledigkungörelserna finns på nyss nämnda anslagstavla.

ÖVRIGT
Kaffelistan…
Det är mycket ont om namn på densamma. Du som vill ha kaffepauser under vårterminen torde
därför snarast anteckna dig!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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