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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 
Göteborg 
Peter Sandberg disputerar i ekonomisk historia fredagen den 20 oktober 2006 klockan 10 i 
hörsalen Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg. Hans avhandling heter Kartellen som 
sprängdes. Svensk bryggeriindustri under institutionell och strukturell omvandling 1945-1975. 

Lund 
Daniel Alvunger disputerar lördagen den 25 november 3006 klockan 10.15 i sal 3, Historiska 
institutionen, på sin avhandling Nytt vin i gamla läglar. Socialdemokratisk kyrkopolitik under 
perioden 1944-1973.  
 

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
Tisdagar klockan 14.15 i Blå rummet om inget annat anges. 

8 november (OBS! 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 
 
Om ytterligare någon vill ventilera uppsats - 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!  



PERSONALINFORMATION 
LUPIN 
Lunds Universitet kommer att införa elektronisk inköps- och fakturahantering. Utbildning, 
cirka två timmar, kommer att ske i sal 3 måndagen den 27 november klockan 14-16 och 
torsdagen den 30 november klockan 10-12. Alla bör gå på något av dessa utbildningstillfällen. 
Meddela Evelin, helst via e-post, vilken av dagarna du väljer. Vi kommer att gå in i detta system 
direkt efter utbildningen.  

Valmaterial 
Valmaterial för valet av elektorer för val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen (brev, 
valsedel, innerkuvert och ytterkuvert) har distribuerats till samtliga röstberättigade. En röstlängd i 
bokstavsordning för hela området har anslagits på anslagstavla 9, mellan Hannes och Lars 
Edgrens rum. 
 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Tidigare anmälda  

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.  

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. 
 

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! 

EURYI 
European Young Investigator (EURYI) Awards är ett prestigefyllt forskningsanslag som nu är 
utlyst. Det delas ut till unga, excellenta forskare från hela världen och inom alla ämnesområden. 
Syftet är att göra det möjligt för dessa att bygga upp egna forskargrupper vid institutioner i 
Europa. Behörig att söka är forskare som disputerat för mellan två och åtta år sedan. Sista 
ansökningsdag är den 30 november 2006. Affisch finns på för ändamålet avsedd anslagstavla. Mer 
information om utlysningen finns på HTUwww.vr.se/EURYIUTH  



Riksbankens Jubileumsfond 
Två resestipendier ur Nils-Eric Svenssons Fond som ska ge möjlighet för yngre disputerade 
svenska forskare att resa till och under kortare tid vistas i en framstående europeisk 
forskningsmiljö. Stipendierna är på vardera cirka 100.000 kronor. Ansökan sändes senast 
torsdagen den 18 januari 2007. För närmare upplysningar kontakta Margareta Bulér, telefon 08-
50 62 64 01, eller e-post HTUmargareta.buler@rj.seUTH  

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  
 

NYA BÖCKER 
ULF ZANDER har utkommit med Clio på bio. Om amerikansk film, historia och identitet, där han 
diskuterar villkor och förutsättningar för mötet mellan historia och film, hur sociala problem och 
konflikter har tolkats och omtolkats på vita duken. Han har hämtat exempel på relationen film 
och historia över en lång tidsperiod och inom olika genrer. Boken är spännande och 
tankeväckande läsning för alla film- och historieintresserade. Allt enligt baksidestexten! 

CENTRUM FÖR DANMARKSSTUDIER har gett ut sin trettonde volym, den här gången skriven av 
serieredaktören själv, Hanne Sanders. Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige behandlar bland 
annat hur historien används i dag i de bägge länderna och hur man med historiens hjälp kan se 
skillnaderna som delar av ett större mönster och därigenom kanske också förstå dem. Man får 
också svar på frågor som vad K i København K egentligen betyder. 
 

ÖVRIGT 
Fredagen den 3 november 
Höstens enda helgdag infaller den 4 november. Fredagen den 3 november avkortas därför 
arbetstiden med fyra timmar för heltidsanställda med reglerad arbetstid. För deltidsanställda gäller 
motsvarande avkortning. Institutionen stänger klockan 12.00.  

Handikappforskningens dag 
Temat är Ett arbetsliv för alla – också för människor med funktionshinder!?!, tiden den 29 november 
2006 och platsen universitetssjukhuset MAS, Malmö. Anmälan göres senast den 15 november till 
HAREC, Universitetssjukhuset MAS, 205 02  MALMÖ, eller via e-post: 
HTUmargareta.lonnerberg@med.lu.seUTH  

Julfest 
Årets julfest äger rum tisdagen den 19 december om aftonen. Festkommittén, för närvarande 
bestående av Anna Nilsson och undertecknad, behöver förstärkas! 

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. 



Alfried Krupp Wissenschaftskolleg i Greifswald har skickat hit en jättelik affisch över 
föreläsningar som Fine-tuning of transcription factors in hematopoiesis and leukemia eller Zwischen 
Kommensalismus und Pathogenität. Eftersom affischen är för stor för att anslås och intresset 
sannolikt begränsat har jag placerat den i Konferenspärmen.  

Semester 
Jag har semester 15-16 november och 27 november-1 december. Troligen är jag dessutom 
kompledig den 17 november. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

\ÇzxzxÜw   
 


