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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 
ansökningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda kopierar du och sätter tillbaka originalet i 
pärmen! 
 

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
De närmast följande seminarierna 
17 oktober (OBS! måndag) klockan 14.15 i Blå rummet:. Docent Sasson Sofer, Hebrew University 

of Jerusalem. Jesaiah’s Prophecy and the Idea of Classical Harmony: a reflection on Jesaiah’s vision 
of peace and it’s relevance to contemporary international relations.  Eva Österberg. 

18 oktober klockan 14.15 i Blå rummet Fredrik Björk, Sockerbiten. Lars Berggren. 

15 november  klockan 14.15 i Blå rummet: ÄNDRAT PROGRAM! Världshistorikerkongressen i 
Sidney, en redogörelse av Eva Österberg, Fredrik Björk, Marie Cronqvist och Johan Östling. 

29 november klockan 14.15 i Blå rummet: Christian Widholm. Titel meddelas senare. Kim 
Salomon. 

 

DISPUTATIONER 
Lund 
Lördagen den 15 oktober klockan 10.15 försvarar Maria Småberg sin avhandling Ambivalent 
Friendship. Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948, i Nedre 
Hörsalen, Palaestra. 

Umeå 
Maria J Wisselgren försvarar sin avhandling Att föda barn – från privat till offentlig angelägenhet. 
Förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall 1900-1930 fredagen den 21 oktober 2005 klockan 
10.15 i Humanisthuset, hörsal E. 

Örebro 
Patrick Jonsson disputerade den 23 september på avhandlingen Handelsfrihetens vänner och förbuden. 
Identitet och politisk kommunikation i svensk tullpolitik 1823-1854. 

LICENTIATEXAMEN 
Thore Tafvelin lägger fram sin uppsats EFS i Svenska kyrkan – en välanpassad hemmadotter eller 
egensinnig inneboende. EFS relationer till Svenska kyrkan med tonvikt på tiden efter 1970 måndagen 
den 31 oktober 2005 klockan 10.00 i Humanisthuset, sal D 108, Umeå universitet. 



PERSONALNYTT 
Marie Cronqvist har av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund fått 2005 års 
Westrupska pris på 35 000 kronor. HILMA gratulerar! 
 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Tidigare anmälda  
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. Ut-
sänd affisch finns i Konferenspärmen. 

Utvecklingskonferensen för högre utbildning 
Årets konferens äger rum 16-18 november i Karlstad och har temat Den professionella universitets-
läraren i mötet mellan tradition, produktion och vision. Information finns att hämta på 
www.rhu.se/utvecklingskonferensen

Psykisk sjukdom, vård och omsorg 
Vårdalinstitutet inbjuder till konferens den 23-24 november 2005 på Hotell Scandic Star i Lund. 
Sista anmälningsdag är den 21 oktober. Upplysningar lämnas av 
ingalill.rahm_hallberg@vardalinstitutet.net eller bjorn.carlqvist@vardalinstitutet.net

Albertus Pictor – målare av sin tid 
Detta tvärvetenskapliga tvådagarssymposium arrangeras vid Stockholms universitet den 21-22 okto-
ber. Det finns ett preliminärt program men ingen uppgift om anmälan eller varifrån man kan få 
ytterligare upplysningar. 

ISCHE 28 
Konferensens tema är Technologies of the Word. Literacies in the History of Education. 
Konferensen hålles vid Umeå universitet den 16-19 augusti 2006. Mer information finns att hämta 
på hemsidan http://www.umu.se/histstud/ISCHE28.html Praktiska angelägenheter sköts av 
konferenssekreteraren som nås bland annat via e-post: kaarina.streijffert@umea-congress.se

Flyktingfrågan, arbetarrörelsen och Folkhemmet, 1930-1950 
Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek inbjuder till detta heldagsseminarium, som äger rum den 15 
november 2005 klockan 9.00-17.00 i ABF Stockholms lokaler, Sveavägen 41. Intresseanmälan till 
klausmisgeld@arbarkiv.a.se senast den 17 oktober. Antalet deltagare är begränsat till 40. Preliminärt 
program i pärmen! 

Sverige och demokratirörelsen i Polen på 1970- och 1980-talen 
Seminariet äger rum den 2 november 2005 klockan 9.00-17.00 i ABF-huset och arrangeras också av 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Anmälan senast den 10 oktober, också till Klaus Misgeld. 

Images of the North 
The Reykjavik Academy och Reykjavik Winter Festival arrangerar en internationell konferens i 
Reykjavik den 24-26 februari 2006.  Abstract på engelska, högst 500 ord, sänds senast den 15 
november till images@akademia.is För ytterligare information, kontakta olof_gerdur@yahoo.it
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Nytillkomna  
Vilken historia är värd att minnas? Att bruka historia i offentligheten 
Sekretariatet för kompetensutveckling vid Uppsala universitet arrangerar denna kurs för 
yrkesverksamma inom kulturarvs- och utbildningssektorn. Den äger rum 24-25 november, med sista 
anmälningsdag den 10 november. Anmälan kan göras via hemsidan www.kompetens.uu.se
 
Med livet som insats: Den historiska biografin som vetenskaplig genre 
Tid: tisdagen den 8 november med början klockan 9.30 
Plats: Nya fest, AF-borgen, Lund 

Vetenskaplig endagskonferens om den historiska biografin med bland andra Yvonne Hirdman, Alf 
W Johansson, Martin Kylhammar och Birgitte Possing.  

Anmälan senast den 15 oktober till Henrik.Rosengren@hist.lu.se. Ange om du vill vara med på den 
gemensamma lunchen. Varmt välkommen! 

 

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. 

Gästbostäder i Centre Culturel Suédois, CCS, Paris 
Ansökan om rum för tiden februari-augusti skall vara CCS tillhanda senast den 15 oktober. 
Upplysningar om ansökningsblankett finns på hemsidan www.cc.si.se och kontaktperson är ulla-
britt.johansson@ccs.si.se

Agneta Nilssons Stipendium för Studier av Interkulturella Relation 2006 
Stipendiet, som är på 6.000 USD utlyses av SWEA. För ytterligare information och 
ansökningsblankett, se www.swea.org/kultstip.htm  

Forskningsstipendier 
Stiftelsen Hjalmar Gullbergs och Greta Thotts stipendiefond  
Ansökningsblanketter och information finns på http://www.eken.lu.se/stipendier  
Ansökan från forskarstuderande ska ha inkommit till Registrator senast den 14 oktober. 

Einar Hansens forskningsfond 
Stipendieportalen gäller även för denna fond! 

Stipendier för studerande av Smålands nation 
Stipendieportalen än en gång! 

Svenska institutet (SI) 
Stipendier för studier och forskning utomlands. Information och ansökningshandlingar finns på 
www.si.se

Resestipendier ur Nils-Eric Svenssons Fond 
Fonden skall ge möjlighet för yngre disputerade att resa till och under kortare tid vistas i en 
framstående europeisk forskningsmiljö. Ansökan sändes senast torsdagen den 19 januari 2006 till 
Riksbankens Jubileumsfond, Box 5675, 114 86  STOCKHOLM. För närmare upplysningar 
kontakta margareta.buler@rj.se  
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Resestipendier ur Forskarstiftelsen Theodor Adelswärds Minne 
Stipendier delas ut för forsknings utomlands som utgör del av doktorsavhandling inom ett för 
stiftelsen relevant ämnesområde. Ansökninsblankett och yttreligare information finns på stiftelsens 
hemsida www.fstam.se

Stipendium för disputerade forskare med historisk inriktning inom området säkerhetspolitik 
och försvar 
Stipendiet utlyses av Delegationen för militärhistorisk forskning. Även doktorander som fått sitt 
avhandlingsmanus godkänt och kommer att ha disputerat före 1 juli 2006 är välkomna att söka. Sista 
ansökningsdatum är den 28 oktober 2005. Kontakta par.sundquist@defence.ministry.se
 

ÖVRIGT 
Med livet som insats: Den historiska biografin som vetenskaplig genre 
Tid: tisdagen den 8 november med början klockan 9.30 
Plats: Nya fest, AF-borgen, Lund 

Vetenskaplig endagskonferens om den historiska biografin med bland andra Yvonne Hirdman, Alf 
W Johansson, Martin Kylhammar och Birgitte Possing.  

Anmälan senast den 15 oktober till Henrik.Rosengren@hist.lu.se. Ange om du vill vara med på den 
gemensamma lunchen. Varmt välkommen! 
 
Gemensamt kaffe 
Alla som deltager i kaffet anmodas att skriva upp sig på listan i köket för att koka kaffe eller sköta 
inköp!  

Det finns fortfarande en del luckor! 

Utvidgat rökförbud 
Det tidigare utfärdade förbudet mot rökning i samtliga lokaler som disponeras av Lunds universitet 
utvidgades genom beslut den 19 maj 2005 till att omfatta även byggnadernas omedelbara närhet, 
som till exempel framför entréer, under skärmtak, framför fönster, på innergårdar, framför 
byggnadsöppningar och liknande. Under hösten kommer askkopparna att tas bort eller flyttas. Det är 
förbjudet att röka på innergården. Askkopp kommer troligen att finnas vid lönnen utanför ingång 12 
B och eventuellt i ”kapsylparken”. 

Hiss 
Till följd av det kärva ekonomiska läget är hissinstallationen uppskjuten och planeras nu till 
sommaren 2007. Rum 203, som ska bli toalett, kommer att möbleras om för att tills vidare användas 
som grupprum. 

Meddelande från historieämnet 
Örebro universitets motsvarighet till HILMA har utkommit med nummer 5/2005. Det finns i 
konferenspärmen! 

Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 
Även denna har sin motsvarighet till HILMA, som finns i konferenspärmen. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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