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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! 
 

DISPUTATIONER 
Lund 
Lördagen den 22 september 2007 klockan 10.15 försvarar Henrik Rosengren sin avhandling 
Judarnas Wagner. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-
1950 i sal 3, Historiska institutionen. 

Växjö 
Den 5 oktober försvarar Jimmy Engren sin doktorsavhandling "Railroading and Labor Migration. 
Class and Ethnicity in Expanding Capitalism in Northern Minnesota, 1880 to the mid 1920s." 
Disputationen äger rum i Utvandrarnas Hus och börjar kl 13.15. Fakultetsopponent är professor 
Leslie Page Moch, Michigan State University. 

Stockholm 
Johan Holm försvarar sin avhandling Konstruktionen av en stormakt. Kungamakt, skattebönder och 
statsbildning 1595-1640 lördagen den 22 september klockan 13.00 i B9, Södra huset. 

Södertörn 
Yulia Gradskova disputerar måndagen den 24 september på avhandlingen Soviet People with 
Female Bodies. Performing Beauty and Maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960s i sal 
MA636, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7. 

Några dagar senare, fredagen den 28 september, disputerar Johan Eellend på sin avhandling 
Cultivating the Rural Citizen. Modernity, Agrarianism and Citizenship in Late Tsarist Estonia i 
samma sal.  
 
SEMINARIER 
Höstens seminarieprogram bifogas. Under terminen kommer seminariet att ledas av Eva 
Österberg. 
  
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Nytillkomna 
MUSUND 2007 
Arbetsgruppen för nätverket MUSUND (Museer omkring Öresund) inbjuder till seminarium 
den 6-7 november i Helsingör. Sista anmälningsdag är den 31 augusti. För mer information se 



www.musund.net. Programmet finns också på anslagstavlan mitt emot Lars Edgrens rum. 

Kulturens potentialer – Udvikling og planlægning af byliv og kulturmiljøer 
Konferensen äger rum den 13 september 2007 klockan 10-17 på Roskilde Universitetscenter. Läs 
mer på www.kulturplan-oresund.dk/konference eller på uppsatt anslag. 

Genus, rum och gränser 
Det IX nordiska kvinnohistorikermötet äger rum den 11-14 augusti 2008 i Reykjavik, Island. 
Papers skall vara inlämnade senast den 31 december 2007. Information och instruktioner finns på 
www.qhist08.is.  

Historisk Samfund 
Höstens möten äger rum måndagarna den 17 september, 8 oktober, 22 november och 10 
december, alla i Blixen-salen, Den Sorte Diamant (Det Kongelige Bibliotek), Christians Brygge 5. 
Programmet finns i Konferenspärmen. 

Tidigare anmälda 
Saint Birgitta, Syon and Vadstena 
Denna Birgittakonferens äger rum i Stockholm den 4-6 oktober 2007. Anmälan via e-post till 
birgittaconference2007@gmail.com senast den 1 september. Inbjudan finns i Konferenspärmen. 

ESOF 2008 
Euroscience Open Forum, Science for a better life, äger rum i Barcelona den 18-22 juli 2008. För 
mer information se www.esof2008.org  

Ritual Dynamics and the Science of Ritual 
Denna internationella konferens hålls på universitetet i Heidelberg 29 september – 2 oktober 
2008. Sista dag att anmäla ämnen och paper är den 15 juni 2007. För vidare information, se 
hemsidan www.rituals-2008.com  

Cultural Encounters and Historical Practice 
Den tredje och sista konferensen I Nordisk Netværk for global kulturhistorie, CFP, äger rum den 
7-9 november 2007 på Carlsberg Akademi i Köpenhamn. För information se 
www.globalkulturhistorie.au.dk  

International Medieval Congress, Leeds 
Nästa års konferens har temat The Natural World och hålls den 7-10 juli 2008. För vidare 
information se www.leeds.ac.uk/ims/imc  

De svenska historiedagarna 
Dessa äger rum 14-16 september 2007 i Växjö under temat Resor i historien. För information se 
www.dsh.se  

Voluntary Action History Society 
Denna inbjuder till sin tredje internationella forskningskonferens vid University of Liverpool den 
16-18 juli 2008. Förslag till paper välkomnas. Sista dag för bidrag är den 1 december 2007. För 
mer information se www.vahs.org.uk  
 

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! 

Erik Philip-Sörensens stiftelse 
Anslag utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade forskare eller forskargrupper. 
Man välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc-forskare som önskar utveckla nya 



forskningsteman. Ansökan skall ske på särskilt formulär, som kan erhållas via Stiftelsens hemsida 
www.epss.se  

Alfons Lauris’ Stiftelse 
Denna ledigförklarar forskningsstipendier på sammanlagt 36.800 kronor för historisk forskning i 
vid mening i Lettlands historia efter 1940. Ansökan skall ha inkommit till Stipendiekansliet, 
Uppsala universitet, Box 256, 751 05  UPPSALA senast onsdagen den 26 september klockan 
18.00. 

Vin & Sprithistoriska museet stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur 
Utlysningen har skickats ut med e-post. Ansökan skall vara museet tillhanda senast den 1 oktober 
2007. 

Nordiska Afrikainstitutet 
Stipendier för olika ändamål avsedda för olika kategorier har utlysts, flertalet med sista 
ansökningsdatum den 1 oktober. Utlysningarna finns i stipendiepärmen. 

Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond 
Forskningsanslag för att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholm 
stad utdelas och ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 oktober 2007 under adress 
Stockholms stadsmuseum, Box 150 25, 104 65  STOCKHOLM. 

PERSONALNYTT 
Marie Cronqvist tillträdde den 1 juli en tjänst på Riksbankens Jubileumsfond som 
årsboksredaktör. Tjänsten omfattar 25% under tre år, 2007-2010. 
 

NYA BÖCKER 
DICK Harrison har utkommit med andra delen av Slaveri. Denna omfattar tiden 1500-1800, 
Slavplantagernas och triangelhandelns tid. Det dominerande temat är Atlanten och 
triangelhandeln. Vapen och lyxvaror från Europa byttes mot slavar hos afrikanska härskare. 
Slavarna skeppades vidare till europeiska kolonier får råvaruproduktion av socker och tobak till 
de europeiska hushållen. Mot slutet av 1700-talet började motståndet jäsa. I boken möter man 
åtskilliga individer som drogs in i slaveriets värld. 

KIM Salomons nya bok En femtiotalsberättelse. Populärkulturens kalla krig i Folkhemssverige visar 
hur ideologi och politik via populärkultur tar form i människors föreställningsvärld. 
Populärkulturens berättelser blev väsentliga för världsbild och livssyn. Trots att de handlade om 
mode, sport och skönhetstävlingar bar de stormaktskonfliktens signatur. Boken placerar läsarna 
mitt i det kalla kriget, varifrån de kan betrakta sin egen tid med andra ögon.  

 

ÖVRIGT 
Fönsterbyte 
Arbetet påbörjas måndagen den 24 september. Entreprenören har utlovat en tidsplan där det 
framgår ungefär när det blir aktuellt att byta fönster i olika rum. Snickarna behöver en fri 
arbetsyta på omkring 1½ meter. Du måste därför flytta undan möbler som står vid fönstret. De 
plastar in i omedelbar anslutning till fönstret, men för övrigt måste du plasta in själv, eventuellt 
med Leopoldos hjälp. Erfarenheten från förra omgången säger att det blir MYCKET byggdamm, 
så noggrann inplastning rekommenderas. Arbetet beräknas ta högst en dag per rum. Dock kan de 
behöva återkomma för tätning, målning och andra mindre arbeten. 

Utskickslistor 
Doktorander som inte har arbetsplats i Lund erinras om möjligheten att flyttas över till en 
särskild e-post-lista för just sin kategori. Meddelanden som bara rör institutionen i Lund kommer 
normalt inte att skickas ut på den listan.  



Gemensamt kaffe 
En färsk lista, avseende höstterminen, finns nu på plats i köket. Det finns fortfarande ett stort 
urval tider att anteckna sig för. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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