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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 
20 september klockan 14.15 i Blå rummet: Fredrik Persson, Pionjär med politiskt problem: David 

Assarsson och skånsk historieskrivning ca 1900-1930. Harald Gustafsson. 

4 oktober klockan 14.15 i Blå rummet: Åse Magnusson, Att framställa ett folk – samisk 
självrepresentation på Ájtte i Jokkmokk. Klas-Göran Karlsson. 

17 oktober (OBS! måndag)klockan 14.15 i Blå rummet:. Docent Sasson Sofer, Hebrew University of 
Jerusalem. Titel meddelas senare. Eva Österberg. 

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

GULA SCHEMAT BIFOGAS! 

ARBETSHISTORISKA SEMINARIETS PROGRAM SKICKAS SEPARAT! 

DISPUTATIONER 
Linköping 
Den 9 september försvarade Kent Waltersson sin avhandling Bildning för livet. Framtidsstrategier och 
bildningssträvanden i Tengene JUF 1930-1960. 

Annika Sandén försvarar sin avhandling Stadsgemenskapens resurser och villkor. Samhällssyn och 
välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620 i Elysion, Hus T, Universitetsområdet Valla, fredagen den 
14 oktober 2005 klockan 10.15. 

Lund 
Lördagen den 1 oktober klockan 10.15 försvarar Stefan Persson sin avhandling Kungamakt och 
bonderätt. Om danska kunga och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640 i sal 3, Historiska 
institutionen. Avhandlingen är den första som läggs fram inom Forskarskolan i historia. 

Uppsala 
Tomislav Dulic försvarar sin avhandling Utopias of Nation. Local Mass Killing in Bosnia and 
Herzegovina, 1941-42, den 30 september klockan 15.15 I rum XI, Economicum, Uppsala 
universitet. 



 

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. 

Urban Europe in Comparative Perspective 
Stads- och kommunhistoriska institutet håller denna internationella konferens på Stockholms univer-
sitet 30 augusti – 2 september 2006. Den som vill presentera en rapport skall senast den 1 oktober 
2005 sända sitt förslag till respektive sessionsansvarig. Institutets hemsida har adress 
www.urbanhistory.su.se och konferensen kommer också att ha en egen hemsida www.eauh.org  

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

Stad i förändring – konferens i Landskrona kring urbana studier 
Konferensen äger rum 3-4 oktober och sista anmälningsdag är den 2 september. Mer information 
och anmälningsblankett finns på www.landskrona.se. Man kan också kontakta 
jan.nilson@landskrona.se, telefon 0418-47 06 13. 

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. 

Nytillkomna  
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. 
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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

1945 – Back to Normal or a New Beginning? Expectations and Conceptions for a Post-War 
Europe 
Detta symposium äger rum på Handelhögskolan I Köpenhamn den 29-30 september 2005. Anmälan 
till Ditte Hviid på telefon 3815 3266.    
 
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. 

Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond 
Utlyser ett begränsat antal resebidrag under år 2006 för täckande av kostnader i samband med vistel-
se på San Michele, Capri, Italien. Ansökan senast den 30 september. Ansökningsformulär kan rekvi-
reras via hemsidan: www.sanmichele.org

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  
 
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.  

ÖVRIGT 
Gemensamt kaffe 
Alla som deltager i kaffet anmodas att skriva upp sig på listan i köket för att koka kaffe eller sköta 
inköp! Nu på torsdag, den 22 september, avtackar vi Lena Johansson i samband med kaffet. Tårtor är 
beställda.  

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 placering av askkoppar att ses över. 

Skogshistoriska sällskapet 
Den som är intresserad av att bli medlem kan gå in på sällskapets hemsida www.skogshistoria.nu
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Hist.se 
På Hist.se finns Historiebiblioteket, ett läromedel för gymnasiet och grundskolans äldre elever. Det 
är möjligt för våra studenter att få ett gratis provår. Adressen är www.hist.se och information kan fås 
från info@hist.se

Juridikens dag 
Lördagen den 1 oktober arrangerar Juridiska fakulteten vid Lunds universitet Juridikens dag med 
bland annat föreläsningar, rundvandring och rättegångsspel. Program finns utlagt i köket. Se även 
www.juridikensdag.se  

På dragande kall och ämbetes vägnar 

\ÇzxzxÜw  
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GGUULLAA  SSCCHHEEMMAATT  
Ventileringsseminarier och allmänna seminarier höstterminen 2005 
 
 
Blå rummet, klockan 14.15, om inte annat anges 
 
13/9 Magnus Olofsson, ”Den urgamla bonderätten står ännu fast”. Social förändring, Tullbergska 

rörelsen och den sydsvenska godsallmogens föreställningsvärld. Lars Berggren. 
 

20/9 Fredrik Persson, Pionjär med politiskt problem: David Assarsson och skånsk historieskrivning ca 
1900-1930. Harald Gustafsson. 

 
4/10 Åse Magnusson, Att framställa ett folk – samisk självrepresentation på Ájtte i Jokkmokk. Klas-

Göran Karlsson. 
 

17/10 (OBS! måndag) Blå rummet 14.15–16.00. Docent Sasson Sofer, Hebrew University of 
Jerusalem. Titel meddelas senare. Eva Österberg. 

 
18/10 Fredrik Björk, Sockerbiten. Lars Berggren. 

 
15/11 Sara Edenheim,HBT-kompetens och ökad synlighet – normaliserande risker och resentimenta 

fällor. (artikel till läroboken Skapande människor – om verklighet, genus och kön). Eva 
Österberg. 

 
29/11 Christian Widholm. Titel meddelas senare. Kim Salomon. 

 
6/12 Per Stobaeus. Titel meddelas senare. Harald Gustafsson. 

 
8/12 Clemens Maier, Representations of Resistance and Collaboration in a Museum. Kim Salomon. 

 
13/12 Johan Östling, 1945 års idéer. Kim Salomon. 

 
15/12 Ainur Elmgren, Den allrakäraste fienden - Den finländska vänstern och Sverige 1918-1939. 

Klas-Göran Karlsson. 
 

20/12 Louis Sebro. Titel meddelas senare. Hanne Sanders. 
 
 


