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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 ansök-
ningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda, som är samlade i en separat pärm, kopierar 
du och sätter tillbaka originalet i pärmen! 
 

DISPUTATIONER 
Göteborg 
Fredagen den 8 juni disputerar Hans Abelius på avhandlingen Det självpåtagna uppdraget. En 
undersökning av medborgarprojektet kring tidningen Östgötha Correspondenten 1840-1870, 
Historiska institutionen, Stora hörsalen, Renströmsgatan 6, Göteborg 

Lund 
Mathias Cederholm disputerar lördagen den 2 juni april 2007 klockan 10.15 i sal 3, Historiska 
institutionen, på sin avhandling De värjde sin rätt. Senmedeltida bondemotstånd i Skåne och 
Småland. 

Stockholm 
Vid Stockholms universitet försvarar Sofia Holmlund sin avhandling Jorden vi ärvde. 
Arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810-1930 fredagen den 1 juni 
klockan 13.15 i hörsal 8, hus D, Universitetsvägen 10. 

Ann-Sofie Arvidsson försvarar sin avhandling Makten och döden. Stat och kyrka möter svenska 
efterlevande under ett långt 1700-tal fredagen den 8 juni 2007 i hörsal 7, hus D, Universitetsvägen 
10. 

Umeå 
Johanna Dahlgren disputerar lördagen den 9 juni 2007 klockan 10.15 i Humanisthuset, hörsal E, 
på sin avhandling Kvinnor i polistjänst. Föreningen Kamraterna, Svenska Polisförbundet och kvinnors 
inträde i polisyrket 1957-1971. 

Örebro 
Den 1 juni 2007 försvarar Jörgen Lennqvist sin avhandling Våtmarkshistoria: Hjälmarens och 
Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen med Per Eliasson som opponent. 
 
SEMINARIER 
Handledarkollegiet fattade den 3 maj beslut om förnyelse av seminarieverksamheten. Mer 
information följer efter nästa sammanträde, som äger rum den 18 juni. 

Nästa termin hoppas vi att det blir en seminarieserie som kräver ett separat schema! 
  



KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Nytillkomna 
Nya äventyr i Eslöv 
Historielärarnas förening inbjuder till Historiedag i Eslöv den 16 augusti. Bland föreläsarna finns 
Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander. Anmälan på särskild blankett eller via e-post till 
lars.andersson@eslov.se helst senast fredagen den 8 juni. 

Tidigare anmälda 
Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 
Denna äger rum 23 juli – 3 augusti och vänder sig bland annat till forskarstuderande. 
Information och ansökningsblankett finns på hemsidan http://www.sv.uio.no/oss/  

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  

Cultural Encounters and Historical Practice 
Den tredje och sista konferensen I Nordisk Netværk for global kulturhistorie, CFP, äger rum den 
7-9 november 2007 på Carlsberg Akademi i Köpenhamn. För information se 
www.globalkulturhistorie.au.dk  

26th Nordic History Congress 
Detta, det Nordiska historikermötet, hålls i Reykjavik 8-12 augusti 2007. Information och an-
mälan via hemsidan på www.nordisk.hi.is och information via e-post från einarhr@hi.is. Sista 
anmälningsdag den 1 juni. Deltagarantalet är begränsat till 700 personer. Programmet finns 
utlagt i köket. 

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  

De svenska historiedagarna 
Dessa äger rum 14-16 september 2007 i Växjö under temat Resor i historien. För information se 
www.dsh.se  

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  
 

TJÄNSTER 
Universitetslektor i Arkivvetenskap 
Historiska institutionen vid Stockholms universitet söker en universitetslektor i Arkivvetenskap, 
50%, under tiden 2007-07-01—2009-06-30.  Närmare upplysningar lämnas av prefekten 
anders.berge@historia.su.se.  Utlysningen finns i pärmen Tjänster. 
 

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! 



Erik Philip-Sörensens stiftelse 
Anslag utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade forskare eller forskargrupper. 
Man välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc-forskare som önskar utveckla nya 
forskningsteman. Ansökan skall ske på särskilt formulär, som kan erhållas via Stiftelsens hemsida 
www.epss.se  

Svea Orden 
Under oktober månad 2007 kommer ett stipendium att utdelas till främjande av sådan forskning, 
som söker kartlägga vårt lands och folks historia samt kultur, företrädesvis under äldsta tid (500-
1500 e.Kr.). Disponibelt belopp är cirka 30.00 kronor. I första hand lämnas stipendium till 
forskarstuderande som kommit långt i avhandlingsarbetet. Orden lämnar inte bidrag till resor, 
tryckkostnader eller andra liknande omkostnader. Ansökan ska ha inkommit senast den 1 juli till 
Svea Ordens kansli, Coldinutrappan 2, 112 28  STOCKHOLM. Kungörelsen finns i 
stipendiepärmen. 

Svea Ordens Systerklass 
Stipendium om 10.000 kronor utdelas till yngre kvinnlig forskare verksam inom det 
kulturhistoriska området (äldre svensk historia/kulturhistoria), i första hand för att stötta 
studieresor för forskarstuderande som aktivt arbetar med en doktorsavhandling. Ansökan med 
meritförteckning samt beskrivning av avhandlingsämne och plan för stipendiets utnyttjande skall 
vara insända senast den 30 juni 2007 under adress Borgfru Yvonne Bodin, Gnejsvägen 11, 137 
37  VÄSTERHANINGE. Utlysningen finns i stipendiepärmen. 
 

ÖVRIGT 
Utrymningsövning 
Den 9 maj genomfördes en utrymningsövning. Alla överlevde!  

Egentligen räcker det kanske med detta, som onekligen måste betraktas som ett stort framsteg, 
men vi vill ändå kommentera ett par saker.  

De som befann sig i sina rum på tredje våningen gick ner till plan 2 och ut via korridoren. Det 
kan de också göra, om röken inte är för tät. Om de bedömer att de inte säkert kan ta sig in genom 
glasdörren ska de däremot stanna i sina rum med alla dörrar stängda och givetvis ringa 0-112 och 
tala om att de är instängda. Tänk över huvud taget på att larmet inte går vidare till 
räddningstjänsten! Det är därför viktigt att ringa 0-112 och att tala om var man befinner sig. Det 
automatiska systemet fungerar INTE inom universitetets växel, så larmoperatören kan inte se 
varifrån du ringer. Andreas simulerade ett larmsamtal men fann det klokt att inte blockera 
larmnumret med ett verkligt samtal. 

Undervisning pågick i samtliga lärosalar, vilket vi betraktar som en lycklig tillfällighet. 
Undervisande lärare skötte sig och den här gången hamnar ingen i fängelse. Vi hoppas att 
kvinnan (från statsvetenskap?) som undervisade på SAS-kursen (jag känner tyvärr inte hennes 
namn) nu har lärt sig att kontrollera utrymningsplanen när hon kommer till en ny lokal. Läraren 
är skyldig att känna till utrymningsvägar, var brandsläckarna finns, var man ska återsamlas och så 
vidare, vilket hon uppenbarligen inte gjorde. Hon utrymde dock salen helt korrekt.  

Dick hade undervisning i sal 3 och skötte utrymningen klanderfritt, skickade ut studenterna rätt 
väg och gick själv sist. Det samma gäller Ulla i biblioteket. Genusvetenskap, som höll till i sal 2, 
kom ut i god ordning via sal 3. Även för dem gäller att om röken varit tätare skulle de ha stannat i 
salen. Ett alternativ är förstås att gå via korridoren. Det är kortare väg genom röken, men det 
innebär att man öppnar en dörr i brandcellsgränsen. 

Min personliga uppfattning är att man ska agera som om det verkligen brunne. Därför tycker jag 
att det är märkligt att ingen av doktoranderna fann anledning att ta med sig sin bärbara dator ut. 



Den innehåller kanske ingenting omistligt? Antingen har de väl inte hunnit så långt på sina 
avhandlingar eller också har de säkerhetskopior någon annanstans.  

Själv bar jag ut fasters fotoalbum och en avräkningsbok från 1850-talet… 

Gemensamt kaffe 
Det är tomt på kaffelistan imorgon och på måndag. Den sista gemensamma kaffepausen för 
terminen äger rum torsdagen den 14 juni.  

Förbud… 
Av olika anledningar måste vi påminna om några av de förbud som Rektor har utfärdad. Utöver 
mot rökning gäller förbud mot barn, husdjur, festverksamhet och övernattning i universitetets 
lokaler. Om detta må vi tycka vad vi vill. Rektors ord gäller!  

Sommarfest 
Årets upplaga av det seminarium för personal och doktorander som av någon anledning kommit 
att kallas Sommarfest äger rum måndagen den 18 juni med början klockan 13. Om vädret tillåter 
är vi på gården och då blir Leopoldo mycket tacksam för hjälp att bära ut möbler! Deltagande 
torde anmälas på expeditionen senast den 12 juni. 

Rudolf Meidner-priset 2007 
Priset, för forskning i fackföreningsrörelsens historia, har tilldelats Jonas Sjölander. Prissumman 
är 25.000 kronor. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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