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Underlagen till HILMA förvaras i pärmar som står i rum 209, på hyllan ovanför den gammalmodiga 
mojäng som kallas ”skrivmaskin”. Där hittar du alltså ytterligare information om seminarier, anställ-
ningsvillkor, stipendier och annat samt ansökningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda 
kopierar du och låter originalet sitta kvar i pärmen! 
 
VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
Torsdag 19/5, 14.15–16.00, Blå rummet. Mikael Tossavainen, Holocaust and Heroism Remembrance 
Day: Themes in the Coverage in The Jerusalem Post 1959-1995. Seminarieledare: Klas-Göran Karlsson. 

Torsdag 26/5, 14.15–16.00, Blå rummet. Christian Widholm, Samhället som ett maratonlopp under 
den svenska sportjournalistikens foramtiva skede. Seminarieledare: Kim Salomon. 

Tisdag 31/5, 14.15–16.00, Blå rummet. Johan Östling, titel meddelas senare. Seminarieledare: Kim 
Salomon. 

Torsdag 2/6, 16.15–18.00, Sal 4. Allmänt seminarium. Hanna Hallgren, Det transversala språket. Om 
stilars betydelser.  Seminarieledare: Lars Edgren. Eftersits.  

Tisdag 7/6, 14.15–1600, Blå rummet. Fredrik Björk, Konsumtion och miljö - En gemensam historia? 
En teoretisk och metodisk utmaning. Seminarieledare: Lars Berggren.  

Torsdag 9/6 10.15-12.00, Blå rummet. Tommy Gustafsson, Bland vildar och vilda djur. Seminarie-
ledare: Kristian Gerner. 
 
DISPUTATIONER 
Stockholm 
Cecilia Ihse försvarar sin avhandling Präst, stånd och stat. Kung och kyrka i förhandling 1642-1686, 
fredagen den 29 april 2005. 

Madelene Lidestad försvarar sin avhandling Uppbåd, uppgifter, undantag. Om genusarbetsdelning i 
Sverige under första världskriget torsdagen den 19 maj klockan 10.00 i hörsal D8, Södra huset, 
Frescati.  

Xavier Fraudet försvarar sin avhandling Politique étrangère francaise en mer Baltique (1871-1914). De 
l’exclusion à l’affirmation den 20 maj 2005 klockan 10-12 i sal MA624, Södertörns högskola, 

Stockholms universitet/Idrottshögskolan 
Björn Sandahl försvarar sin avhandling Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idortts-
undervisning 1962-2002 i Idrottshögskolans aula, Lindingövägen 1, fredagen den 20 maj klockan 
13.00. Fakultetsopponent är Göran Patriksson, Göteborgs universitet. 



Uppsala 
Göran Norrby försvarar sin avhandling Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-talets 
borgerliga samhälle fredagen den 20 maj klockan 10.15 i universitetshusets lärosal IV. 
 

TJÄNSTER 
Forskarassistent i historia vid Stockholms universitet, ref nr 614-0881-05, ansökan senast den 9 maj 
2005. Närmare upplysningar  lämnas av prefekten, professor Arne Jarrick, tfn 08-16 28 33, e-post: 
Arne.Jarrick@historia.su.se

Forskarassistent vid Tema Q, Linköpings universitet, med inriktning mot ”Omvandling av dem 
fysiska miljön som strategi för lokal utveckling”. Se vidare www.isak.liu.se/lediga_tjanster

Five doctoral candidate positions in the humanities and social sciences at the Baltic and East Euro-
pean Graduate School, Södertörn University College.  Ansökan senast den 30 maj 2005. För mer 
information se www.sh.se/beegs eller pärmen märkt Tjänster i rum 209. 
 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Tidigare anmälda  
International Economic History Association. XIV International Economic History Congress at 
University of Helsinki, Finland, 21/8 – 25/8 2006. Provisional registration 31 May 2005. Ytterligare 
information i Pärmen eller genom hemsida: www.helsinki.fi/iehc2006

University of Leed. Internationella medeltidskongresser. Den ena äger rum 11-14 juli 2005. Ämne 
har inte angivits. Den andra handlar om Emotion and Gesture och äger rum 10-13 juli 2006. Propo-
sals for papers senast den 31 augusti 2005. Ytterligare information i Pärmen, genom hemsida 
www.leeds.ac.uk/ims eller genom e-post, adress: IMC@leeds.ac.uk

Rock City, Hultsfred  
Konferensen Rock och samhälle 3. Konferensen äger rum i Hultsfred 15/6-16/6 i samband med 
Hultsfredsfestivalen. Forskare från ett flertal ämnen kommer att sammanstråla för att utbyta forsk-
ningsresultat och ansatser kring temat rockmusik och samhällsförändring i bredare mening.  För 
info, se Pärmen eller genom Lars Berggren, e-post Lars.Berggren@hist.lu.se. Anmälan snarast möj-
ligt till Ida Lindberg, e-post ida.lindberg@hum.oru.se.  

Högskolan i Borås. Den andra nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning 25-26 augusti 
2005. För information, se Pärmen eller hemsida http://www.hb.se/bhs/kpc/ .  

Nordiske medieforskerkonference 
Denna äger rum 11 – 14 augusti 2005 i Aalborg, Danmark. För information se 
www.medieforsker.aau.dk
 
Nytillkomna  
Icons and Iconoclasts: 1603-1714 
Centre for Early Modern Studies, University of Aberdeen  inbjuder till konferens den 22 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. 
Utsänd affisch finns i Konferenspärmen. 
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De svenska historiedagarna 
Dessa hålles i Västerås 16-18 september 2005 och har temat Unioner. Förtid, samtid och eftermäle. 
Preliminärt program finns i Konferenspärmen liksom registreringsformulär att kopiera. Information 
finns också på föreningens hemsida www.dsh.se , e-post till kansliet elisabeth@helaprogrammet.se

1848: The Year the World Turned? 
Internationell konferens 23-25 juni 2005 arrangerad av Department of Humanities vid University of 
Central Lacashire. För anmälan eller mr information kontakta eawoodward@uclan.ac.uk. Program 
och anmälningsblankett (för kopiering) i Konferenspärmen. 
 

PERSONALINFORMATION 
Materialet samlas i Personalinformationspärmen, som står i rum 209. 
 
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. 

Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing utdelar bidrag för avancerad humanistisk forskning i 
Italien 
Ansökan om forskningsstöd skall vara avfattad på engelska och Stiftelsen tillhanda före den 31 maj. 
Blankett erhålles på www.svenska-institutet-rom.org

Gästbostäder i Centre Culturel Suédois, CCS, Paris 
Upplysningar om ansökningsblankett finns på hemsidan: www.ccs.si.se

Research Fellowships The Meaning of Death in Society Today 2005/06 
För information om projektet, se www.iwm.at/f-death.htm
Ansökan senast 15 maj 2005. 

Svea Ordens stipendium 
Svea Orden utlyser stipendium på omkring 30.000 kronor, i första hand till forskarstuderande med 
långt hunna avhandlingsarbeten som försöker kartlägga vårt lands och folks historia samt kultur, 
företrädesvis under tiden 500-1500. Inga bidrag lämnas till resor, tryckkostnader eller liknande. 
Ansökan ska ha inkommit senast den 31 maj 2005. 
 
UR BOKFLODEN  
Jag tar tacksamt emot exemplar av alla era nya böcker! De kommer att omnämnas i HILMA, ställas 
ut i bokskåpet utanför sal 3 under en begränsad tid och sedan arkiveras. Vi har vid flera tillfällen fått 
påpekanden från universitetets arkiv för att vår verksamhet till synes upphör i och med doktorsav-
handlingen. Vi är skyldiga att arkivera ”forskningsrapporter”, det vill säga böcker och andra skrifter 
som blir resultatet av forskning som bedrivs vid institutionen. 

Inger Hammar, som just blivit docent i historia vid Lunds universitet, har utkommit med boken För 
freden och rösträtten. Kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar (Nordic Academic Press). 
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ÖVRIGT 
Besök gärna www.historiebruk.net, för information från Historiebruk, Nordiskt nätverk för studier 
av minnespolitik och användningen av det förflutna, hälsas genom Peter Aronsson, via Anna W 

Kulturnatten 
Årets Kulturnatt blir lördagen den 17 september, temat är fritt. Anmälan för medverkan kan göras 
direkt på nätet på www.kulturnatten.nu eller på en speciell blankett som rekvireras från Kultur Lund. 
Sista anmälningsdag är den 1 augusti. 

Ändrade helgdagar 
Eftersom riksdagsbeslut och kollektivavtal, enligt vad jag läst, inte stämmer överens gäller följande: 
Annandag pingst infaller i år måndagen den 6 juni. Det betyder att den dagen är arbetsfri, medan 
måndagen den 16 maj är vanlig arbetsdag med gemensamt kaffe och allt. Undertecknad har dock 
semester. 

Antagningsstatistik 
Vi kan notera en nedgång i antalet anmälda till HIS 210, 1-40 poäng, men en ökning av antalet till 
HIS 211, 1-20 poäng. Mest anmärkningsvärt är att antalet anmälda till 41-60 poäng har ökat avse-
värt, vilket kan förklaras med att vi innevarande termin har ovanligt många studenter på B-nivå. 
Landskronakurserna lockar som vanligt relativt få, men eftersom de har egen finansiering kommer de 
att ges som planerat. Kursen i Miljöhistoria kommer däremot att ställas in då den endast lockat tre 
sökande. Kursen i Skånes historia är fortsatt populär och kursen i stadshistoria i Helsingborg lockar 
ungefär lika många som tidigare. 

Vi har ännu inga uppgifter om hur många studenter som valt historia som sidoämne inom lärarut-
bildningen. 

Sommarfest 
Vi avslutar som vanligt terminen med en enkel sommarlunch, på gården om vädret tillåter, torsdagen 
den 9 juni klockan 13. Anmäl ditt deltagande senast fredagen den 3 juni. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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