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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 
Lördagen den 22 september 2007 klockan 10.15 försvarar Henrik Rosengren sin avhandling 
Judarnas Wagner. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-
1950 i sal 3, Historiska institutionen. 

Uppsala 
Den 1 juni 2007 disputerade Fredrik Thisner på avhandlingen Militärstatens arvegods. 
Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark, ca 1720-1800. 
 
SEMINARIER 
Handledarkollegiet fastställde den 18 juni en principförklaring för det högre seminariet. Denna 
bifogas! 

Under höstterminen 2007 kommer seminariet att ledas av Eva Österberg. 
  
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Nytillkomna 
Saint Birgitta, Syon and Vadstena 
Denna Birgittakonferens äger rum i Stockholm den 4-6 oktober 2007. Anmälan via e-post till 
birgittaconference2007@gmail.com senast den 1 september. Inbjudan finns i Konferenspärmen. 

ESOF 2008 
Euroscience Open Forum, Science for a better life, äger rum i Barcelona den 18-22 juli 2008. För 
mer information se www.esof2008.org  

Tidigare anmälda 
Nya äventyr i Eslöv 
Historielärarnas förening inbjuder till Historiedag i Eslöv den 16 augusti. Bland föreläsarna finns 
Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander. Anmälan på särskild blankett eller via e-post till 
lars.andersson@eslov.se helst senast fredagen den 8 juni. 



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  

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  
 

TJÄNSTER 
Universitetslektor i Arkivvetenskap 
Historiska institutionen vid Stockholms universitet söker en universitetslektor i Arkivvetenskap, 
50%, under tiden 2007-07-01—2009-06-30.  Närmare upplysningar lämnas av prefekten 
anders.berge@historia.su.se.  Utlysningen finns i pärmen Tjänster. 
 

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! 

Erik Philip-Sörensens stiftelse 
Anslag utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade forskare eller forskargrupper. 
Man välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc-forskare som önskar utveckla nya 
forskningsteman. Ansökan skall ske på särskilt formulär, som kan erhållas via Stiftelsens hemsida 
www.epss.se  

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. 
 

ÖVRIGT 
Semester 
Under min semester, 9 juli – 3 augusti, kommer institutionen att vara stängd. Du kommer, som 
alltid, in med ditt kort. Biblioteket är stängt till den 26 augusti. Evelin har semester från den 16 
juli. 

Golvbyte 
Arbetet är beställt till ”snarast” efter midsommar. Vi har fortfarande inte fått besked om när det 
kommer att påbörjas. 

Gemensamt kaffe 
En ny lista, avseende höstterminen, kommer att sättas upp i god tid före terminsstarten. Första 
gemensamma kaffepausen äger rum måndagen den 3 september.  

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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Glad 
midsommar! 


