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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/Malmö 
Carolina Jonsson Malm disputerar inom Forskarskolan fredagen den 29 april 2011 klockan 13.15 
i D222, Lärarutbildningen, Malmö högskola, på sin avhandling Att plantera ett barn. 
Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik. 
Fakultetsopponent är fil dr Helena Bergman, Stockholms universitet. 

Örebro 
Fredagen den 11 februari 2011 försvarade Stefan Backius sin avhandling Arbetare på scen. 
Amatörteater som politiskt verktyg. Opponent var professor Roger Johansson, Malmö högskola. 
 

SEMINARIER 
Högre seminariet 
Under vårterminen 2011 leds seminariet av Lars Edgren, som uppmanar alla doktorander att 
anmäla texter för behandling! Även disputerade är välkomna att lägga fram texter. Är det några 
gäster ni gärna skulle vilja se? Någon tematik att diskutera? 

Kommande terminer leds det Högre seminariet av 
Hanne Sanders höstterminen 2011 
Dick Harrison vårterminen 2012 
Eva Helen Ulvros höstterminen 2012 
Kim Salomon vårterminen 2013 
Lars Berggren höstterminen 2013 

 

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” 

Stiftelsen Fond för Blekingsk hembygdsforskning 
Som namnet säger utdelas bidrag till blekingsk hembygdsforskning, historisk, arkeologisk eller 
naturvetenskaplig. Beloppet är 10.000 kronor och ansökan ska ha inkommit senast den 4 mars 
2011. Ansökningsformulär och anvisningar finns på http://www5.lu.se/anstaelld/forskning-
undervisning/stipendieportalen/oevriga-stiftelser  

Stiftelsen Syskonen Willers donationsfond för forskning i Skånes och Hallands historia 
och arkeologi 
Beloppet här är 40.000 kronor, ansökan senast den 4 mars, upplysningar och ansökningsformulär 
som ovan. 

Ebbe Kocks stiftelse 
Stiftelsen ledigförklarar medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Skånes, Hallands 
och Blekinges historia och beloppet är 1.840.000 kronor. Även här gäller adressen ovan och 
ansökningsdatum senast den 4 mars. 

Johannes och Gulli Blidfors stiftelse 
Denna utlyser ett stipendium för forskning i den skånska arbetarrörelsens historia. Det kan sökas 
av personer som ännu inte avlagt doktorsexamen, såsom doktorander som behöver bidrag för 
särskilda kostnader i samband med sin forskning, av studenter som skriver uppsats på C-, D- eller 
masternivå och av forskare utan anknytning till universitetsvärlden. Beloppet, 50.000 kronor, kan 
fördelas på flera ansökningar. Ansökan senast den 1 juni 2011 ska ställas till Johannes och Gulli 
Blidfors stiftelse, Att: Sten Norin, Sakförarevägen 29, 226 57  LUND och innehålla en kortare 
presentation av projektet, en tidsplan, uppgifter om i vems regi forskningen bedrivs samt ange 
minst en person som kan intyga den sökandes lämplighet för uppgiften. Utlysningen finns i 
Stipendiepärmen. 

Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning 
Forskning gällande till exempel idéer, teknik, företag eller människor inom bokhantverket och 
den industriella grafiska tekniken, reklamhistoria, press- och tidningshistoria. Ansökan ska ha 
inkommit senast den 20 mars. Upplysningar och blanketter finns på stiftelsen hemsida 
www.ridderstadsstiftelse.se 

Arkivvetenskaplig forskning 
Bidrag och stipendium till arkivvetenskaplig forskning kan nu sökas från Riksarkivets fonder. 
Ansökan lämnas på särskild blankett som jämte anvisningar kan hämtas från Riksarkivets hemsida 
www.riksarkivet.se/fonder. Ansökan ska ha inkommit till Riksarkivet senast den 11 mars 2011. 

 
ÖVRIGT 
Institutionsstyrelsen 
Styrelsen sammanträder fredagarna den 18 mars, den 15 april och den 27 maj klockan 9.15. 
Kopior av styrelsens protokoll finns i en pärm utanför expeditionen. 

Kaffelistan 
Mer behöver väl inte sägas?? 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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