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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! 

Jag följer i möjligaste mån de länkar jag lägger in – slå larm om de inte fungerar! 
 

DISPUTATIONER 
Lund 
Handledarkollegiet beslöt vid sammanträde 2008-12-03 att disputationer i fortsättningen skall 
förläggas till ordinarie arbetstid, måndag-fredag. 

Stockholm 
Mats Berglund disputerar fredagen den 29 maj 2009 klockan 10.00 i Hörsal 4, hus B, 
Universitetsvägen 10 B, på sin avhandling Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-
1848. 
 

SEMINARIER 
Högre seminariet 

Ordinarie tid för seminarier är tisdagar 14.15-16 med torsdagar samma klockslag som 
reservdagar. 

Följande seminarier är inbokade: 

Tisdag 26 maj 14.15-16, Mathias Cederholm, Bondebeväpning som politisk kompetens. Lantvärn 
och uppror i europeiska gränsregioner ca 1000-1800 

Torsdag 28 maj 16.15-18, lokal meddelas senare, Gunnar Wetterberg: "Riksbankens historia. Från 
kris till kris". 
Han har meddelat att han "kommer att berätta historien, men också reflektera en del: om att 
skriva för både historiker och nationalekonomer, om problemen och fördelarna med sådan långa 
snitt genom historien, om kruxet (men också aha-upplevelserna) med att skriva om sådant man 
själv deltagit i, om hur riksbanken hamnat mellan stolarna, mellan politisk och ekonomisk 
historia..." 
Gunnar Wetterberg promoveras den 29 maj till hedersdoktor vid Lunds universitet. 

Tisdag 2 juni 14.15-16, Mikael Pettersson, Sexuell övernaturlig beblandelse och genus i 1600- och 
1700-talens Sverige. 

 
 
Det historiedidaktiska seminariet 
Torsdagen den 28 maj kl 10.15-12.00, sal 3, Bengt Nilson och Håkan Danielsson, 
"Spetsutbildning i historia" 



KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Nytillkomna 
De Svenska Historiedagarna 
Årets historiedagar äger rum i Vasa 18-20 september. Temat är Finn Finland. Riksdel och 
grannland, från stenålder till idag. Preliminärt program och registreringsformulär finns i 
Konferenspärmen. 

Tidigare anmälda 
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald 
Vi har fått nya affischer, som är alltför stora för att kunna sättas upp, med inbjudan till 
konferensen Ambulatory Assessment Bridging the Gap 25-28 juni 2009, Europas radikale Rechte 
und der zweite Weltkrieg 8-10 juli 2009, internationella sommarskolan Lorentzian Geometry. 
Analysis and Geometry of pseudo-Riemannian Manifolds 20-22 juli 2009, interdisciplinära 
sommarakademien Judäo-christentum. Die gemeinsame Wurzel von rabbinischem Judentum 
und früher Kirsche 7-11 augusti 2009, internationella sommarakademien Greifswalder 
Ukrainicum 15-26 augusti 2009, Was sind Regeln und was leisten sie? 29 september – 2 oktober 
2009 och en del (ännu) mindre relevanta evenemang. Affischerna finns i Konferenspärmen. 
Information kan också hämtas från www.wiko-greifswald.de.  

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.  
 

TJÄNSTER 
STUDIESTÖD 
Till de två som tilldelats historia har 16 sökande anmält sig.   
 

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 rese- 
och 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” 

Stiftelsen Makarna Ingeniör Lars Henrik Fornanders fond 
Stiftelsens ändamål är att ge bidrag för främjande av tvärvetenskapligt forskningsarbete, särskilt i 
gränsområdet mellan filosofi och specialvetenskaper av skilda slag. Anslag beviljas inte till löner 
eller litteratur. Ansökningsblankett och information finns på Lunds universitets stipendieportal. 
Ansökan skall ha inkommit till registrator senast den 8 juni 2009. 

Svea Orden 
Denna avser att dela ut två stipendier med en sammanlagd summa av 100.000 kronor, i första 
hand till forskarstuderande med långt hunna avhandlingsarbeten, där ett stipendium kan ge 
erforderlig arbetsro under slutfasen av arbetet. Ansökan ska ha inkommit senast den 1 juli 2009. 
Kungörelsen finns i Stipendiepärmen. 



Svea Ordens Systerklass 
Även denna har ett stipendium att dela ut, till yngre kvinnliga forskare, i första hand för att stötta 
studieresor för forskarstuderande. Ansökan skall vara insänd senast den 30 juni. Även denna 
utlysning finns i Stipendiepärmen. 
 
Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing  
Stiftelsens ändamål är: "To promote and further highly qualified humanistic research, expecially 
within the archaeological, historical, philological and aesthetical disciplines, to be effetcted in 
Italy by scholars of Swedish citizenship through grants directed to individuals for such research. 
Grants are expressly excluded to individuals for their own schooling, for graduation work, for 
printing costs not strictly consequent to research supported by the grants and for attending 
congresses and symposia." Ansökningar om forskningsstöd skall vara avfattade på engelska och 
skall vara Stiftelsen tillhanda före den 31 maj 2009. Meddelande om tilldelade medel utsändes i 
oktober. Ansökningarna göres på avsedd blankett i 10 exemplar, som erhålles från Fondazione 
Famiglia Rausing och insändes till Stiftelsens adress i Italien. FONDAZIONE FAMIGLIA 
RAUSING, c/o Istituto Svedese di Studi Classici a RomaVia Omero, 14 - 00197 ROMA 
tel. +39-(0)6-320 19 66, fax +39-(0)-323 02 65, renzetti@isvroma.org.  
 
 

ÖVRIGT 
Fredagen den 22 maj 
Institutionen är stängd, huset är låst och larmat. Du kan, som alltid, passera alla dörrar med 
kortläsare med hjälp av ditt kort + personlig kod, men du kan INTE gå ut på gården utan att 
utlösa larmet. 

Semester 
Evelin har semester 8-12 juni. Jag har semester den 1 juni och den 12 juni. 

Sommarfest 
Eftersom vi har fest för Kristian den 27 maj, FIHD har internat och prefekten är på tjänsteresa 
kommer årets sommarfest att bli en Höstfest. Vi återkommer med datum och inbjudan! 

Och så den eviga… 
Kaffelistan – fortfarande finns det möjlighet att gör en insats!  

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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