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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. 

ROUZBEH PARSI disputerar onsdagen den 20 maj. 

Umeå 
Gabriella Nordin disputerar onsdagen den 20 maj 2009 klockan 10.15 i Hörsal E, 
Humanisthuset, på avhandlingen Äktenskap i Sápmi. Giftermålsmönster och etnisk komplexitet i 
kolonisationens tidevarv, 1722-1895. Fakultetsopponent är Ólöf Garðarsdóttir, Reykjavik. 

Uppsala 
Onsdagen den 15 april 2009 klockan 10.15 disputerar Jonas Larsson Kraus på sin avhandling Att 
odla ett samhälle. Råby räddningsinstitut och 1840-talets sociala ingenjörskonst i Geijersalen, 
Eng6/1023, Uppsala. 
 

SEMINARIER 
Högre seminariet 

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

Följande seminarier är inbokade: 

Tisdag 7 april 14.15-16, Andreas Tullberg, Swedish Decision Making and Preparations Before 
ONUC (Operation des Nations Unies au Congo) 

Tisdag 21 april 14.15-16, Maria Småberg, Witnessing the Unspeakable. Alma Johansson and the 
Genocide on the Armenians in 1915 

Torsdag 23 april 14.15-16, Malin Gregersen, "Tjänande, fostran och flit: framställningar av arbete 
i missionstexter från Tirupattur 

Tisdag 12 maj 14.15-16, Peter Andersson, John Wingfield and the Language of Desperation: A Case 
Study of Urban Culture in the Working Class of Late Victorian London – utkast till konferenspaper 
for Anglo-American Conference of Historians 



Tisdag 19 maj 14.15-16, Inge Eriksson, Bromölla 1900-2000 – politisk och social omvandling som 
vetenskaplig narration och lokal historiekultur. Utdrag ur pågående arbete 

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

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

 
Det historiedidaktiska seminariet 
Onsdagen den 22 april kl 14.15-16.00, sal 3, Kenneth Nordgren "Vems är historien"? 

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

 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
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 
HT-området har beslutat utlysa inte mindre än 26 studiestöd för utbildning på forskarnivå den 
15 april 2009. Av dessa har två stycken tilldelats historia. 

UMEÅ UNIVERSITET söker 6 biträdande lektorer, 17 postdoktorer och 19 doktorander till 
Humanistiska fakulteten. Läs mer: www.umu.se/humfak/forskningsoffensiv  
 

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” 



Fulbright Grants 
Stipendier för studier i USA läsåret 2010-2011 har nu utlysts. Ansökan ska vara inne senast den 4 
maj 2009. För information se www.fulbright.se. Utlysningen 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.  
 
Sigillhistorisk forskning 
Fonden för sådan hat utlyst stipendier eller bidrag att användas för svensk sigillhistorisk och 
heraldisk forskning eller för vård av medeltida sigill. Sista ansökningsdag är den 30 april 2009. 
Upplysningar kan inhämtas från karin.hedberg@hum.su.se 

Kommunhistorisk forskning 
Ejnar Lindhs kommunalvetenskapliga stiftelse utlyser medel för forskning och information 
rörande kommunernas verksamhet förr och nu. Eventuella frågor kan ställas till 
jonny.paulsson@skl.se och ansökan skall vara inkommen senast den 30 april. 

Marie Nissers stipendium 
Stipendiet är på 40.000 kronor och vänder sig till forskare och studenter som är intresserade av 
teknik- och samhällshistoria och som vill fördjupa sig i energibranschens eller Vattenfalls 
kulturarv. Information och ansökningsformulär finns på www.vattenfall.se under rubrikerna Om 
Vattenfall/Student/Examensarbete och sista ansökningsdag är den 20 april 2009. 
 

ÖVRIGT 
Påskkaffe 
Imorgon, onsdagen den 8 april, inleder vi påskfirandet med tårta till kaffet. Vi passar också på 
att uppmärksamma att Eva Österberg, som du säkert vet, har fått Gad Rausings pris för 
framstående forskargärning. 

Skärtorsdag 
Torsdagen den 9 april avkortas arbetsdagen med två timmar för personal med reglerad arbetstid. 
Institutionen stänger klockan 14. Under påskhelgen kommer institutionen att vara låst och 
larmad. Du kan som alltid passera alla dörrar med kortläsare med hjälp av ditt passerkort, men 
du kan inte gå ut på gården utan att utlösa larmet. 

Semester 
Leopoldo har semester onsdag 8 april, liksom Kenneth som även har semester på skärtorsdagen. 
Jag har semester veckan efter påsk, 14-17 april. 

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

På dragande kall och ämbetes vägnar 

\ÇzxzxÜw 
 


