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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! 
 

DISPUTATIONER 
Lund 
Handledarkollegiet beslöt vid sammanträde 2008-12-03 att disputationer i fortsättningen skall 
förläggas till ordinarie arbetstid, måndag-fredag. 

Göteborg 
Den 12 juni disputerade Henric Bagerius på avhandlingen Mandom och mödom. Sexualitet, 
homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island. 
 

SEMINARIER 
Högre seminariet 
Seminariet leds under höstterminen 2009 av Harald Gustafsson och under vårterminen 2010 av 
Yvonne Maria Werner. 
 
15 september tisdag OBS tiden: 16.15-18.00 
Avhandlingsavsnitt av Isak Hammar, ”Roman Political Culture and the Enemy Image of Gaius 
Verres”. 
 
22 september tisdag 14.15-16.00 
Avhandlingsavsnitt av Peter Andersson, "On Street Conduct and its Relation to the Self". 
 
29 september tisdag 14.15-16.00 
Docent Roddy Nilsson, Växjö, som nyligen publicerat en bok om Michel Foucault, inleder en 
diskussion under rubriken "Foucault-effekten inom historisk forskning". 
Kaffe efteråt 
 
22 oktober torsdag 12.15-14.00 
Avhandlingsavsnitt av David Larsson, ”Kriget som syndastraff”. 
 
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 
 



10 november tisdag 14.15-16.00 
Historia och skönlitteratur. Ett seminarium initierat av Marie Cronqvist och Emma Hilborn, 
med litteraturvetaren Magnus Nilsson från Malmö högskola som inledare. 
Kaffe efteråt 
 
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. 
 
Seminarium på SOL 
Mark Levine, professor i historia, University of California, Irvine är gästforskare vid Centrum för 
Mellanösternstudier, LU, under HT 2009. Han talar över ämnet "Gramsci and Foucault in 
Middle Eastern Studies" vid ett seminarium den 13 oktober kl. 17.00-19.00, Sal: L4031, SOL-
centrum vid Lunds universitet, Helgonabacken 12, Lingvisthuset (våning 4). 
 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Tidigare anmälda 
De Svenska Historiedagarna 
Årets historiedagar äger rum i Vasa 18-20 september. Temat är Finn Finland. Riksdel och 
grannland, från stenålder till idag. Preliminärt program och registreringsformulär finns i 
Konferenspärmen. 
 

TJÄNSTER 
STUDIESTÖD 
Martin Ericsson och Erik Bodensten har antagits till forskarutbildningen. 
 
LEKTORAT 
Södertörns högskola har utlyst tre högskolelektorat i historia med inriktning mot baltisk och 
östeuropeisk historia, mot arkivvetenskap och mot genushistoria. Sista ansökningsdag är den 28 
september 2009 och ytterligare upplysningar lämnas av prefekten, Per Bolin Hort, på telefon 08-
608 40 53. Utlysningarna finns på anslagstavlan mittemot Lars Edgrens och Hannes rum. 
 

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” 

Erik Philip-Sörensens stiftelse 
Stiftelsen delar ut anslag för humanistisk forskning efter särskild ansökan till i första hand 
disputerade forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds 
universitet och välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc-forskare som önskar att 
utveckla nya forskningsteman. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 19 september och 
görs på särskilt formulär. Detta kan hämtas på stiftelsens hemsida http://www.epss.se 
 



INSTITUTIONSSTYRELSEN 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 2 oktober, den 6 november och den 18 
december, klockan 9.15. 
 

ÖVRIGT 
När är man inte försäkrad på universitet?  
Prefekten är den som har yttersta arbetsmiljöansvaret för alla personer som vistas på institutionen 
och det är upp till honom att ansvara för att dessa personer är försäkrade i en 
arbetsskadeförsäkring under den tid de finns i universitetets lokaler.  
Det finns några grupper som man framförallt skall vara uppmärksam på.  
Stipendiater som inte är antagna enligt definitionerna i 1 kap 4 § högskoleförordningen 
(1993:100) är ej försäkrade i personskadeförsäkringen för studenter och doktorander. Detta gäller 
både stipendiater som kommer med egna medel och stipendiater som får sitt stipendium utbetalt 
via Lunds universitet.  
En doktorand som efter sin disputation och efter anställningens upphörande stannar kvar på sin 
institution för att avsluta sitt arbete är ej heller försäkrade under tiden denne vistas i universitetets 
lokaler.  
Utifrån kommande personer som gör praktik på någon institution är inte försäkrade (de som 
kommer från gymnasiet för att göra praktik är försäkrade av skolan). Inskrivna studenter (se ovan) 
som gör praktik under t ex sommarlov är inte försäkrade.  
Post-docs som finns på universitetet utan anställning är ej heller försäkrade.  
Det finns säkert många fler exempel, om du är osäker på om en person på din institution 
(motsvarande) har en arbetsskadeförsäkring eller ej kontakta Annike Hemmingsson på telefon 04-
222 7118 eller skriv till annike.hemmingsson@pers.lu.se  
Att teckna en Särskild Personskadeförsäkring kostar tre kronor per person och dygn och sker 
enklast genom att du sänder ett mail till Annike och där uppger namn, personnummer samt 
under vilken tid du vill ha personen försäkrad. 
 
Information om pensioner: Delpension, tjänstepension, sjukpension, pensionsersättning  
Dan-Evert Eriksson från Statens pensionsverk kommer till Lunds universitet den 6 oktober för att 
informera om de olika pensionsformerna.  
Plats: Designcentrum Stora Hörsalen, Sölvegatan 26  
Tid: 13.00 – 16.30 (med avbrott för fika)  
Anmäl dig snarast, det gäller din framtid som pensionär!  
Anmälan till Gunborg.Rosen@pers.lu.se senast 2009-09-10 

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

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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