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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, som är samlade i en separat pärm, 
kopierar du och sätter tillbaka originalet i pärmen! 
 

DISPUTATIONER 
Göteborg 
Catharina Andersson disputerar fredagen den 12 januari 2007 klockan 13 i Lilla hörsalen, 
Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg, på avhandlingen Kloster och aristokrati. Nunnor, 
munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talets mitt. 

Linköping 
Cecilia Lindgrens avhandling En riktig familj. Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975 
”kommer att offentligt försvaras” den 10 juni 2006 och anlände den 6 december samma år. 

Stockholm 
Lovisa af Petersens disputerar fredagen den 15 december 2006 klockan 13.00 i hörsal 4, hus B, 
Universitetsvägen 10, på avhandlingen Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska 
Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900. 

Uppsala 
Anders Sundin försvarar sin avhandling 1809. Statskuppen och regeringsformens tillkomst som 
tolkningsprocess i sal X, Universitetshuset, Uppsala, fredagen den 15 december 2006 klockan 
13.00. 

Sara Flygare disputerar i Ekonomisk historia fredagen den 19 januari 2007 i Hörsal 2, 
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala, på sin avhandling The Cooperative Challenge. 
Farmer Cooperation and the Politics of Agricultural Modernisation in 21st Century Uganda. 
 
TJÄNSTER 
Akademiforskare i humaniora 
Svenska Akademien och Vitterhetsakademien ledigförklarar sex tjänster för yngre disputerade 
forskare med inriktning på svenska språket, litteraturvetenskap, muslimsk kultur och idéhistoria, 
romanska språk, slaviska språk samt tyska och nederländska. Ansökan ställs till Kungl. 
Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86  STOCKHOLM och skall ha inkommit senast den 1 
februari 2007. 
 



KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Nytillkomna 
Nordiskt arbetarhistorikermöte 
Konferensen hålls i Landskrona den 24-25 maj 2007 och arrangeras av Centrum för 
Arbetarhistoria. Preliminär anmälan skickas till HTUinfo@arbetarhistoria.orgUTH senast den 15 februari. 
Inbjudan finns på en särskild hemsida HTUwww.arbetarhistoria.orgUTH där omsider även program och 
texter kommer att finnas tillgängliga liksom upplysningar om praktiska arrangemang.  

Hannah Arendt. Critical Encounters 
En internationell kongress med anledning av 100-årsjubileet av Hannah Arendts födelse, som 
hålls den 12-14 januari 2007 i Auditoriet på Moderna museet i Stockholm. För mer information, 
fullständigt program och anmälan, se HTUwww.modernamuseet.se/arendtUTH  

Architecture, Consumption and the Welfare State: Perspectives on Swedish Modernism 
Konferensen halls på Arkitekturmuseet I Stockholm den 9 – 11 februari 2007. Den ingår i ett 
projekt med adress HTUwww.architectureandconsumption.comUTH  Information om konferensen finns 
på HTUwww.arkitekturmuseet.seUTH  

Tidigare anmälda 
Växjökonferensen – Nationella utbildningsdagar 
Växjökonferensens tema är Bildning – utbildning – framtid. Konferensen är en mötesplats för 
utbildare, skolledare och utbildningsansvariga, studievägledare, forskare och politiker om 
ungdomar och vuxna i utbildning vid gymnasieskola, vuxenutbildningen, högskola och 
universitet. Den äger rum 24-25 januari 2007 i Växjö Konserthus. Program och annan 
information finns på HTUwww.vaxjokonferensen.seUTH  
 

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA 
Information om aktuella stipendier finns på HTUhttp://www.eken.lu.se/stipendierUTH. 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! 

Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan 
Bidrag kan bland annat beviljas till exkursioner och kongresser. För att komma ifråga för 
behandling skall ansökan vara poststämplad senast den 14 januari. Ansökningsblanketten finns i 
stipendiepärmen för kopiering och kan även hämtas från fondens hemsida 
HTUhttp://www.claralachmann.orgUTH  

Fonden för sigillhistorisk forskning vid Stockholms universitet 
Inom ramen för svensk sigillhistorisk och heraldisk forskning eller för vård av medeltida sigill 
utlyses stipendier, även resestipendier, eller bidrag till viss verksamhet eller visst projekt. Enligt 
fondförvaltningens prognos kommer omkring 30.000 kronor att kunna delas ut under 2007. 
Sista ansökningsdag är den 1 april 2007. Ansökan kan inges till Rektor, Bd Karin Hedberg, 
Stockholms universitet. Bloms hus, 106 91  STOCKHOLM. Upplysningar lämnas av 
HTUkarin.hedberg@adm.su.seUTH  

Riksbankens Jubileumsfond 
Två resestipendier ur Nils-Eric Svenssons Fond som ska ge möjlighet för yngre disputerade 
svenska forskare att resa till och under kortare tid vistas i en framstående europeisk 
forskningsmiljö. Stipendierna är på vardera cirka 100.000 kronor. Ansökan sändes senast 
torsdagen den 18 januari 2007. För närmare upplysningar kontakta Margareta Bulér, telefon 08-
50 62 64 01, eller e-post HTUmargareta.buler@rj.seUTH  



Fulbright 
Fulbright Commission erbjuder stipendier till doktorander och disputerade. För information se 
HTUwww.usemb.se/FulbrightUTH  

NordForsk 
För information om de olika anslag som erbjuds finns en hemsida HTUwww.nordforsk.orgUTH där man 
uppmanas klicka på Apply for funding. 

Stora forskningsstipendiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 
Stipendiet är avsett för forskning med anknytning till Turkiet och östra Medelhavsområdet och 
uppgår till 40.000 kronor. Det finns även mindre stipendier bland annat för C- och D-studenter. 
För mer information se HTUwww.srii.orgUTH  
 

ÖVRIGT 
Helgstängt 
Institutionen är stängd 23 december – 2 januari. Biblioteket är stängt 22 december – 2 januari. 
Expeditionen är stängd 22 december – 7 januari.  

Gemensamt kaffe 
Vi har gemensamma kaffepauser måndagar klockan 10.00 och torsdagar klockan 15.00. Alla som 
deltager annat än rent tillfälligt anmodas att anteckna sig för kaffekokning eller inköp på listan 
som sitter på skåpdörren ovanför spisen! Lista för vårterminen är nu uppsatt! 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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