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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/Södertörn 
Fredagen den 17 september disputerar forskarskoledoktoranden Anna Hedtjärn Wester på 
avhandlingen Män i kostym. Prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900 i sal MA 624, 
Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Huddinge. Fakultetsopponent är fil dr David Tjeder. 

Lund 
Malin Gregersen disputerar fredagen den 8 oktober klockan 10.15 i sal 3 på sin avhandling 
Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första 
hälft. Opponent är professor Kajsa Ahlstrand, Uppsala universitet. 

 
SEMINARIER 
Högre seminariet 
Under höstterminen 2010 kommer seminariet att ledas av Klas-Göran Karlsson. 

Några programpunkter är redan givna. Den 21 september kommer Johannes Heuman, 
doktorand från Historiska institutionen i Stockholm, att lägga fram sitt avhandlingsavsnitt 
”Making a Cultural Heritage of the Holocaust: A European Jewish Conference in Paris 1947”. 
Den 30 november anlägger Kristian Gerner perspektiv på rysk historia i ”Från Peter till Putin: en 
historia om modernisering”. Den 2 december har jag bjudit in statsvetaren Bo Rothstein från 
Göteborg att tala om ”Vägen till omutbarhet. Hur lyckades Sverige komma ur korruptionens 
grepp?”.        

Specialseminarier 
Enligt beslut i handledarkollegiet kommer det att ges möjlighet att inrätta ”specialseminarier”. 
Kollegiet delegerade till prefekten att besluta om eventuellt ekonomiskt stöd till dessa. 

Radikala nätverket 
Magnus Olofsson och Lars Edgren bjuder in till det första och konstituerande mötet för 
forskningsnätverket Radikala demokratiska traditioner under 1800-talet    (eller bara "radikala 
nätverket"). 

Mötet äger rum tisdagen den 7 september kl 10 i Blå Rummet. Syftet med det första mötet är att 
utifrån de närvarandes tankar och funderingar konkretisera nätverkets fortsatta innehåll och 
verksamhet. Magnus och Lars tänker sig att i nätverkets verksamhet ska i alla fall textseminarier 
och gästföreläsningar ingå. I förlängningen skulle verksamheten kunna resultera i ett större, 



gemensamt forskningsprojekt. Den som är intresserad av att höra mer om nätverket men inte kan 
närvara på mötet kan höra av sig till Magnus Olofsson för att bli uppsatt på deras e-postlista.   

 
KONFERENSER, SYMPOSIER MED MERA 
De Svenska Historiedagarna 
Dessa äger rum i Jönköping 1-3 oktober 2010 under temat Flit, fromhet och företagsamhet. 
Preliminärt program finns i Konferenspärmen. 
 

PERSONALNYTT 
Prefekt 
Områdesstyrelsen har beslutat utse Lars Edgren till prefekt för ett år. 
 
Praktikant 
Under höstterminen kommer Sara Margaryan att göra praktik på halvtid vid institutionen med 
Maria Småberg som handledare. Detta sker inom ramen för en aspirantutbildning vid IMER, 
Malmö högskola. Sara är född i Yerevan i Armenien och har bott i Sverige i fem år. Hon har flera 
masterutbildningar från både Lunds universitet, European University Center for Peace Studies i 
Österrike samt Yerevan State Linguistic University i Armenien. Sara kommer framför allt att 
arbeta med att förbereda en konferens.  
 
Nya doktorander 
Maria Karlsson, Hugo Nordland, Andreas Olsson och Johan Pries har som tidigare meddelats 
antagits till utbildning på forskarnivå i historia. Nu har handledarkollegiet utsett Marie 
Lindstedt Cronberg till huvudhandledare för Hugo Nordland och Hanne Sanders till 
huvudhandledare för Andreas Olsson. 

De nya doktoranderna börjar med en Introduktionsdag måndagen den 6 september. 
 

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 stipendieutlysningarInformation om tilldelning av kommande stipendieutlysningarInformation om tilldelning av kommande stipendieutlysningarInformation 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 
Anslag utdelas för genetisk och humanistisk forskning. De senare tilldelas i första hand 
disputerade forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds 
universitet. Ansökningar från yngre post-doc-forskare som önskar att utveckla nya 
forskningsteman välkomnas särskilt. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 19 
september. Ansökningsformulär och ytterligare information finns på hemsidan 
http://www.epss.se  
 

  



ÖVRIGT 
Institutionsstyrelsen 
Styrelsen sammanträder fredagen den 10 september klockan 13.15, fredagen den 22 oktober 
klockan 9.15 och fredagen den 17 december klockan 9.15. 

Takarbete 
Sedan någon vecka pågår arbete med att foga om institutionens 25 (!) skorstenar. Respektera 
avspärrningarna och undvik att vistas på innergården så länge arbetet pågår! 

Gissa vad? 
Nu finns det en ny fräsch kaffelista att skriva upp sig på! 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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