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HILMA byter efternamn.   HILMA Papper blir nu HILMA Webb.  
Detta innebär att vi i fortsättningen endast i ytterst begränsad utsträckning kommer att distribuera 
HILMA i pappersupplaga och i stället övergå till att huvudsakligen använda oss av det s k nätet. 
Ytterligare upplysningar nedan under ”Spridda noteringar”.  
 
 

SEMINARIER OCH UNDERVISNING 
 
De närmast kommande seminarierna är: 
 
10-12/6 Forskarskolans internatseminarium på Hotel Skansen, Båstad . 
 

SPECIALSEMINARIER 
 
6/6   Lars Edgren: Historieforskningen I USA. Fredagen den 6 juni, kl. 14.15, Historiska inst.,    

  Konferensrummet.   Arbetarhistoriska forskarseminariet. 
 
 

DISPUTATIONER 
 

Historia, Lund 
 
6/6 Curt Åke Olsson försvarar sin avhandling Tidningsmakt och politiska institutioner. Den 

borgerliga samlingsrörelsen i Fyrstadskretsen 1962-1968. Fredagen den 6 juni, kl. 10.15, 
Historiska institutionen, sal 3. Opponent: FD Lars I. Andersson, Mannheim, Tyskland. 

 

Historia, Stockholm 
 
4/6 Niklas Ericsson försvarar sin avhandling Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm 

under medeltid och vasatid. Onsdagen den 4 juni 2003 kl. 10.00 i hörsal 4, hus B, Frescati. 
 
18/9 Olof Kronvall försvarar sin avhandling Den bräckliga barriären – Finland i svensk 

säkerhetspolitik 1949-1962. Torsdagen den 18 september 2003, kl. 10.00 i Sverigesalen, 
Försvarshögskolan, Valhallavägen 117, Stockholm. 

 

Historia, Göteborg 
 
11/6 Edward Burton försvarar sin avhandling The Swedish-American Press and the Vietnam 

War. Onsdagen den 11 juni 2003, kl. 10.00 i Lilla hörslaen, Humanisten, Renströmsgatan 6. 
 Opponent: Eva Queckfeldt. 
 

Idéhistoria, Umeå 
 
6/6 Stefan Gelfgren försvarar sin avhandling Väckelse och sekularisering: Evangeliska 

Fosterlands-Stiftelsen 1856-1910. Fredagen den 6 juni, kl. 13.15 i Humanisthuset, hörsal F. 
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KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER  
 

Tidigare anmälda 
 
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. 11 Nordiska konferensen för forskning om arbetar-
rörelsens historia. 21 – 23 juni 2004, Runö folkhögskola, Åkersberga (nära Stockholm). 
Konferenstema: Den nordiska arbetarrörelsen och andra folkliga rörelser i en internationaliserad 
värld: utmaningar, konkurrens och samarbete under mer än 100 år. Intresserade ombeds att höra 
av sig till Klaus Misgeld, tel. 08 – 412 39 16, e-post: klaus.misgeld@arbarkiv.a.se. före mitten av 
juni 2003. Ytterligare info, se Pärmen. 
 
Stockholms universitet, Historiska institutionen. Det 25:e nordiska historikermötet 4-8 augusti 
2004 söker förslag till ämnen för de olika sessionerna. Information om historikermötet finns på 
hemsidan: www.historia.su.se/historikermotet.  
 
Lunds universitet, Centre for Gender Studies. The 5th European Feminist Research Conference: 
Gender and Power in the New Europe – intersections of ethnicity, class, disability, sexualities and 
generations. Konferensen äger rum i Lund 20-24 augusti, 2003. Deadline för registrering 12 juni 
2003. Ytterligare info i Pärmen.  
 
Sveriges Kvinno- och Genushistoriker (SKOGH). Konferens om Genus och Kulturhistoria den 
15-16 november 2003 på Historiska institutionen, Lunds universitet. Anmälan senast den 15 juni. 
Preliminärt program och info på mail-adress: www.skogh.org eller i Pärmen.  
 
Den danske historiske Forening. Dansk Historikermöde 2003, den 22-23 augusti i Köpenhamn.  
Anmälan och inbetalning av konferensavgift (500 dkr) senast den 1 juli. Program och ytterligare 
upplysningar i Pärmen. 
 
De X:e Svenska Historiedagarna, 19 – 21 september 2003,  i Linköping och Vadstena. Tema: Det 
katolska och ortodoxa Europa från medeltiden fram till idag. Ytterligare info i Pärmen eller genom 
hemsida: www.dsh.se. Anmälan på särskild blankett (finns i Blankettpärmen) eller via nätet. 
 
Nytillkomna 
 
Arbetets Museum, Norrköping. Konferens på temat Yrken, makt och gestaltning den 22-23 
oktober 2003. Behandlar bl a hur yrken och arbetsliv gestaltas i nutid och historien med utgångs-
punkt i maktrelationer. Eventuellt abstract senast den 15 augusti 2003. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Södertörns högskola. Konferens på temat Statehood beyond Ethnicity: Comparative and Trans-
national Perspectives in Europe. 13 och 14 juni 2003, Södertörns högskola, Moas Båge Conference 
Hall, Flemingsberg. Föranmälan rekommenderas. Program och ytterligare info i Pärmen.  
 

PERSONALNYTT 
 
Fr o m höstterminen 2003 kommer Fabian Persson att tjänstgöra på tjänst som universitetslektor 
vid högskolan i Kalmar. Irene Andersson har utnämnts till universitetsadjunkt vid högskolan i 
Malmö fr o m höstterminen 2003. Magnus Persson och Borhanedin Yassin har förordnats på 
vikariat som universitetslektor, 50%, för läsåret 2003/04. Bodil Persson har fr o m 1 juli 2003 
förordnats på en av humanistiska fakultetens tvååriga forskartjänster. Avslutningsvis har huma-
nistiska fakultetsrådet utnämnt Eva-Helene Ulvros till s k oavlönad docent i historia vid Lunds 
universitet (vilket alltså innebär att hon erhållit docentkompetens).   
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LEDIGA  TJÄNSTER     
 
Göteborgs universitet. Anställning som universitetslektor i historia, ref nr E 324 1764/03. 
Ansökan, ställd till rektor för Göteborgs universitet, senast den 5 juni 2003. Ytterligare info i 
Pärmen. 
 
Mitthögskolan, Campus Härnösand. Anställning som universitetslektor i Historia, ref nr HUM 
2003/11.  Ansökan senast den 11 juni 2003. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Högskolan i Kristianstad. Vik. universitetsadjunkt i historia, minst 50 %, dnr 676/221-03 perioden 
2003 08 01 – 2004 01 31. Ansökan senast 2003-06-16. Ytterligare info i Pärmen.  
 
Lunds universitet. Anställning som doktorand, uppbärare av bokförlaget Natur och Kulturs dokto-
randlön. Anställningen är avsedd för personer som ännu inte antagits till forskarutbildning och om-
fattar fyra års heltidsanställning som doktorand. Anställningen är öppen för sökande inom område 
humaniora och teologi. Ansökan senast den 16 juni 2003. Ytterligare info i Pärmen. 
 
 

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 
 
Öresundsuniversitetet. Projektmedel, 450.000 SEK avsett för 2 till 4 nya pilotprojekt. Intresse-
anmälan senast den 15 juni 2003. Ytterligare info i Pärmen eller genom hemsida, adress: 
www.uni.oresund.org.  
 
Svea Orden. Stipendium för forskning som söker kartlägga vårt lands och folks historia och kultur, 
företrädesvis perioden 500-1500. I första hand för forskarstuderande med långt hunna avhandlings-
arbeten (inte bidrag till resor, tryckkostnader eller liknande). Ansökan senast 1 juli 2003. Ytterli-
gare info i Pärmen. 
 

Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning. Stipendier till avancerad svensk 
vetenskaplig forskning inom humaniora. Ansökan senast den 29 augusti 2003 på särskild blankett 
som kan erhållas genom: www.rausing.org/stiftelsen.  
 
Nytillkomna 
 
Svea Ordens Systerklass. Stipendium till yngre kvinnlig forskare inom det kulturhistoriska 
området. För studieresor m m för forskarstuderande som aktivt arbetar med doktorsavhandling. 
Ansökan senast 2003-06-30. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Magnus Bergvalls stiftelse. Forskningsanslag, företrädesvis till forskare som avlagt doktorsexa-
men eller innehar motsvarande kompetens. Ansökan på särskild blankett skall vara stiftelsen till-
handa senast den 15 september 2003, kl. 17.00. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Erik Philip-Sörensens stiftelse. Ansökan om forskningsanslag senast den 19 september 2003. 
Ytterligare info i Pärmen 
 
Stiftelsen Den svenska pressens historia. Sven Gerentz’ presshistoriska stipendium för 
nyutexaminerade forskare med avlagd doktorsexamen. Ansökan senast den 1 oktober 2003. 
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SPRIDDA NOTERINGAR 
 

HILMA PÅ WEBBEN 
Som framgick på första sidan kommer vi nu att kraftigt dra ner på distributionen av HILMA genom 
den traditionella posten och i stället övergå till att sprida bladet via nätet. Bakgrunden är i första 
hand de kraftigt ökade portokostnaderna. Att skicka ut HILMA genom posten kostar åtskilliga  
tusen kronor om året och detta är pengar vi behöver till andra ändamål.  
     Utgivningen av HILMA kommer alltså inte att upphöra, en ny årgång, den 29:e, kommer att 
påbörjas i slutet av augusti. Däremot kommer alltså pappersupplagan att begränsas till minsta 
möjliga. Detta innebär att alla som har hemdator kopplad till nätet eller genom sin arbetsplats  
har denna möjlighet härnvisas till Historiska institutionen hemsida. Adressen till vår hemsida är: 
http://www.hist.lu.se.  Där kan du genom länken ”Information” enkelt hitta HILMA, som har en 
egen rubrik under denna länk. En nyhetsflash talar dessutom om när ett nytt nummer sett dagens 
ljus. 
     En mindre pappersupplaga kommer dessutom att framställas. Denna kommer att distribueras till 
alla som har postfack på institutionen, alla övriga aktiva doktorander, som alltså kommer att få den 
via posten, samt dessutom alla de institutoner inom Lunds universitet som, liksom tidigare, får den 
via universitetets internpost. Dessutom vill vi hålla möjligheten öppen för övriga intresserade som 
inte har tillgång till datanätet, att även fortsättningsvis erhålla HILMA genom posten. För er del 
gäller att ni själva måste höra av er genom att skicka in nedanstående blankett. 
 
Allt för den här gången. 
 
I sedvanlig ordning önskas alla eventuella läsare en skön sommar och en sommar i sjön.  
 
Leif Eliasson 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Undertecknad har inte tillgång till datanätet, vare sig genom egen hemdator eller genom min 
arbetsplats, och vill därför gärna ha HILMA hemskickad genom vanlig post. 
 
 
NAMN: 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ADRESS: 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POSTNUMMER:     ORT:  
         ----------------------------             ----------------------------------------------------------- 
 
Insändes snarast möjligt, senast den 10 augusti, till Historiska institutionen, Leif Eliasson, 
Box 2074, 220 02 Lund 
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