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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 kopierar du och sätter tillbaka 
originalet i pärmen! 
 

DISPUTATIONER 
Umeå 
Mats Berglund disputerar fredagen den 24 februari 2006 klockan 10.15 i Humanisthuset, Hörsal 
E, Umeå universitet, på avhandlingen Gårdar och folk i norr bebyggelse, befolkning och jordbruk i 
Norrbotten under 1500-talet.  
 

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
De närmast följande seminarierna 
21 februari: Eva Österberg, Vänskapen – en etisk historia mellan det privata och det offentliga.  
 
28 februari: Tommy Gustafsson, Kvinna eller man? Kristian Gerner 
 
1 mars OBS! onsdag! OBS! Tid och plats! 16.15–18.00, sal 4. Allmänt seminarium: Dorte Gert 
Simonsen, Köpenhamns universitet, Hastighedsfascinationen i det 20. århundrede: acceleration, 
mobilitet og fremskridt 
 
28 mars OBS! Tid och plats! 16.15-18.00, sal 4. Allmänt seminarium: Anders Johansson, 
medlem i redaktionen för Glänta och litteraturvetare, Humanioras kris och möjligheter: Med 
anledning av en långdragen debatt 
 
Louise Sebros seminarium kommer INTE att äga rum den 23 maj. 
 

POSTDOKTORALA FORSKARTJÄNSTER VID LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK 
Med stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien utlyses två 
femåriga forskartjänster för nydisputerade vid Lunds Universitets Bibliotek. Tjänsterna har 
utformats som så kallade trainee-tjänster. Tjänsterna placeras på Universitetsbiblioteket 
respektive Biblioteksdirektionen. Historiker sökes uttryckligen! 
Mer information finns på: http://www.lub.lu.se/trainee.shtml

Se även anslagstavlan mitt emot Lars Edgrens och Hannes rum! 

 

http://www.lub.lu.se/trainee.shtml


KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Nytillkomna  
Seminarium om Östergötlands medeltid 
Seminariet äger rum 16-17 mars 2006 på Östergötlands länsmuseum i Linköping. Upplysningar 
från och anmälan till emma.karlsson@lansmus.linkoping.se. Anmälan ska vara inne och avgiften 
betald senast den 1 mars. Inbjudan finns i pärmen i rum 209. 

Gender Studies Postgraduate Conference, Genderful Experiences 
Förslag om 150-200 ord skickas senast den 15 februari 2006 till 
genderfulexperiences@yahoo.co.uk där man också kan få mer information. Konferensen äger rum 
25-26 maj vid University of Birmingham. 

Third Nordic Conference on Scholarly Communication 
Temat är Beyond Declarations – The Changing Landscape of Scholarly Communication. 
Konferensen äger rum 24-25 april 2006 i Lund. För information se 
WWW.LUB.LU.SE/NCSC2006

Kärnämnet historia!  
Kursen vänder sig till lärare i historia från grundskola till universitet, arrangeras av 
Historielärarnas förening och Sekretariatet för kompetensutveckling och hålls den 30-31 mars i 
Uppsala under ordförandeskap av Klas-Göran Karlsson. Anmälan kan göras på hemsidan 
www.kompetens.uu.se senast den 16 mars. Ytterligare information lämnas av 
Pernilla.Riben@uadm.uu.se  
 

Tidigare anmälda  

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 http://www.umu.se/histstud/ISCHE28.html Praktiska angelägenheter sköts 
av konferenssekreteraren som nås bland annat via e-post: kaarina.streijffert@umea-congress.se
 

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA 
OBS! Fler aktuella stipendier finns på Universitetets hemsida, Ekonomienheten, 
Donationsgruppen - stipendieportal. Nytillkomna stipendier återfinns i en pärm i rum 209, 
ovanför faxen. Ansökningsblanketter finns i en särskild pärm på samma plats. 

Resebidrag till doktorander och bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar 
Dessa delas ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Klostergatan 2, 753 21  
UPPSALA. Ansökan, för vilken det inte finns någon särskild ansökningsblankett, skall vara 
Akademien till handa senast den 1 mars 2006. Utlysningen finns i Stipendiepärmen. 

Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning 
Stiftelsen delar ut stipendier för forskning om tidningar, reklam eller bokhantverk förr i tiden. 
Upplysningar och blanketter för ansökan kan hämtas på stiftelsens hemsida: 
www.ridderstadsstiftelsen.se Ansökningshandlingarna skall ha inkommit senast den 20 mars. 

Einar Hansens forskningsfond 
Fondens syfte är att främja vetenskapligt samarbete och institutionskontakter mellan de 
humanistiska disciplinerna vid Köpenhamns och Lunds universitet genom sympisier, exkursioner 
och gästbesök. Bidrag söks på särskild blankett som finns på stipendieportalen 
http://www.eken.lu.se/stipendier och ansökan skall vara fonden tillhanda senast den 1 mars. 
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Lennart J Hägglunds stiftelse för Arkeologisk Forskning och Utbildning 
Stiftelsen främjar vetenskaplig arkeologisk forskning och utbildning samt därmed 
sammanhängande historiska studier gällande Götaland och Västra Svealand och har bestämda 
meningar om till vad medel kan beviljas. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida 
http://home.swipnet.se/arkeolog

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner 
Föreningen utlyser dels ett stipendium för att främja och stimulera forskning och vetenskapligt 
arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde, dels 
Det Lagergrenska priset. Ansökningar respektive förslag ingives till Föreningen Svenska 
Rominstitutets Vänner, Kungliga Slottet, 111 30  STOCKHOLM senast den siste februari 2006. 

Sven och Dagmar Saléns stiftelse 
Stiftelsen ledigförklarar två helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa. Sökande skall ha 
avlagt doktorsexamen 2003 eller senare och stipendiet delas i regel inte ut till den som är äldre än 
40 år. Preliminär ansökan skall ha inkommit senast den 15 februari 2006. Högst 10 sökande 
kommer att inbjudas att senast den 1 april inge fullständig ansökan. Förfrågningar kan endast 
göras via e-post: info@salenstiftelsen.se  

NYA BÖCKER 
Aktuell och angelägen känns Hedersmord. Tusen år av hederkulturer, redigerad av Kenneth 
Johansson och utgiven i Lagerbringbiblioteksserien. ”Det är ytligt sett uppenbart att fenomenet 
hedersmord handlar om subkulturer med rötter i kulturkretsar som med svenska ögon ter sig 
underliga. Men hur förhåller sig hedersmorden till äldre nordiska föreställningar om manlig och 
kvinnlig ära? Även de nordiska länderna har fram till vår egen tid haft en tydlig patriarkal 
struktur. Vilka former har faders- och husbondemakten tagit sig här i Norden jämfört med 
exempelvis dagens kurdiska invandrarkultur?” (ur baksidestexten) Från institutionen finns texter 
av, utöver Kenneth själv,  Christopher Collstedt, Eva Österberg och Marie Lindstedt Cronberg. 

Centrum för Danmarksstudier har utkommit med Tänkarens mångfald. Nutida perspektiv på 
Søren Kierkegaard, redigerad av Lone Koldtoft, Jon Stewart och Jan Holmgaard. Uppsatserna i 
denna volym presenterades ursprungligen som föredrag vid ett symposium i Höör 2003. Boken 
erbjuder en orientering i den samtida skandinaviska Kierkegaardforskningen. Dessutom återges 
en text av Kierkegaard själv. Volymen ”vill markera startskottet för en gemensam skandinavisk 
diskussion om Kierkegaards arbete.” (Ur introduktionen och baksidestexten) 

ÖVRIGT 
Projektbaserad pedagogisk fördjupningskurs vid Lunds Universitet 2006 
Kursen ges i HT-områdets regi och syftar dels till en fördjupad förståelse av undervisning och 
lärande inom det egna området, dels till att stödja framväxten av ett reflekterande samtal lärare 
emellan om undervisning och lärande. Mer information i Konferenspärmen och på anslagstavlan i 
köket. Ansökan skickas senast den 24 februari till Ingemar Oscarsson, SOL-centrum. 

Nytt kopieringsavtal 
Det nya kopieringsavtalet för universitetets lärare är nu klart och gäller under 2006. 

Avtalet gäller, som tidigare, lärares rätt att kopiera ur offentliggjorda svenska och utländska verk 
för egen undervisning. Kopiering är endast tillåten för att komplettera den obligatoriska 
förlagsutgivna kurslitteraturen. Samma begränsningar i antalet sidor gäller som tidigare. 
Obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur får aldrig kopieras utan tillstånd. 

Nytt är i huvudsak att lärare nu har rätt att göra utskrifter av digitalt lagrade verk för egen 
undervisning, till exempel från Internet. Max 15 sidor i A4-format per digital källa. Även här 
gäller rätten endast för att komplettera den obligatoriska förlagsutgivna kurslitteraturen. Det är 
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inte tillåtet att lagra verk i digital form. Detta innebär att det inte är tillåtet att skanna in artiklar 
eller andra verk i dator. Det är inte heller tillåtet att sprida digitala exemplar till studenter via 
deras e-post. 

Ett verk kan ha formen av bok, häfte, kompendium, broschyr, notblad, tidskrift, periodisk skrift 
och liknande, oavsett om de förekommer i analog eller digital form. 

Avtalet kommer snart att finnas att läsa på juridiska enhetens hemsida www.lu.se/jurenh 

Observera att det kan finnas artiklar, tidskrifter eller annat material som omfattas av licenser som 
tecknats av Lunds universitet och som då gäller före kopieringsavtalet. 

Har ni några frågor om kopieringsavtalet eller om upphovsrätt i övrigt, är ni alltid välkomna att 
kontakta juridiska enheten. 
 
”Medel för ograduerade” 
För sista gången utlyses medel för främjande av forskarstuderandes vetenskapliga verksamhet 
enligt äldre system. Doktorander antagna före HT 2002 kan söka pengar för ändamål som är 
direkt kopplade till den enskilde doktorandens forskningsuppgift och som inte ingår i de 
ordinarie faciliteterna, till exempel kopiering av svårtillgängligt material. De 40.000 kronor som 
tilldelats historisk-filosofiska sektionen har vidarefördelats till institutionerna i proportion till 
antalet doktorander per forskarutbildningsämne antagna före HT 2002 med aktivitetsgrad över 
0%. Institutionen har 6.600 kronor att dela ut. Ansökan lämnas till Evelin Stetter senast tisdagen 
den 28 februari 2006. 
 
Gemensamt kaffe 
Alla anställda som deltager i kaffet annat än rent tillfälligt anmodas att skriva upp sig på listan i 
köket för att koka kaffe eller sköta inköp! Det finns många lediga rader! Reserverna är förbrukade. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

\ÇzxzxÜw  
 
only those who risk going too far can possibly find out how far they can go 
 


