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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 
Stockholm 
Mikael Byström disputerar på avhandlingen En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och 
föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942-1947 
fredagen den 22 september klockan 13.00 i hörsal 7, hus D, Universitetsvägen 10. 

Uppsala 
Anna Hansen disputerar på avhandlingen Ordnade hushåll. Genus och kontroll i Jämtland under 
1600-talet fredagen den 22 september klockan 10.15 i Ihresalen, Engelska parken, Humanistiskt 
centrum, Uppsala. 

Malin Jonsson disputerar i ekonomisk historia samma dag klockan 10.00 i Hörsal 1, 
Ekonomikum. Hennes avhandling heter Kvinnors arbete och hushållens försörjning. 
Vävinkomsternas betydelse för hushållsekonomin i Siljansbygden 1938-1955. 

Johanna Widenberg disputerar lördagen den 7 oktober klockan 10.15 i Lärosal IX, 
Universitetshuset, Uppsala, på avhandlingen Fäderneslandets antikviteter. Etnoterritoriella 
historiebruk och integrationssträvanden i den svenska statsmaktens antikvariska verksamhet ca 1600-
1720. 
 

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
Gula schemat bifogas.  

De som vill ventilera uppsatser uppmanas att kontakta Lars Berggren! 

HILMA vill strängeligen påminna om att det ingår i doktoranders anställning att deltaga i 
seminarier! 

Ändringar i seminarieschemat 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 21P

st
P Century 

Konferensen hålles vid Köpenhamns universitet den 26-28 oktober 2006. För ytterligare 
information se HTUwww.sociology.ku.dk/koordinationen/religionUTH eller 
HTUwww.ku.dk/satsning/Religion/index.htmUTH  

Forskningen och Judiska Församlingens arkiv 
Riksarkivet inbjuder till en konferens som äger rum den 8 november 2006. Anmälan till 
Riksarkivet senast den 4 oktober kan göras via e-post: HTUcarlmichael.raab@riksarkivet.ra.seUTH. 
Inbjudan med anmälningskupong finns i Konferenspärmen. 

Sjømakt i Nord-Europa 1500-1800 
Detta Clio og Mars-seminar äger rum på Forsvarsmuseet i Oslo 2-3 november 2006. Anmälan 
senast den 25 oktober till HTUkarstad@mil.noUTH. För vidare information se HTUwww.fmu.mil.noUTH eller 
broschyr som lagts ut i köket. 

Tidigare anmälda  
Debates on Feudalism. Current trends and their implications for the interpretation of 
European societies in the high Middle Ages 
Konferensen hålles på Hotel Admiral i Bergen den 14-15 september 2006 och programmet finns 
på arrangörens (Senter for middelalderstudier) hemsida 
HTUhttp://www.uib.no/cms/calendar/calendar.htmUTH  

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  

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.  

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  
 

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! 

Einar Hansens forskningsfond 
Fondens syfte är att främja samarbete och kontakter mellan Lunds och Köpenhamns universitet 
genom symposier, exkursioner och gästbesök. Bidrag söks på särskild blankett som finns på 
stipendieportalen. Ansökan skall vara fonden tillhanda senast måndagen den 2 oktober 2006. 



Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 
Institutet ledigförklarar dels sitt stora forskningsstipendium i Istanbul, uppgående till 45.000 
kronor dels två stipendier om vardera 12.000 kronor för forskning i Turkiet och Främre 
Orienten. För båda gäller att ansökan skall vara inkommen till Styrelsen för Svenska 
Forskningsinstitutet i Istanbul, Skeppargatan 8, 114 52  STOCKHOLM, senast den 9 oktober 
2006. Den skall också skickas in i elektronisk form. För mer information se Stipendiepärmen eller 
institutets hemsida HTUwww.srii.orgUTH  

Vin & Sprithistoriska Museets Stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur 
Två stipendier på 75 000 respektive 25 000 kronor utlyses för att främja vetenskaplig forskning 
kring alkoholdrycker. Ansökningar skall skriftligen vara museet tillhanda senast den 1 oktober 
och skickas till Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100, 113 43  STOCKHOLM. 
Märk kuvertet ”Vin & Sprithistoriska Museets stipendium”. Upplysningar lämnas av museichef 
Mirja Lausson, telefon 08-744 70 71, e-post HTUmirja.lausson@vinosprithistoriska.seUTH  

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. 

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 
LEKTORAT I HISTORIA 
Vid avdelningen för Historie vid Saxo-Instituttet utlyses ett lektorat i historia. Närmare 
upplysningar kan fås hos institutleder Karl-Erik Frandsen, e-post HTUfrandsen@hum.ku.dkUTH. Sista 
ansökningsdag är den 2 oktober 2006.  
 

NYA BÖCKER 
DICK HARRISON har utkommit med ännu en bok, Slaveri, forntiden till renässansen, den första av 
tre volymer av en världshistoria om ofrihet. Boken ges ut av Historiska media.  

CENTRUM FÖR DANMARKSSTUDIER har gett ut en elfte volym, Bortom stereotyperna? Invandrare 
och integration i Danmark och Sverige, redigerad av Ulf Hedetoft, Bo Petersson och Lina Sturfelt. 



ÖVRIGT 
Juridikens dag 
Denna arrangeras i år lördagen den 7 oktober. Program har skickats ut tillsammans med LUM. 

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! Det finns gott om lediga tider att välja mellan. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

\ÇzxzxÜw  



Ventileringsseminarier och allmänna seminarier, 
höstterminen 2006 
 
Tisdagar klockan 14.15 i Blå rummet om inget annat anges. 
 
19 september Louise Sebro, Mellem afrikaner og kreol – En undersøgelse af brydningsfeltet mellem 

tilknytningen til Afrika og tilknytningen til Caribien blandt afrocaribiere i Dansk 
Vestindien 1730–1770. Hanne Sanders 

 
28 september (torsdag) Tommy Gustafsson, En fiende till civilisationen Vol.3: Vuxna män med 

känslor. Kristian Gerner 
 
12 oktober (torsdag) klockan 16.15, sal 3 Michael Schoenhals, docent, institutionen för 

östasiatiska språk, Lund, Maos sista revolution (preliminär titel) 
 
19 oktober (torsdag)Fredrik Persson, Tillfälligt sällskap ? organiserad och offentlig skånsk  

historieskrivningenkring 1900-talets mitt. Harald Gustafsson 
 
24 oktober Malin Gregersen, Mission, Medicin & Modernitet – berättelser från ett sydindiskt 

missionsjukhus. Eva-Helen Ulvros 
 
8 november (onsdag) klockan 16.15, sal 3 Gunner Lind, Professor i historia, Köpenhamns 

universitet, Vart är äldrehistoren på väg? 
 
16 november (torsdag) Anna Bengtsson, Möjligheter och begränsningar - Resor i den pedagogiska 

slöjdens tjänst. Eva-Helen Ulvros 
 
28 november Niklas Ammert, Mellan vikingar och välfärd. Klas-Göran Karlsson 
 
5 december Pernilla Rasmussen (doktorand vid Nordiska museet), Kvinnlig modedräkt 1750-

1830. Skrädderiteknik och genus. En metodtext. Eva-Helen Ulvros 
 
19 december Ainur Elmgren, Sverige som den socialistiska utopin. Klas-Göran Karlsson 
 

 


