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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 
Lund 
Martin Wiklund disputerar måndagen den 12 juni klockan 10.15 i sal 3, Historiska institutionen 
på sin avhandling I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det 
moderna Sverige mellan 1960 och 1990. 

Göteborg 
Daniel Larsson disputerade fredagen den 2 juni klockan 10 vid Etnologiska institutionen, sal L 
100, Lennart Torstenssonsgatan 8, Göteborg, för avläggande av filosofie doktorsexamen i historia 
på avhandlingen Den dolda transitionen. Om ett demografiskt brytningsskede i det tidiga 1700-talets 
Sverige. 

Hauwa Mahdi disputerade måndagen den 5 juni klockan 10 i Humanisten, Lilla hörsalen, 
Renströmsgatan 6, på avhandlingen Gender and Citizenship. Hausa Women’s Political Identity 
from the Caliphate to the Protectorate. 

Stockholm – KTH 
Brita Lundström disputerar i teknikhistoria torsdagen den 15 juni klockan 10.15 i sal F3, 
Lindstedtsvägen 26, KTH på avhandlingen Grundat 1876. Historia och företagsidentitet inom 
Ericsson. 

Södertörn 
Andrej Kotljarchuk disputerar lördagen den 10 juni klockan 10.00 i MB 505, Södertörns 
högskola, Alfred Nobels allé 7 på avhandlingen In the Shadows of Poland and Russia. The Grand 
Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century. 

Umeå 
Tobias Wirén disputerade fredagen den 2 juni klockan 10.15 i Samhällsvetarhuset, hörsal S213h 
på avhandlingen Ideologins apparatur. Reproduktionsperspektiv på kyrka och skola i 1600- och 1700-
talens Sverige. 

Uppsala 
Patrik Winton disputerar onsdagen den 7 juni klockan 10.15 i Lärosal X, Universitetshuset, 
Uppsala på avhandlingen Frihetstidens politiska praktik. Nätverk och offentlighet 1746-1766. 
 



VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
De närmast följande seminarierna 

13 juni: Louise Sebro, Afrikansk religiøst liv i Dansk Vestindien. Hanne Sanders 

Ändringar meddelas via e-post och återfinns även i en pärm i bokhyllan utanför 
expeditionen. De texter som ska behandlas finns i samma hylla. Glöm inte skriva ditt 
namn på listan när du hämtar uppsatsen!  

 

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Nytillkomna  
Gender and Religion in Global Perspectives. Relocating Agendas, Approaches and 
Practices in the 21th Century 
Denna internationella konferens hålls i Köpenhamn den 27 – 28 oktober 2006. Papers skulle vara 
inne den 1 juni men denna tid har förlängts till den 9 juni. Anmälningstiden går ut den 1 
september. För information se HTUwww.sociology.ku.dk/koordinationen/religionUTH eller 
HTUwww.ku.dk/satsning/Religion/index.htmUTH  

Tidigare anmälda  

Old and New Social and Political Movements 
Denna Nordic School in Contemporary History arrangeras på Södertörns högskola den 12-17 
augusti 2006. Information och ansökningsblankett finns på 
HTUwww.hum.au.dk/forskerskoler/historiephdUTH och ansökan skall göras före den 15 juni 2006. 

De svenska historiedagarna, Riga 2006 
Dessa äger rum 29 september – 1 oktober och temat är Östersjön – norra Europas medelhav. 
Från vikingatid fram till idag. Man kan anmäla sig direkt via nätet 
HTUhttps://www.registerforevent.info/UTH Event name: dsh2006. Password: histdagarriga. Om man 
anmäler sig via pappersblankett tillkommer en avgift på 150 kronor utöver konferensavgiften. 
Arrangemangets hemsida har adress HTUwww.dsh.seUTH  

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 HTUhttp://www.umu.se/histstud/ISCHE28.htmlUTH Praktiska angelägenheter sköts 
av konferenssekreteraren som nås bland annat via e-post: HTUkaarina.streijffert@umea-congress.seUTH 

International Medieval Congress 
Nästa års tema är Medieval Cities och konferensen hålls i Leeds den 9-12 juli 2007. Förslag till 
paper ska lämnas senast den 31 augusti 2006. Information finns på hemsidan 
HTUwww.leeds.ac.uk/imsUTH. Årets konferens hålls den 10-13 juli och även om denna finns information, 
på HTUwww.leeds.ac.uk/ims/imcUTH  

Eighth International Conference on Urban History 
Konferensen äger rum 30 augusti – 2 september 2006 i Stockholm. Detaljerad information om 
registrering finns på hemsidan HTUwww.eauh.orgUTH  

Pedagogikhistorisk forskning – Kultur, makt och utbildning 
Lärarhögskolan i Stockholm inbjuder till den tredje nordiska konferensen som äger rum 28-29 
september 2006 och riktar sig till forskare, forskarstuderande, lärare och andra intresserade. 
Fullständig och löpande uppdaterad information utlovas på hemsidan 
HTUwww.lhs.se/lhskonferens/pedhist06UTH  



Historiedag i Eslöv 17/8 ”50 poäng i Eslöv” 
Skånekretsen av Historielärarnas förening inbjuder till en ny didaktikdag i Eslöv. Temat är den 
nya 50-poängskursen och medverkar gör bland andra Per Eliasson, Klas-Göran Karlsson, Eva 
Queckfeldt och Ulf Zander. Anmälan senast måndagen den 12 juni. Kontakta Lars Andersson för 
mer information, HTUaz@berga.eslov.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 Makarna Ingeniör Lars Henrik Fornanders fond 
Bidrag ges för främjande av tvärvetenskaplig forskning, särskilt i gränsområdet mellan filosofi och 
specialvetenskaper av skilda slag. Ansökan skall ha kommit in till registrator senast den 31 maj 
2006. Information och ansökningsblankett (LU nr 12:68) finns på stipendieportalen 
HTUhttp://www.eken.lu.se/stipendierUTH  

Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig 
forskning 
Stiftelsen önskar stödja djärv, framtidsinriktad forskning av välmeriterade forskare och 
forskningsgrupper och välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar 
att utveckla nya forskningsteman. Anslag skall administreras av svenskt universitet eller högskola. 
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senaste den 19 september under adress Erik Philip-Sörensens 
Stiftelse, c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Box 4291, 203 14  MALMÖ. 

Stockholms-Gillets Stipendium 2006 
Stipendier utdelas till personer eller institutioner för att främja, stödja eller belöna forskning som 
söker klarlägga förhållanden i nutid eller gången tid med anknytning till Stockholms bebyggelse 
och kulturella utveckling. Skriftlig, utförligt motiverad ansökan ställd till Stockholms-Gillets 
kansli, Trångsund 2 B, 111 29  STOCKHOLM skall vara ingiven senast den 31 maj 2006. 

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  
 

TJÄNSTER 
Utbildningskoordinator 50% till Forskarskolan - vikariat 
Tjänsten är en administrativ tjänst och innebär ansvar för den löpande administrationen av 
forskarskolan, vari ingår bland annat kontakterna med partnerhögskolorna, doktoranderna, 
Kansli HT och utbildningsförvaltningen. Utöver intresse för administrativa arbetsuppgifter krävs 
att den sökande har disputerat i historia. Ytterligare upplysningar kan fås av HTUklas-
goran.karlsson@hist.lu.seUTH eller HTUlars.berggren@hist.lu.seUTH. Vikariatet varar från den 1 augusti till 
den 31 december innevarande år och intresseanmälan ska vara inkommen till institutionen senast 
den 20 juni 2006.  



FORSKARSKOLAN 
Antagning 
Den 15 maj fastställde forskarskolans styrelse sitt förslag till antagning av nya doktorander. 
Beslutet fattas sedan på fakultetsnivå. 

Juniinternatet 
Detta äger rum 7 – 9 juni på Bäckaskogs slott och blir internationellt med nordisk prägel. Bland 
gästerna återfinns Derek Fewster, Helsingfors universitet som har skrivit sin avhandling om myter 
i konstruktionen av den finska nationalstaten, Anette Warring, professor vid Roskilde 
universitetscenter som bland annat forskat kring historiebruk och historieförmedling, Henrik 
Meinander, professor vid Helsingfors universitet och Ida Blom från universitetet i Bergen.  

Kurser 
Under höstterminen 2006 planeras tre kurser. De första fem veckorna ges en introduktionskurs 
för de nyantagna. Från den 6 oktober till den 24 november ger Mats Greiff, Lars Olsson och Ylva 
Waldemarsson en kurs om internationell arbetarhistoria. Därefter kommer en teori- och 
metodkurs att ges. Det föreligger också ett förslag om en temakurs kallad Från stormakt till 
bondesamhälle och tillbaka? Svensk tidigmodern forskning då, nu och i morgon, tänkt att ges i mitten 
av vårterminen 2007. 
 

ÖVRIGT 
HT-områdets högskolepedagogiska verksamhet 
Utlysning av kurser ht 2006 
Denna information har skickats ut på våra e-post-listor. Om någon inte har fått den finns det ett 
pappersexemplar i Personalinformationspärmen i rum 209. 

Gemensamt kaffe 
Terminens sista gemensamma kaffepaus äger rum torsdagen den 8 juni. 
Höstterminens kaffepausande inleds måndagen den 4 september och lista att anteckna sig på 
kommer snart att finnas i köket! 

Sommarfest 
Som tidigare meddelats kommer sommarfesten att äga rum onsdagen den 14 juni med början 
klockan 13. Anmälan senast den 9 juni! 

Sommarstängt 
Institutionen kommer att vara stängd (låst men inte larmad dagtid) 10 juli – 4 augusti. 

Detta är terminens sista HILMA. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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