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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 ansök-
ningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda, som är samlade i en separat pärm, kopierar 
du och sätter tillbaka originalet i pärmen! 

Jag följer i möjligaste mån de länkar jag lägger in – slå larm om de inte fungerar! 
 

SEMINARIER 
Högre seminariet 
Seminariet leds under höstterminen 2009 av Harald Gustafsson som meddelar att det fortfarande 
finns lediga tider och att han emotser att bli kontaktad av hugade doktorander. 
 
27 oktober tisdag 14.15-16.00 
Lunds kommuns projekt med en ny stadshistoria i tre band presenteras av huvudredaktören K. 
Arne Blom och huvudförfattaren av det sista bandet (1862-2010) Sverker Oredsson. 
Kaffe efteråt 
 
3 november tisdag 
Henrik Rosengren, delstudie till postdokprojekt om tysk-judiska immigranter: "En 
kollektivbiografisk studie av svensk-judiska musikutövares integration i Sverige under 1900-talet. 
Fallstudie 1. Ernst Emsheimer." 
 
10 november tisdag 14.15-16.00 
Historia och skönlitteratur. Ett seminarium initierat av Marie Cronqvist och Emma Hillborn, 
med litteraturvetaren Magnus Nilsson från Malmö högskola som inledare. 
Kaffe efteråt 
 
17 november tisdag 14.15-16.00 
Avhandlingsavsnitt av Åsa Bengtsson, ”När Sveriges medborgarrätt inte längre heter pengar” 
 
19 november torsdag 12.15-14.00 
Avhandlingsavsnitt av Kajsa Brilkman, ”Den sanna kvinnan, den lögnaktige munken och den 
fattige bonden. Om den svenska reformationens möjliga subjektspositioner” 
 
15 december tisdag 14.15-16.00 
Att vara postdok. Ett seminarium om livet efter avhandlingen för dem som fortsätter inom 
akademin. Inledare Joachim Östlund, Marie Lindstedt Cronberg och Klas-Göran Karlsson. 
 



KONFERENSER, SYMPOSIER MED MERA 
Guilds, Towns and Cultural Transmission of the North, 1300-1500 
Denna äger rum den 9-10 november och arrangeras av Center for Middelalderstudier vid 
Syddansk Universitet. Sista anmälningsdag den 2 november, via e-post till 
kf.rasmussen@hist.sdu.dk 

Individet i krig. Aktörer 1939-1945 
Detta Clio og Mars-seminar hålls på Forsvarsmuseet i Oslo den 12-13 november 2009. Sista 
anmälningsdag den 31 oktober. Anmälan kan göras via e-post till jasmerom@mil.no. 
Kontaktpersonen Johanna Asmerom nås på samma e-postadress. Upplysningar finns också på 
hemsidan www.fmu.mil.no  
 

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! 

”Information om tilldelning av kommande stipendieutlysningar 
Från och med våren 2008 kommer inte längre kansliet att skicka ut beslut om tilldelning/beslut 
om förslag till tilldelning eller rutiner kring redovisning rörande humanistiska fakultetens rese- 
och forskningsbidrag. Istället kommer beslut och rutiner att finnas tillgängliga på områdets 
hemsida. Informationen skickas även fortsättningsvis till institutionerna som ombedes anslå 
informationen. Som vanlig kan sökande logga in hos donationsgruppen för att informera sig. 
Carin Brenner” 
 

TJÄNSTER 
Martin Alm har fått en ”adjunktur”, och blir alltså ”adjunkt”, men det är tydligen inte detsamma 
i Danmark som i Sverige. Tjänsten kräver PhD-examen (som danskarna säger; det finns två olika 
doktorsgrader i Danmark), den löper på tre år och innehåller både forskning och 
institutionstjänstgöring - 50 % av vardera. Någon exakt motsvarighet här i Sverige finns inte, 
men biträdande lektor eller forskarassistent är det som kommer närmast. Tjänsten är i historia 
med inriktning mot historiebruk och historieförmedling. Martin kommer att arbeta vid Institut 
for Historie og Områdestudier vid Århus universitet och tillträder tjänsten den 1 januari nästa år.  

Institutionstjänstgöringen omfattar främst undervisning, men i tjänsten ingår också att vara med 
och bygga upp en internetguide till Danmarks historia. Efter de tre åren förbinder sig 
universitetet att utlysa ett lektorat med samma inriktning som adjunkturen. Även andra får dock 
lov att söka lektoratet, så ”adjunkten” har ingen garanti att få det. 

 
FLER PRISTAGARE 
Tommy Gustafsson har fått årets Pro Lingua-pris av Riksbankens Jubileumsfond. Det innebär att 
hans avhandling kan översättas till engelska för att nå en internationell publik. 

Ulf Zander har fått ett bidrag från Wahlgrenska stiftelsen för projektet ”En jämförelse av synen på 
förintelsen i Skandinavien och Storbritannien”.  
 

INSTITUTIONSSTYRELSEN 
Institutionsstyrelsen har ett extra sammanträde måndagen den 14 december klockan 13.30 med 
anledning av att tidplanen för budgetarbetet har ändrats. Budgeten för 2010 ska lämnas in före 
jul, inte som tidigare i mitten av februari. Vid detta sammanträde kommer endast budgeten att 
behandlas. Institutionsstyrelsens ordinarie sammanträden hålls fredagarna den 6 november och 
den 18 december, klockan 9.15. Litteraturlistor för temakurser som ska ges under vårterminen 
2010 måste behandlas senast vid decembersammanträdet. 



ÖVRIGT 
Höstens enda helgdag 
Denna infaller lördagen den 31 oktober och av denna anledning avkortas arbetsdagen fredagen 
den 30 oktober för personal med reglerad arbetstid med fyra timmar. Det betyder att 
institutionen stänger klockan 12. 

Julfest 
Institutionens julfest äger rum torsdagen den 17 december. Boka kvällen redan nu! Vi 
hoppas på nya friska arrangörskrafter såväl som favoriter i repris. Frivilliga kan anmäla 
sig till undertecknad! 

 

Och så… 
finns det faktiskt en kaffelista – med många tomma rader!  

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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