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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. 

Lund/Malmö 
Lördagen den 24 januari 2009 klockan 13.15 (ändrad tid!) disputerar forskarskoledoktoranden 
Helena Tolvhed i sal D 138, Nordenskiöldgatan 10 i Malmö. Hennes avhandling heter Nationen 
på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1972 och 
opponent är docent Eva Blomberg, Mälardalens högskola.  

Uppsala 
Den 21 november disputerade Jonas Lindström på avhandlingen Distribution and Differences. 
Stratification and the System of Reproduction in a Swedish Peasant Community 1620-1820. 

Följande disputation planeras: lördag 18 april, Stefan Nyzell, Malmö, opponent Mary Hilson. 

SEMINARIER 
Högre seminariet 

Även under vårterminen 2009 kommer seminariet att ledas av Kristian Gerner. Doktorander 
uppmanas att anmäla intresse av att lägga fram avhandlingsavsnitt till honom!  

 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Tidigare anmälda 
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald 
Vi har fått inbjudan till den internationella vinterakademien som äger rum den 16-22 februari 
2009 under temat Was ist Geschichtsschreibung?, till Langstrafenvollzug und Menschenrechte 
26-28 februari 2009, Wo entsteht die Kunst? Das Atelier seit Caspar David Friedrich 1-4 april 
2009 samt den internationella sommarakademien den 15-26 augusti 2009 med rubriken 
Greifswalder Ukrainicum. Affischerna finns i Konferenspärmen. 



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.  
 

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” 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 
FAS utlyser programstöd inom områdena funktionshinder respektive internationell migration och 
etniska relationer. Ansökan senast 15 januari 2009. Nyhetsbrevet med utlysningen finns i 
Stipendiepärmen. 
 

TJÄNSTER 
Historiska institutionen vid Stockholms universitet söker en universitetslektor i historia. Ansökan 
senast den 15 december 2008. Utlysningen finns på anslagstavlan mittför Lars Edgrens rum. 
 

ÖVRIGT 
Helgstängt 
Institutionen är stängd från och med 24 december till och med 6 januari. Detta betyder att 
dörrarna är låsta och larmade. Du kommer, som alltid, in med ditt passerkort och din personliga 
kod och ut genom att trycka på låsöppningsknappen. Du kan däremot INTE gå ut på gården! 

Evelin arbetar den 22 och 23 december. Jag arbetar en del av den 22 men är ledig den 23. Övrig 
TA-personal är ledig både 22 och 23 december. Alla planerar att vara tillbaka den 7 januari. 
 

HILMA och jag önskar er alla 
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ETT  NYTT BIBLIOTEK  (Historiska institutionens bibliotek) 
 
Öppethållande fr o m 2009-01-07   
 
Må – fr 10-12  13-15 
 
 
Bokbeställningar görs till biblioteket. Det finns anslag för ca 100.000 kr för detta under 
2009. 
 
Tidskrifter Ett 60-tal löpande tidskrifter kommer att finnas på biblioteket fr o m 2009. 
 
Fjärrlånet kommer att skötas av CTR-biblioteket. Man kan välja att hämta beställningarna 
där eller, med någon dags fördröjning, på Historiska institutionens bibliotek 
 
Transportsystemet inom biblioteksnätverket skall för Historiska institutionens bibliotek 
börja fungera fr o m 2009, d v s man kan beställa material från andra bibliotek i nätverket  för 
avhämtning på Hist inst bibliotek 
 
Hälsningar 
 
Mats och Ulla 
 
 
 
 
 
 
 
 


