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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 
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. 

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. 

Ventileringsschemat för vårterminen ser ut som följer. Platsen är Blå rummet och tiden tisdag 
14.15–16.00 om inget annat anges 

OBS! Ändrat datum! Tisdag 22 maj 16.15, sal 4, Allmänt seminarium. Henrik Berggren 
presenterar sin nya bok Är svensken människa? : gemenskap och oberoende i det moderna 
Sverige 

Torsdag 24 maj 14.15–16.00, Blå rummet, Biografiseminarium.  
Eva-Helen Ulvros, Lina Sandell-Berg: Religion som emancipation. En kvinnas möjligheter 
utifrån kristen tro.  
Anna Bengtsson, Rösträttskvinnor och kollektivbiografier.  
Henrik Rosengren, Biografin som vetenskaplig genre. 

29 maj, Anna Nilsson, Lyckans betydelser. En diakron studie av lyckobegreppets förändring under 
modern tid. Yvonne Maria Werner. 

  
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Nytillkomna 
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg i Greifswald 
Här erbjuds ett internationellt symposium, Spiegel der deutschen Rechtswissenschaft 1815 bis 
1945, som äger rum den 29 maj till 1 juni, och ett interdisciplinärt symposium månaden senare, 



den 28 till 30 juni. Vi har också fått program för en rad offentliga föreläsningar. Ytterligare 
upplysningar finns på hemsidan www.wiko-greifswald.de och i konferenspärmen. 

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  

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  

Nordiskt arbetarhistorikermöte 
Konferensen hålls i Landskrona den 24-25 maj 2007 och arrangeras av Centrum för Arbetarhisto-
ria. Preliminär anmälan skickas till info@arbetarhistoria.org senast den 15 februari. Inbjudan 
finns på en särskild hemsida www.arbetarhistoria.org där omsider även program och texter 
kommer att finnas tillgängliga liksom upplysningar om praktiska arrangemang.  

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. 
 

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! 

Johannes och Gulli Blidfors stiftelse 
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i den skånska arbetarrörelsens historia 
och utlyser ett forskningsstipendium på 150.000 kronor. Det kan bland annat sökas av 
doktorander som behöver bidrag för särskilda kostnader i samband med sin forskning. Ansökan 
ska senast den 1 juni 2007 vara insänd till Johannes och Gulli Blidfors stiftelse, Skånes 
socialdemokratiska partidistrikt, att. Britt-Louise Nilsson, Olof Palmes plats 1, 214 44 MALMÖ. 
För ytterligare upplysningar, se Stipendiepärmen. 



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. 

Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond 
Denna delar ut forskningsanslag för att främja vetenskaplig forsknings rörande äldre bebyggelse 
inom Stockholm stad. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 31 maj 2007 under adress 
Stockholms stadsmuseiförvaltning, Box 150 25, 104 65  STOCKHOLM. Upplysningar lämnas 
av stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund, tfn 08-508 31 560, eller antikvarie Suzanne 
Lindhagen, tfn 08-508 32 554. 

Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing 
Stiftelsen delar ut bidrag för avancerad humanistisk forskning i Italien. Nsökan ska vara stiftelsen 
tillhanda före den 31 maj 2007. Mer information på www.isvroma.org/FFR/ffr.html. Där finns 
även ansökningsblankett. 
 

ÖVRIGT 
Utrymningsövning 
Någon gång under nästa vecka, 7-11 maj, kommer en ny utrymningsövning att genomföras. Tag 
gärna en titt på utrymningsplanerna innan dess! De säger mycket om hur du ska bete dig. 

Gemensamt kaffe 
Ännu återstår några gemensamma kaffepauser, måndagar klockan 10.00 och torsdagar klockan 
15.00. Alla som deltager annat än rent tillfälligt anmodas att anteckna sig för kaffekokning eller 
inköp på listan som sitter på skåpdörren ovanför spisen! 

Invigning av Centrum för Mellanösternstudier 
Den 30 maj klockan 13.15 inleds programmet. Själva invigningen sker klockan 16.30. Inbjudan 
har skickats ut via e-post. Anmälan senast den 21 maj. 

Sommarfest för personal och doktorander 
Årets upplaga 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. 

Frånvaro 
Jag avser att vara fysiskt frånvarande på eftermiddagen den 9 maj och hela dagen den 23 och den 
28 maj. Den 9 maj på eftermiddagen kommer även Leopoldo att vara på annan plats. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

\ÇzxzxÜw   


