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SEMINARIER OCH UNDERVISNING
Se bifogade Gula

schemat.

DISPUTATIONER
Historia, Stockholm
26/9

Helena Bergman försvarar sin avhandling Att fostra till föräldraskap. Barnavårdsmän,
genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950. Fredagen den 26 september 2003, kl. 10.00 i
hörsal 8, hus D, Frescati.

Historia, Umeå
4/10

Per-Olof Grönberg försvarar sin avhandling ”Learning and Returning”. Return migration
of Swedish engineers from America, 1880-1940. Lördagen den 4 oktober 2003, kl. 10.15
i Hörsal E, Humanisthuset.

Historia, Göteborg
17/10 Einar Hreinsson försvarar sin avhandling Nätverk och nepotism. Den regionala
förvaltningen på Island 1770-1870. Fredagen den 17 oktober 2003, kl. 13.00
i sal L 100, Etnologen, Lennart Torstenssonsgatan 8.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Stockholm. Seminarium om Historien om arbetarrörelsens dagspress, onsdagen den 26 nov. 2003, kl. 9.00 – 19.00 i Sandlersalen, ABF, Sveavägen 41,
Stockholm. Anmälan senast den 6 oktober 2003 via e-post: klaus.misgeld@arbarkiv.a.se.

Nytillkomna
Rådet för högre utbildning. Sommarinstitutet 2004 - Learners for Change. Sommarinstitut för
unga universitetslärare och doktorander den 6 - 11 juni 2004 på en kursgård på en ”tågnära” plats i
Sverige. Ansökan senast den 17 oktober 2003. Info och ansökningshandlingar på hemsida:
http://hgur.hsv.se/sommarinstitutet/index.htm. Ytterligare info i Pärmen.
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Centre for European Conflict and Identity History (CONIH). International conference on Food
Production and Food Consumption in Europe 1914-1950. 2 – 5 juni 2004 i Esbjerg. Deadline for
one-page outline 1 november 2004, för paper 1 april 2004. Ytterligare info i Pärmen eller genom
hemsida: www.conih.dk/food/.

LEDIGA TJÄNSTER
Stockholms universitet, Historiska institutionen och Kulturvetarlinjen. Professur i historia med
inriktning på Stockholms historia (ref nr SU 611-1755-03). Upplysningar genom Göran Dahlbäck,
tel. 08-16 33 88, e-post: goran.dahlback@historia.su.se. Ansökan senast den 15 oktober 2003 till
Stockholms universitet, Registrator/PA, 106 91 Stockholm. Ytterligare info i Pärmen.
Griffith University, Brisbane, Australia. Postgraduate scholarship. Ansökan senast 31 oktober
2003. Ytterligare info i Pärmen.
John Carter Brown Library, Brown university, Providence, Rhode Island, USA. Research
Fellowships 2004-2005 (short-term and long-term). Deadline for application Januari 15, 2004.
The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh. Visiting
Research Fellowships 2004 - 2006. Ansökan senast 1 december 2003.

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG, mm
OBS! Fler aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier/stip/current.php. Glöm
inte heller Pärmen på hyllan utanför expeditionen, där mer utförlig information finns om alla
nedanstående stipendier. Ansökningsblanketter finns i en särskild pärm på samma plats.

Tidigare anmälda
Vin & Sprithistoriska Museet. Stipendier för forskning om svensk alkoholkultur. Ansökan senast
den 1 oktober 2003. Ytterligare info i Pärmen eller via e-post: mirja.lausson@vinosprithistoriska.se
Vetenskapsrådet, Stockholm. Medel för forskning om kommunistiska regimer. Ansökan på
särskild blankett (finns på http://www.vr.se) senast onsdsagen den 8 oktober 2003 i fem
uppsättningar. Ytterligare info i Pärmen.
Swedish Women’s Educational Association International (SWEA) utlyser kulturmötesstipendium för år 2004. Sökanden ska ha svensk bakgrund och ha avslutat sin grundutbildning vid
universitet/högskola. Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida: www.swea.org. Ansökan
senast den 15 december 2003.
Europeiska Universitetsinstitutet (EUI), Florens. Doktorandstipendier för 4 års studier med start
september 2004. Ansökan senast 15 januari 2004. Ytterligare info i Pärmen eller via hemsida:
http://www.iue.it.

Nytillkomna
Uppsala universitet, Selma Anderssons stipendier. Ett eller flera stipendier å sammanlagt
145.000 kronor. Utdelas till kvinna, i första hand till den som avlagt doktorsexamen för utgivande
av vetenskapligt arbete, undersökning eller studieresa. Ansökan senast den 22 september 200.
Alfons Lauris’ Stiftelse. Forskningsstipendier (sammanlagt 68.700 kr.) för historisk forskning i vid
mening i Lettlands historia efter 1940. Ansökan senast den 22 september 2003.
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Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Bidrag till enskilda forskare till projekt inom alla ämnesoråden
(sammanlagd summa 4 miljoner kr.). Gäller utrustning och andra ändamål (dock ej löner), gärna till
yngre forskare och doktorander som ännu ej är etablerade hos forskningsråden. Ansökan senast den
1 oktober 2003.
Lunds universitet. Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten, bl a Letterstedts,
Otterstedts, Elisabeth Rausings, Knut och Alice Wallenbergs och Per Westlings fonder. Ansökan
senast den 8 oktober 2003. Ytterligare info i Pärmen.
Einar Hansens forskningsfond. Bidrag för främjande av vetenskapligt samarbete mellan de humanistiska disciplinerna vid Köpenhamns och Lunds universitet. Ansökan (på särskild blankett) senast
den 8 oktober 2003. Ytterligare info i Pärmen.
Försvarshögskolan, Delegationen för militärhistorisk forskning. Projektstöd för disputerade
forskare med historisk inriktning inom området säkerhetspolitik och försvar. Ansökan senast den
15 oktober 2003. Ytterligare info i Pärmen.
Vetenskapsrådet. Medel för mångvetenskaplig demokratiforskning (planerings- och startbidrag).
Ansökan (original och åtta kopior) senast den 31 oktober 2003. Upplysningar: Gudrun Persson, tel.
08-546 44 277, e-post: Gudrun.Persson@vr.se. Ytterligare info i Pärmen.
Lunds universitet, Centrum för Europaforskning (CFE). Forskningsanslag för nydisputerade
Europaforskare (sexmånadersanslag à 250.00 kronor). Behöriga är personer som avlagt doktorsexamen vid Lunds universitet efter den 1 januari 2002 och vars forskning är inriktad på Europa.
Ansökan i åtta exemplar senast den 31 oktober (särskild blankett som erhålles genom e-post,
cfe@cfe.lu.se). Ytterligare info i Pärmen eller genom e-post: magnus.jerneck@svet.lu.se.
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia (i vid mening). Arbeten skall ha inkommit senast den 2 februari 2004.

SPRIDDA NOTERINGAR
Nya doktorander
Ett stort antal nya doktorander påbörjar sin forskarutbildning den här höstterminen. De flesta antogs
under senvåren, men några har antagits tidigare, men av olika orsaker inte kunnat påbörja aktiva
studier förrän i höst. De flesta har antagits inom ramen för forskarskolan. Följande nya doktorander
kan presenteras: Niklas Ammert, Fredrik Persson, Tomas Sniegon och Joachim Bergström (den
sistnämnde dröjer sig fortfarande kvar i Japan). Till forskarskolan har följande antagits: Ainur
Elmgren, Gommy Gustafsson, Henrik Lundtofte, Magnus Olofsson, Louise Serbo och Johan
Östling samtliga med placering i Lund, vidare Andres Brink och Simon Larsson med placering
vid Södertörns högskola samt Johanna Ljungberg vid högskolan i Malmö. Till forskarskolan har
dessutom antagits Jesper Johansson och Lennart Karlsson, båda placerade och formellt registrerade
vid Växjö universitet.

Enkäter
Med denna HILMA bifogas två enkäter som vi är mycket angelägna att få besvarade. Den ena
gäller både doktorander och forskare/lärare och där vill vi ha uppdaterat institutionens hemsidor
när det gäller våra forskares och doktoranders ämnen och forskningsinriktningar m m. Den andra
enkäten gäller enbart doktoranderna och där önskar vi få in underlag för att på bästa sätt kunna
planera det kommande kursutbudet. Det framgår av enkätformulären hur enkäterna skall besvaras
och hur du skall förfara när du skall lämna in dem. Det är som sagt mycket angeläget att vi får in
svaren.
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Ur bokfloden
Det senaste från institutionens bokflod kommer långväga ifrån, närmare bestämt från Mannheim i
Tyskland, där Lars I. Andersson nu färdigställt sin monografi Fred i vår tid. Sverige, krigen och
freden 1870-1945. Boken analyserar de inrepolitiska förutsättningarna för svensk fredspolitik under
perioden 1870 – 1945. Studien har tillkommit inom forskningsprojektet Den stabila freden, ett
samarbetsprojekt mellan Historiska och Statsvetenskapliga institutionerna. Flera frågeställningar
står i fokus för undersökningen. Var det verkligen fred vi ville ha? Vem var i så fall vi? Fred med
vem, när och med vilket syfte? Med utgångspunkt från dessa frågor undersöker författaren i en
kritisk analys de inrepolitiska förutsättningarna för den svenska freden och kan därigenom visa
att denna inte så mycket dvaldes i maktens geografiska centrum utan i stället var nergrävd i en
mer eller mindre fruktbar jordmån i rikets periferier. Boken omfattar 428 sidor och är utgiven
av Sisyfos förlag.
Allt för den här gången
Glad sensommar
Leif Eliasson
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