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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
Stockholm
Sofia Gustafsson disputerar fredagen den 1 december 2006 klockan 13.00 i sal G,
Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 14-18, på sin avhandling Svenska städer i
medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur.
Lovisa af Petersens disputerar fredagen den 15 december 2006 klockan 13.00 i hörsal 4, hus B,
Universitetsvägen 10, på avhandlingen Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska
Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900.
Uppsala
Erik Axelsson försvarar sin avhandling Historien i politiken. Historieanvändning i norsk och svensk
EU-debatt 1990-1994 i sal X, Universitetshuset, Uppsala, fredagen den 1 december 2006 klockan
10.15.

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

TJÄNSTER
Akademiforskare i humaniora
Svenska Akademien och Vitterhetsakademien ledigförklarar sex tjänster för yngre disputerade
forskare med inriktning på svenska språket, litteraturvetenskap, muslimsk kultur och idéhistoria,
romanska språk, slaviska språk samt tyska och nederländska. Ansökan ställs till Kungl.
Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 STOCKHOLM och skall ha inkommit senast den 1
februari 2007.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Regionernas estetiska uttryck och bilden av regionerna
Detta symposium arrangeras av Umeå universitet den 30-31 mars 2007. Anmälningar vill de ha
senast den 8 december, gärna på blanketten som finns i Konferenspärmen, tillsammans med
inbjudan och program. För ytterligare upplysningar kan man kontakta
Lennart.Pettersson@arthist.umu.se eller Felicia.Tolentino@arthist.umu.se
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Växjökonferensen – Nationella utbildningsdagar
Växjökonferensens tema är Bildning – utbildning – framtid. Konferensen är en mötesplats för
utbildare, skolledare och utbildningsansvariga, studievägledare, forskare och politiker om
ungdomar och vuxna i utbildning vid gymnasieskola, vuxenutbildningen, högskola och
universitet. Den äger rum 24-25 januari 2007 i Växjö Konserthus. Program och annan
information finns på www.vaxjokonferensen.se
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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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Fonden för sigillhistorisk forskning vid Stockholms universitet
Inom ramen för svensk sigillhistorisk och heraldisk forskning eller för vård av medeltida sigill
utlyses stipendier, även resestipendier, eller bidrag till viss verksamhet eller visst projekt. Enligt
fondförvaltningens prognos kommer omkring 30.000 kronor att kunna delas ut under 2007.
Sista ansökningsdag är den 1 april 2007. Ansökan kan inges till Rektor, Bd Karin Hedberg,
Stockholms universitet. Bloms hus, 106 91 STOCKHOLM. Upplysningar lämnas av
karin.hedberg@adm.su.se
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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
Post till Danmark
På förekommen anledning vill jag påminna om att Danmark ligger utomlands. Post dit måste
alltså behandlas som utrikes och förses med A- eller B-stämpel. Stämplar finns i postpulpeten
utanför expeditionen. Där finns även påsklämmor. Alla som hanterar försändelser blir minst sagt
irriterade på häftklamrar, som man oundvikligen river sig på.
Julfest
Årets julfest äger rum tisdagen den 19 december om aftonen. Separat inbjudan har skickats ut.
Anmälan senast den 6 december.
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 någon ledig tid.
Hedersdoktorer 2007
Humanistiska fakultetens lärare har möjlighet att inkomma med förslag till hedersdoktorer. Ett av
förslagsställaren/förslagsställarna undertecknat förslag med motivering skall, tillsammans med en
elektronisk version via e-post, senast fredagen den 8 december vara
carin.brenner@kansliHT.lu.se tillhanda.
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Semester
Jag har semester 27 november-1 december.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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