HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 32, 2006/07, Nr 4, 2006-11-08
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
Daniel Alvunger disputerar lördagen den 25 november 2006 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.
ONSDAG 8 NOVEMBER kommer Gunner Lind hit och föreläser om tillståndet i den äldrehistoriska
historieskrivningen. Titeln på föredraget är: Vart är äldrehistorien på väg? Tid och plats: 16.15,
sal 3. Eftersits.
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 17501830. 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.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Ales stenar, Kiviksgraven, Glimmingehus
Riksantikvarieämbetet inbjuder i samarbete med Kulturen till en seminariedag den 16 november,
med början klockan 9.00. Aktuell arkeologisk forskning presenteras och kulturarv och den
publika uppgiften diskuteras. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer, seminariet är
kostnadsfritt och äger rum på Kulturen. Anmälan till elisabeth.ericson@raa.se . Upplysningar
lämnas av en av våra före detta studenter via e-post: kajsa.althen@raa.se
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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
www.leeds.ac.uk/ims .
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STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA
Information om aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier . 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!
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Körber Fellowships
Sista ansökningsdag är den 15 december 2006 för de Fellowships som gäller 2007/2008 under
temat History and Memory in Europe. Mer information finns att hämta på hemsidan,
www.iwm.at eller via e-post till fellowships@iwm.at
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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 www.vr.se/EURYI
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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 0850 62 64 01, eller e-post margareta.buler@rj.se
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Fulbright
Fulbright Commission erbjuder stipendier till doktorander och disputerade. För information se
www.usemb.se/Fulbright
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NordForsk
För information om de olika anslag som erbjuds finns en hemsida www.nordforsk.org där man
uppmanas klicka på Apply for funding.
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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 www.srii.org
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ÖVRIGT
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:
margareta.lonnerberg@med.lu.se
HTU

UTH

Julfest
Årets julfest äger rum tisdagen den 19 december om aftonen. Separat inbjudan kommer!
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 fortfarande lediga tider att välja mellan.
Universitetsposten
Den 17 november stänger universitetsposten klockan 11.00. Brev som ska postas därefter måste
läggas på en vanlig gul brevlåda och FRANKERAS. Se alltså till så att dina försändelser kommer
iväg med förmiddagsposten om de inte kan vänta till måndagen! (Post hämtas och lämnas
omkring klockan 10.30 och 14.30.)
Semester
Jag har semester 15-16 november och 27 november-1 december. Dessutom är jag kompledig den
17 november. Den 21 november kommer jag att vara borta större delen av dagen, bland annat på
miljönämndsmöte.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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