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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 
Mirko Ernkvist disputerar tisdagen den 3 februari 2009 klockan 13 i hörsalen Sappören, 
Sprängkullsgatan 25, Göteborg, i ekonomisk historia på avhandlingen Creating Player Appeal. 
Management of Technological Innovation and Changing Pattern of Industrial Leadership in the U.S. 
Gaming Machine Manufacturing Industry, 1965-2005. 

Uppsala 
Den 21 november disputerade Jonas Lindström på avhandlingen Distribution and Differences. 
Stratification and the System of Reproduction in a Swedish Peasant Community 1620-1820. 

Följande disputation planeras: lördag 18 april, Stefan Nyzell, Malmö, opponent Mary Hilson. 

SEMINARIER 
Högre seminariet 
Även under vårterminen 2009 kommer seminariet att ledas av Kristian Gerner. Doktorander 
uppmanas att anmäla intresse av att lägga fram avhandlingsavsnitt till honom!  

Ordinarie tid för seminarier är tisdagar 14.15-16 med torsdagar samma klockslag som 
reservdagar. 

Följande seminarier är inbokade: 

Tisdag 17 februari 14.15-16, Noa Agnete Metz, “Ironfists of Southern Europe.” How the regimes of 
Franco and Italian Fascism waltzed with anti-Semitism and new definitions of race. 
Noa Agnete Metz är cand. mag. i historia vid Københavns Universitet. Hon har studerat judaistik 
vid Lunds universitet och historia på Universidad Complutense i Madrid samt i Israel. Hon är nu 
bosatt i New York och forskar i de italienska judarnas historia. Noa Agnete Metz seminarium är 
ett samarrangemang med Judaistik, Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds 
universitet. Där håller hon den 24 februari 13.15-15 ett seminarium ”Divided Italian Jewry fell.” 
A minority painfully composed of fascists and leftists up till and during II World War. Historiska 
institutionens doktorander och lärare är mycket välkomna även till detta seminarium. 



Tisdag 24 mars 16.15-16, Andreas Tullberg, Svenska FN-soldater (avhandlingsavsnitt) 

Tisdag 31 mars 16.15-18, Peter Gärdenfors, Varför berättar vi?  
Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet. Hans 
forskningsområden är främst begreppsbildning, semantik och tänkandets evolution. Förutom 
fackböcker och artiklar har han bland annat publicerat följande böcker på svenska: Blotta tanken, 
1992; Fängslande information, 1996, Hur Homo blev sapiens, 2000; Tankens vindlar: Om språk, 
minne och berättande, 2005; och Den meningssökande människan, 2006. 

 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Tidigare anmälda 
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald 
Vi har fått inbjudan till den internationella vinterakademien som äger rum den 16-22 februari 
2009 under temat Was ist Geschichtsschreibung?, till Langstrafenvollzug und Menschenrechte 
26-28 februari 2009, Wo entsteht die Kunst? Das Atelier seit Caspar David Friedrich 1-4 april 
2009 samt den internationella sommarakademien den 15-26 augusti 2009 med rubriken 
Greifswalder Ukrainicum. Affischerna finns i Konferenspärmen. 

International Medieval Congress, Leeds 
Nästa års kongress har huvudtemat Heresy and Orthodoxy och äger rum 13-16 juli. För mer 
information se www.leeds.ac.uk/ims/imc.  
 

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” 

Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning 
Syipnedier utdelas för forskning om tidningar, reklam eller bokhantverk förr i tiden. 
Ansökningshandlingar skall ha inkommit senast den 20 mars och beslut fatts i maj månad. 
Upplysningar och blanketter för ansökan hämtas på stiftelsens hemsdia: 
www.ridderstadsstiftelse.se  
 

ÖVRIGT 
Gissa vad? 
Nu finns det en ny fräsch kaffelista att anteckna sig på!  

Miljödiplomering 
Nu på onsdag, den 28 januari, ska vi utsättas för den ”miljörevision” som avgör om vi får något 
diplom. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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