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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. 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. 

Linnéuniversitetet 
Marie Eriksson, doktorand inom forskarskolan, försvarade sin avhandling Makar emellan. 
Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880, den 18 juni 13.15 i sal 
Homeros, Linnéuniversitetet, campus Växjö. Opponent var akademilektor Ann-Catrin Östman, 
Åbo Akademi. 

Tobias Stark försvarade sin avhandling Folkhemmet på is. Ishockey, modernisering och nationell 
identitet i Sverige 1920-1972, den 12 juni 13.15 i sal Homeros, Linnéuniversitetet, campus Växjö. 
Opponent var professor Jonny Wijk, Stockholms universitet. 

Umeå 
Fredagen den 4 juni 2010 klockan 10.00 försvarade David Sjögren sin avhandling Den säkra 
zonen. Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska 
minoriteter 1913-1962. Opponent var professor Bengt Sandin, Tema barn, Linköpings 
universitet. 

 
SEMINARIER 
Högre seminariet 

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

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

 



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. 

Nordens välfärdscenter 
NVC kallar till Nordiska alkohol- och drogforskardagar i Reykjavik den 23-25 augusti 2010. 
Varför de kallar oss vet jag inte, men om någon är intresserad finns mer information på 
www.nordicwelfare.org ”inom kort”. 
 

PERSONALNYTT 
Vaktombyte 
Institutionsstyrelsen har beslutat föreslå Lars Edgren som ny prefekt från den 1 augusti med Lars 
Berggren som ställföreträdande. Styrelsen har också beslutat föreslå att Marie Lindstedt 
Cronberg efterträder Eva Queckfeldt som studierektor från den 1 oktober och att Charlotte 
Tornbjer efterträder Lars Berggren från den 1 augusti. Beslut fattas av Områdesstyrelsen. 

Vidare har institutionsstyrelsen beslutat utse Hanne Sanders till ordförande för Forskarskolan i 
historia. 

Nya doktorander 
Maria Karlsson, Hugo Nordland, Andreas Olsson och Johan Pries har enligt beslut den 3 juni 
2010 antagits till utbildning på forskarnivå i historia och tilldelats studiestöd i högst fyra år 
vardera. Kim Salomon har utsetts till huvudhandledar för Maria och Lars Edgren till 
huvudhandledare för Johan. 
 

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” 

Svea Orden 
Stipendiet på 50.000 kronor lämnas i första hand till en forskarstuderande med långt hunnet 
avhandlingsarbete för att ge arbetsro under slutfasen, dock ej till resor, tryckkostnader eller 
liknande. Forskningen skall avse ”vårt lands och folks historia och kultur, företrädesvis under 
äldsta tid”. Ansökan skall ha inkommit senast den 1 juli 2010. Utlysningen finns i 
Stipendiepärmen. 

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 
Semester 
Evelin har semester 19 juli – 18 augusti, Leopoldo har semester 5 juli – 20 augusti, Anna W har 
semester 28 juni – 6 augusti, Lotta har semester 28 juni – 30 juli, Kenneth har semester 28 juni – 
6 augusti och jag har semester 5 – 30 juli. Alla som inte har reglerad arbetstid har semester från 
midsommar och sju veckor framåt, om de inte särskilt begär något annat. Lista har anslagits i 
köket! 

Semesterstängt 
Under juli månad, 5-30, kommer institutionen att vara stängd. Du kommer som alltid in med 
ditt kort+kod. Dörrarna är inte larmade dagtid vardagar. Du kan alltså gå ut på gården om du 
vill, och städaren kan gå ut med soporna. 

Detta är läsårets sista HILMA. Vi ber att få önska er en skön sommar! 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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