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VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! 
Underlagen till HILMA förvaras i pärmar som står i rum 209, på hyllan ovanför faxen. Där hittar du 
alltså ytterligare information om seminarier, anställningsvillkor, stipendier och annat samt 
ansökningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda kopierar du och sätter tillbaka originalet i 
pärmen! 

 
VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
INTRODUKTIONSMÖTE för forskarutbildningen, information om seminarier med mera tisdagen den 
6 september klockan 16.15 i sal 4. Damian Finnegan från IMER, Malmö högskola, kommer att 
informera om den interaktiva språkträning i engelska som kommer att erbjudas. Eftersits. 

Forskarskolan har introduktion för de nyantagna den 5-6 september. 

Den 13 september klockan 14 i Blå rummet hålls terminens första ventileringsseminarium. Magnus 
Olofssons opus ”Den urgamla bonderätten stå ännu fast”. Social förändring, Tullbergska rörelsen och den 
sydsvenska godsallmogens föreställningsvärld kommer då att nagelfaras. 

GULA SCHEMAT KOMMER ATT SKICKAS UT SEPARAT SENARE! 
 

DISPUTATIONER 
Göteborg 
Anders Ottosson lade den 10 juni fram sin avhandling Sjukgymnasten – vart tog han vägen? En 
undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934. Avhandling-
en finns i biblioteket. 

Umeå 
Catarina Lundström försvarar lördagen den 17 september klockan 10.15 sin avhandling Fruars makt 
och omakt. Kön, klass och kulturarv 1900-1940 i Sal F 234, Campus Östersund, Mittuniversitetet. 
 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Tidigare anmälda  
Icons and Iconoclasts: 1603-1714 
Centre for Early Modern Studies, University of Aberdeen  inbjuder till konferens den 20 till 22 juli 
2006. Huvudtalare: Catherina Belsey, Peter Burke och Annabel Patterson. Förslag till tjugominu-



terspapers skickas till professor Derek Hughes, 1603@abdn.ac.uk, senast den 28 februari 2006. Ut-
sänd affisch finns i Konferenspärmen. 

De svenska historiedagarna 
Dessa hålles i Västerås 16-18 september 2005 och har temat Unioner. Förtid, samtid och eftermäle. 
Preliminärt program finns i Konferenspärmen liksom registreringsformulär att kopiera. Information 
finns också på föreningens hemsida www.dsh.se , e-post till kansliet elisabeth@helaprogrammet.se

Urban Europe in Comparative Perspective 
Stads- och kommunhistoriska institutet håller denna internationella konferens på Stockholms univer-
sitet 30 augusti – 2 september 2006. Den som vill presentera en rapport skall senast den 1 oktober 
2005 sända sitt förslag till respektive sessionsansvarig. Institutets hemsida har adress 
www.urbanhistory.su.se och konferensen kommer också att ha en egen hemsida www.eauh.org  

Thinking through the Environment 
University of Turku och Åbo akademi inbjuder till denna konferens som äger rum 15-17 september 
2005 I Turku/Åbo, Finland. Ytterligare information, program och anmälningsblankett finns på 
www.tte2005.utu.fi

Nytillkomna  
Utvecklingskonferensen för högre utbildning 
Årets konferens äger rum 16-18 november i Karlstad och har temat Den professionella universitets-
läraren i mötet mellan tradition, produktion och vision. Information finns att hämta på 
www.rhu.se/utvecklingskonferensen

Att forska i det fördolda 
Högskoleverket inbjuder tillsammans med Sveriges förenade studentkårer till konferens/seminarium 
om skuggdoktorander den 7 september 2005 klockan 13-16 i Strindbergssalen, Berns, Berzelii Park. 
Anmälan senast den 24 augusti till Lilian.Martenson@hsv.se

Psykisk sjukdom, vård och omsorg 
Vårdalinstitutet inbjuder till konferens den 23-24 november 2005 på Hotell Scandic Star i Lund. 
Sista anmälningsdag är den 21 oktober. Upplysningar lämnas av 
ingalill.rahm_hallberg@vardalinstitutet.net eller bjorn.carlqvist@vardalinstitutet.net

”Swea och Nore i krigisk drägt hvilande på samma sköld” 
Forsvarsmuseet, Akershus Festning, Oslo arrangerar ett Clio og Mars-seminar den 8-9 september 
2005, under rubriken ”Swea och Nore i krigisk drägt hvilande på samma sköld”. Norge i union med 
Sverige.  Anmälan senast den 31 augusti. Ytterligare upplysningar på www.mil.no/fmu

First World Conference on the Future of Science  
Denna äger rum i Venedig 21-23 september 2005. Anmälningstiden gick ut den 30 juni men då 
hade vi inte ens fått inbjudan. Information finns på www.veniceconference2005.org

Stad i förändring – konferens i Landskrona kring urbana studier 
Konferensen äger rum 3-4 oktober och sista anmälningsdag är den 2 september. Mer information 
och anmälningsblankett finns på www.landskrona.se. Man kan också kontakta 
jan.nilson@landskrona.se, telefon 0418-47 06 13. 

Albertus Pictor – målare av sin tid 
Detta tvärvetenskapliga tvådagarssymposium arrangeras vid Stockholms universitet den 21-22 okto-
ber. Det finns ett preliminärt program men ingen uppgift om anmälan eller varifrån man kan få 
ytterligare upplysningar. 
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PERSONALNYTT 
I fortsättningen kommer Velida Padjan ensam att svara för städningen på institutionen, sedan Lena 
Johansson fått ett annat städområde anvisat av Serviceenheten. Vi hoppas få tillfälle att tacka Lena för 
hennes fjorton år vid institutionen i samband med ett torsdagskaffe. 
 
STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA 
OBS! Fler aktuella stipendier finns på Universitetets hemsida, Ekonomienheten, Donationsgruppen  
- stipendieportal. Glöm inte heller Pärmen på hyllan utanför expeditionen, där mer utförlig infor-
mation finns om tidigare annonserade stipendier. Nytillkomna stipendier återfinns i motsvarande 
pärm i rum 209. Ansökningsblanketter finns i särskilda pärmar på samma platser. 

Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk forskning 
Stiftelsen välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc-forskare som önskar att utveckla nya 
forskningsteman. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 19 september. Ansökningsformulär 
och ytterligare information i respektive pärm eller via hemsidan www.epss.se

Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond 
Utlyser ett begränsat antal resebidrag under år 2006 för täckande av kostnader i samband med vistel-
se på San Michele, Capri, Italien. Ansökan senast den 30 september. Ansökningsformulär kan rekvi-
reras via hemsidan: www.sanmichele.org
 
UR BOKFLODEN  
Jag tar tacksamt emot exemplar av alla era nya böcker! De kommer att omnämnas i HILMA, ställas 
ut i bokskåpet utanför sal 3 under en begränsad tid och sedan arkiveras.  

Herrgårdsspöken av Peter Ullgren, om spöken, gastar, vita damer och andra övernaturliga fenomen 
som hemsöker svenska slott och herrgårdar. Boken är inbunden, cirka 350 sidor lång och utges av 
Wahlström & Widstrand.  

ÖVRIGT 
Gemensamt kaffe 
Höstterminens första gemensamma kaffe sammanfaller med terminsstarten, torsdagen den 1 septem-
ber. 

Som vanligt hålles dessa kaffepauser måndagar klockan 10.00 och torsdagar klockan 15.00. Vi börjar 
prick, så att de som har undervisning kvart över kan vara med.  

Alla som deltager i kaffet anmodas att skriva upp sig på listan i köket för att koka kaffe eller sköta 
inköp!  

Utvidgat rökförbud 
Det tidigare utfärdade förbudet mot rökning i samtliga lokaler som disponeras av Lunds universitet 
utvidgades genom beslut den 19 maj 2005 till att omfatta även byggnadernas omedelbara närhet, 
som till exempel framför entréer, under skärmtak, framför fönster, på innergårdar, framför 
byggnadsöppningar och liknande. Under hösten kommer placering av askkoppar att ses över. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

\ÇzxzxÜw  
 
 

http://www.epss.se/
http://www.sanmichele.org/


 


