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Underlagen till HILMA förvaras i pärmar som står i rum 209, på hyllan ovanför den gammalmodiga 
mojäng som kallas ”skrivmaskin”. Där hittar du alltså ytterligare information om seminarier, anställ-
ningsvillkor, stipendier och annat samt ansökningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda 
kopierar du och låter originalet sitta kvar i pärmen! 

Detta är läsårets sista HILMA. Information som kommer in under sommaren kommer att placeras i 
respektive pärm i rum 209! 
 
VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
Torsdag 2/6, 16.15–18.00, Sal 4. Allmänt seminarium. Hanna Hallgren, Det transversala språket. Om 
stilars betydelser.  Seminarieledare: Lars Edgren. Eftersits.  

Tisdag 7/6, 14.15–1600, Blå rummet. Fredrik Björk, Konsumtion och miljö - En gemensam historia? 
En teoretisk och metodisk utmaning. Seminarieledare: Lars Berggren.  

Torsdag 9/6 10.15-12.00, Blå rummet. Tommy Gustafsson, Bland vildar och vilda djur. Seminarie-
ledare: Kristian Gerner. 
 
DISPUTATIONER 
Stockholm 
Anna Maria Forssberg försvarade sin avhandling Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, 
krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680 fredagen den 27 maj klockan 10.00 i hörsal B 4, 
Södra huset, Frescati. 

Ulf Eliasson försvarar sin avhandling Övervakning i försvarets intresse. Säkerhetspolisens övervakning och 
registrering av ytterlighetspartier 1917-1945 torsdagen den 2 juni 2005 klockan 10.00 i sal MA 636, 
Södertörns högskola. 

Dag Avango försvarar sin avhandling Sveagruvan. Svensk gruvhantering mellan industri, diplomati och 
geovetenskap 1910-1934 fredagen den 10 juni 2005 klockan 10.15 i sal K2, Teknikringen 28, Kung-
liga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

Umeå 
Elisabeth Engberg har utkommit med sin avhandling I fattiga omständigheter. Fattigvårdens former och 
understödstagare i Skellefteå socken under 1800-talet. Uppgifter om disputation medföljde inte. 

Alexander Jonsson försvarar sin avhandling De norrländska landshövdingarna och statsbildningen 
1634-1769 fredagen den 3 juni 2005 klockan 13.15 i Samhällsvetarhuset, hörsal S205h. 



Uppsala 
Henrik Edgren försvarade sin avhandling Publicitet för medborgsmannavett. Det nationella svenska i 
Stockholmstidningar 1810-1831 fredagen den 13 maj klockan 10.15 i lärosal X och vi fick avhand-
lingen den 9 maj. 
 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Tidigare anmälda  
University of Leeds. Internationella medeltidskongresser. Den ena äger rum 11-14 juli 2005. Ämne 
har inte angivits. Den andra handlar om Emotion and Gesture och äger rum 10-13 juli 2006. Propo-
sals for papers senast den 31 augusti 2005. Ytterligare information i Pärmen, genom hemsida 
www.leeds.ac.uk/ims eller genom e-post, adress: IMC@leeds.ac.uk

Rock City, Hultsfred  
Konferensen Rock och samhälle 3. Konferensen äger rum i Hultsfred 15/6-16/6 i samband med 
Hultsfredsfestivalen. Forskare från ett flertal ämnen kommer att sammanstråla för att utbyta forsk-
ningsresultat och ansatser kring temat rockmusik och samhällsförändring i bredare mening.  För 
info, se Pärmen eller genom Lars Berggren, e-post Lars.Berggren@hist.lu.se. Anmälan snarast möj-
ligt till Ida Lindberg, e-post ida.lindberg@hum.oru.se.  

Högskolan i Borås. Den andra nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning 25-26 augusti 
2005. För information, se Pärmen eller hemsida http://www.hb.se/bhs/kpc/ .  

Nordiske medieforskerkonference 
Denna äger rum 11 – 14 augusti 2005 i Aalborg, Danmark. För information se 
www.medieforsker.aau.dk

Icons and Iconoclasts: 1603-1714 
Centre for Early Modern Studies, University of Aberdeen  inbjuder till konferens den 20 till 22 juli 
2006. Huvudtalare: Catherina Belsey, Peter Burke och Annabel Patterson. Förslag till tjugominu-
terspapers skickas till professor Derek Hughes, 1603@abdn.ac.uk, senast den 28 februari 2006. 
Utsänd affisch finns i Konferenspärmen. 

De svenska historiedagarna 
Dessa hålles i Västerås 16-18 september 2005 och har temat Unioner. Förtid, samtid och eftermäle. 
Preliminärt program finns i Konferenspärmen liksom registreringsformulär att kopiera. Information 
finns också på föreningens hemsida www.dsh.se , e-post till kansliet elisabeth@helaprogrammet.se

1848: The Year the World Turned? 
Internationell konferens 23-25 juni 2005 arrangerad av Department of Humanities vid University of 
Central Lacashire. För anmälan eller mr information kontakta eawoodward@uclan.ac.uk. Program 
och anmälningsblankett (för kopiering) i Konferenspärmen. 

Nytillkomna  
Bildningstankens aktualitet och utveckling 
Södertörns högskola inbjuder till konferens den 14-15 juni 2005. Konferensen riktar sig till lärare 
och studenter och uppmanar till en fortsatt diskussion kring medborgerlig bildning och kritiskt tänk-
ande. Anmälan senast den 27 maj 2005. Mer information finns på www.sh.se/conference
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Urban Europe in Comparative Perspective 
Stads- och kommunhistoriska institutet håller denna internationella konferens på Stockholms univer-
sitet 30 augusti – 2 september 2006. Den som vill presentera en rapport skall senast den 1 oktober 
2005 sända sitt förslag till respektive sessionsansvarig. Institutets hemsida har adress 
www.urbanhistory.su.se och konferensen kommer också att ha en egen hemsida www.eauh.org  
 

PERSONALINFORMATION 
Materialet samlas i Personalinformationspärmen, som står i rum 209. 
 
STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA 
OBS! Fler aktuella stipendier finns på Universitetets hemsida, Ekonomienheten, Donationsgruppen  
- stipendieportal. Glöm inte heller Pärmen på hyllan utanför expeditionen, där mer utförlig infor-
mation finns om tidigare annonserade stipendier. Nytillkomna stipendier återfinns i motsvarande 
pärm i rum 209. Ansökningsblanketter finns i särskilda pärmar på samma platser. 

Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk forskning 
Stiftelsen välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc-forskare som önskar att utveckla nya 
forskningsteman. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 19 september. Ansökningsformulär 
och ytterligare information i respektive pärm eller via hemsidan www.epss.se

Svea ordens systerklass 
Utlyser stipendium till yngre kvinnlig forskare inom det svenska kulturhistoriska området. Stipendie-
summan är 10.000 kronor och är i första hand avsett för att stötta studieresor nödvändiga för av-
handlingsarbetet. Ansökan senast den 30 juni 2005 till Borgfru Yvonen Bodin, Gnjesvägen 11, 137 
37  VÄSTERHANINGE. 

Sven och Dagmar Saléns stiftelse 
Stiftelsen ledigförklarar två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan 
forskningsinstitution i Europa, avsedd för person som avlagt doktorsexamen år 2002 eller senare. 
Preliminär ansökan ska ha inkommit senast den 10 juni 2005. Eventuella förfrågningar görs via e-
post: info@salenstiftelsen.se

Stiftelsen Makarna Ingeniör Lars Henrik Fornanders fond 
Ändamålet är att ge bidrag för främjande av tvärvetenskapligt forskningsarbete, särskilt i gränsområ-
det mellan filosofi och specialvetenskaper av skilda slag. Ansökningsblankett finns på universitetets 
stipendieportal www.eken.lu.se/stipendier och skall ha kommit in senast den 2 juni 2005. 
 

ÖVRIGT 
Historiedag i Eslöv 
Skånekretsen av Historielärarnas förening inbjuder historielärare och andra intresserade till en histo-
riedag tisdagen den 16 augusti. Anmälan senast fredagen den 10 juni. Programmet finns i Konfe-
renspärmen. 

Områdesgemensam diskussion om avgifter inom högre utbildning 
Området för humaniora och teologi inbjuder tillsammans med Lunds Humanistkår till en diskussion 
torsdagen den 2 juni klockan 15.15 i Palaestras hörsal. Ett underlag finns utlagt i köket. Alla är varmt 
välkomna att deltaga! 
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Sommarfest 
Vi avslutar som vanligt terminen med en enkel sommarlunch, på gården om vädret tillåter, torsdagen 
den 9 juni klockan 13. Anmäl ditt deltagande senast fredagen den 3 juni. 

Gemensamt kaffe 
Vi har gemensamma kaffepauser även måndagen den 13 och torsdagen den 16 juni. De som ännu 
inte fullgjort sina skyldigheter i sammanhanget har möjlighet att återupprätta äran genom att an-
teckna sig på listan i köket. 

Höstterminens första gemensamma kaffe sammanfaller med terminsstarten, torsdagen den 1 septem-
ber. 
 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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