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NYTT PÄRMSYSTEM
Hädanefter förvaras underlagen till HILMA i pärmar som står i rum 209, på hyllan ovanför den
gammalmodiga mojäng som kallas ”skrivmaskin”. Där hittar du alltså ytterligare information om
seminarier, anställningsvillkor, stipendier och annat samt ansökningsblanketter i förekommande fall.
De sistnämnda kopierar du och låter originalet sitta kvar i pärmen!

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER
Tisdag 19/4, 14.15–16.00, Blå rummet. Victor Lundberg, MEDBORGARE, SEN HIT!
Diskursiva fixeringar i formeringen av den svenska demokratins värdesystem, ca 1886-1902.
Seminarieledare: Lars Edgren.
Torsdag 21/4, 14.15–16.00, Sal 4. Henrik Rosengren, ”… och nästan beskyller mig för nazistsympatier” - Moses Pergament och nazismen 1933 - 1945. Seminarieledare: Kristian Gerner.
Tisdag 26/4, 14.15–16.00, Blå rummet. Magnus Olofsson. Seminarieledare: Lars Berggren.
Torsdag 28/4, 16.15–18.00, Sal 3. Olaf Blaschke, “Vergangenheitsbewältigung": Coping with the past
in Germany and with the past of German historians. Seminarieledare: Yvonne Maria Werner. Eftersits
Torsdag 19/5, 14.15–16.00, Blå rummet. Mikael Tossavainen, Holocaust and Heroism Remembrance
Day: Themes in the Coverage in The Jerusalem Post 1959-1995. Seminarieledare: Klas-Göran Karlsson.
Torsdag 26/5, 14.15–16.00, Blå rummet. Johan Östling. Seminarieledare: Kim Salomon.
Tisdag 31/5, 14.15–16.00, Blå rummet. Tommy Gustafsson, Bland vildar och vilda djur. Seminarieledare: Kristian Gerner.
Torsdag 2/6, 16.15–18.00, Sal 4. Allmänt seminarium. Hanna Hallgren, Det transversala språket. Om
stilars betydelser. Seminarieledare: Lars Edgren. Eftersits.
Tisdag 7/6, 14.15–1600, Blå rummet. Fredrik Björk, Konsumtion och miljö - En gemensam historia?
En teoretisk och metodisk utmaning. Seminarieledare: Lars Berggren.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institute of Communication. International Graduate
Summer School, 4 – 17 juni 2005. 3 intensiva två-veckors kurser, seminarier, offentliga debatter
med lärare, forskare och doktorander från ett flertal olika länder. För information, se Pärmen eller
hemsida www.icomm.lu.se/summerschool.

The Institute of Urban History, Stockholm. The European Association of Urban Historians inbjuder
till the Eight International Conference on Urban History at Stockholm University 30/8 – 2/9 2005.
Tema: Urban Europe in Comparative Perspective. Ytterligare upplysningar i Pärmen eller genom
hemsida: www.eauh.org
International Economic History Association. XIV International Economic History Congress at
University of Helsinki, Finland, 21/8 – 25/8 2006. Provisional registration 31 May 2005. Ytterligare
information i Pärmen eller genom hemsida: www.helsinki.fi/iehc2006
University of Leed. Internationella medeltidskongresser. Den ena äger rum 11-14 juli 2005. Ämne
har inte angivits. Den andra handlar om Emotion and Gesture och äger rum 10-13 juli 2006.
Proposals for papers senast den 31 augusti 2005. Ytterligare information i Pärmen, genom hemsida
www.leeds.ac.uk/ims eller genom e-post, adress: IMC@leeds.ac.uk

Nytillkomna
Rock City, Hultsfred
Konferensen Rock och samhälle 3. Konferensen äger rum i Hultsfred 15/6-16/6 i samband med
Hultsfredsfestivalen. Forskare från ett flertal ämnen kommer att sammanstråla för att utbyta forskningsresultat och ansatser kring temat rockmusik och samhällsförändring i bredare mening. För
info, se Pärmen eller genom Lars Berggren, e-post Lars.Berggren@hist.lu.se. Anmälan snarast möjligt till Ida Lindberg, e-post ida.lindberg@hum.oru.se.
Högskolan i Borås. Den andra nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning 25-26 augusti
2005. För information, se Pärmen eller hemsida http://www.hb.se/bhs/kpc/ .
Nordiska Afrikadagarna
Konferensen äger rum 30 september – 2 oktober 2005 i Uppsala. Abstract skall vara inlämnade till
Nordiska Afrikainstitutet senast den 1 april. Förfrågningar ställs till Karolina Winbo eller Nina
Frödin, 018-56 22 00, karolina.winbo@nai.uu.se respektive nina.froding@nai.uu.se
Nordiske medieforskerkonference
Denna äger rum 11 – 14 augusti 2005 i Aalborg, Danmark. För information se
www.medieforsker.aau.dk

PERSONALINFORMATION
Under denna rubrik finner du information som skickas ut från bland annat personalavdelningen.
Materialet samlas i Personalinformationspärmen, som står i rum 209.
Tur och Retur
En ny version av reseräkningsprogrammet Tur och Retur har lagts ut. Man kommer dit genom länken http://portal.adm.lu.se. Välj ”Reseräkningssystem ToR” i menyn till vänster. Välj därefter ”Logga
in”. Anvisningar för resenärer finns nu under ”Resenärshjälp”.
I detta sammanhang påpekar Evelin att reseförskott inte kan bokas via Tur och Retur. Behöver du ett
reseförskott, hittar du en blankett för detta bland ”Personaladministrativa blanketter” (LU:s hemsida
Æ Anställd Æ Personaladministrativa blanketter). Denna blankett fylls i, undertecknas av resenär
och prefekt och lämnas, i god tid, till Evelin för utbetalning via redovisningssystemet.

Friskvård
Från och med den 1 mars 2005 gäller att motionskort, som du själv betalar, ersätts med max 1.350
kronor per kalenderår.
För att få utbetalt ersättning fyller du i blanketten ”Friskvårdsersättning ” (LU:s hemsida Æ Anställd
Æ Personaladministrativa blanketter). Blanketten attesteras av prefekten. Därefter skickar du blanketten med originalkvitto till hämtställe 31, Lönekontoret, Lena Lundh, som betalar ut ersättningen
via lönen. Av originalkvittot skall framgå säljarens namn, erlagt belopp (moms specificerad), datum
och giltighetstid.
Föräldralediga doktorander
Föräldralediga doktorander med studiestöd drar en viss kostnad under ledigheten. Eftersom en del
doktorander avlönas av projektmedel, innebär det att projektets medel reduceras trots att inget arbete
utförs. Rektor har nu beslutat att från och med den 1 juli 2005 ersätta institutionerna (projekten) för
föräldralediga doktorander.
Beslutet gäller forskarstuderande med doktorandtjänst eller utbildningsbidrag.
Rektors beslut kan du läsa på http://www3.lu.se/pers/Arbettmiljo_halsa/besl_FLdoktorander.pdf”
Föreskrifter vid besök av barn
Byggnadsenheten meddelar att man vid flera tillfällen, i samband med inspektioner och skyddsronder, noterat att föräldrar tagit med sina barn till sin arbets- eller studieplats. Man måste i detta sammanhang beakta den skadeståndsskyldighet som kan uppstå i de fall en icke-anställd drabbas av
olycksfall inom universitetet med personskada som följd.
Enligt beslut av Rektor (2005-02-24) gäller följande:
Endast kortvariga besök under ordnade former, med avsikten att visa barnet berörds arbets- eller
studieplats, är tillåtna. Undantag från denna regel kan i särskilda fall beviljas av prefekt/motsvarande
och endast för vistelse i lokaler av kontorskaraktär och under fullständig uppsikt av förälder eller
annan vuxen person.
Det finns också föreskrifter för PRAO-elever och vid arbeten för minderåriga, alla samlade i
Personalinformationspärmen.

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA
OBS! Fler aktuella stipendier finns på Universitetets hemsida, Ekonomienheten, Donationsgruppen
- stipendieportal. Glöm inte heller Pärmen på hyllan utanför expeditionen, där mer utförlig information finns om tidigare annonserade stipendier. Nytillkomna stipendier återfinns i motsvarande
pärm i rum 209. Ansökningsblanketter finns i särskilda pärmar på samma platser.
Stockholms Arbetareinstitutsförening
Anton Nyströms stipendium (50.000 kronor) för forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Ansökan senast den 30 april 2005. Ytterligare info i Pärmen samt genom Allan Sundqvist, tel 08-551 707 41 eller e-post: 08-55170741@telia.com
Vetenskapsrådets årliga utlysning av forskningsstöd
Sista ansökningsdag för bidrag inför nästa år är den 19 april 2005. Mer information finns på
www.vr.se
Forskningsmedel 2005 för studier av Handslaget
Riksidrottsförbundet (RF) utlyser i samarbete med Centrum för idrottsforskning (CIF) forsknings-

medel inom ramen för utvärdering av satsningen Handslaget. Ansökan skall inkomma senast den 29
april 2005. För information om Handslaget se www.rf.se, ansökningshandlingar rekvireras via CIF:s
hemsida, www.ihs.se/CIF
Japan Society for the Promotion of Science
Ansökan senast den 15 april om “short term postdoctoral fellowships”, se www.jsps-sto.com
Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing utdelar bidrag för avancerad humanistisk forskning i
Italien
Ansökan om forskningsstöd skall vara avfattad på engelska och Stiftelsen tillhanda före den 31 maj.
Blankett erhålles på www.svenska-institutet-rom.org
Gästbostäder i Centre Culturel Suédois, CCS, Paris
Upplysningar om ansökningsblankett finns på hemsidan: www.ccs.si.se
Tre stipendier Skapande Människa
Stipendierna är avsedda för ”unga forskare/konstnärer som arbetar gränsöverskridande inom konst
och vetenskap och är på 100.000 kronor vardera. Ansökan senast den 15 april. Se vidare
www.skapandemanniska.a.se
Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies
Denna vänder sig i första hand till forskarstudenter. Detaljerad information på www.sv.uio.no/oss/
Ansökan senast 1 maj 2005.
Research Fellowships The Meaning of Death in Society Today 2005/06
För information om projektet, se www.iwm.at/f-death.htm
Ansökan senast 15 maj 2005.
Svea Ordens stipendium
Svea Orden utlyser stipendium på omkring 30.000 kronor, i första hand till forskarstuderande med
långt hunna avhandlingsarbeten som försöker kartlägga vårt lands och folks historia samt kultur,
företrädesvis under tiden 500-1500. Inga bidrag lämnas till resor, tryckkostnader eller liknande.
Ansökan ska ha inkommit senast den 31 maj 2005.

UR BOKFLODEN
Jag tar tacksamt emot exemplar av alla era nya böcker! De kommer att omnämnas i HILMA, ställas
ut i bokskåpet utanför sal 3 under en begränsad tid och sedan arkiveras. Vi har vid flera tillfällen fått
påpekanden från universitetets arkiv för att vår verksamhet till synes upphör i och med doktorsavhandlingen. Vi är skyldiga att arkivera ”forskningsrapporter”, det vill säga böcker och andra skrifter
som blir resultatet av forskning som bedrivs vid institutionen.
Dick Harrison har utkommit med två nya böcker, Förrädaren, skökan och självmördaren. Historien om
Judas Iskariot, Maria Magdalena, Pontius Pilatus och Josef av Arimataia (Prisma) och Gud vill det!
Nordiska korsfarare under medeltiden (Ordfront).

INBJUDAN
Historielärarnas förening håller årsmöte måndagen den 11 april klockan 18.00 i Katedralskolan, sal
26. Hans Albin Larsson samtalar kring historieundervisningens villkor. Alla medlemmar hälsas
välkomna!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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