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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 ansökningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda, som är samlade i en separat pärm, kopierar
du och sätter tillbaka originalet i pärmen!

DISPUTATIONER
Södertörn
Fredagen den 28 september, disputerar Johan Eellend på sin avhandling Cultivating the Rural
Citizen. Modernity, Agrarianism and Citizenship in Late Tsarist Estonia.
Uppsala
Den 27 september disputerade Magnus Eklund i ekonomisk historia på avhandlingen Adoption of
the Innovation System Concept in Sweden. Disputationen äger rum i Hörsal 2, Ekonomikum,
Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala.
Per Hammarström disputerar fredagen den 28 september klockan 10.15 i Hörsal 1, adress ovan,
på sin avhandling Nationens styvbarn. Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 18701940.
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 klockan 13.15. Fakultetsopponent är
professor Leslie Page Moch, Michigan State University.

SEMINARIER
De närmast följande seminarierna.
TORSDAG 4 OKTOBER KL 16.15: ARNE MELBERG: TOLKNING, ERFARENHET, HISTORIA – HERMENEUTISKA
TRADITIONER.
Detta är det första i en svit av tre ”teoriseminarier” under hösten under rubriken ”språk,
erfarenhet, historia” som initierats av doktorander. Anna Nilsson och Johan Östling inleder kort
kring temat, sedan lyssnar vi på litteraturforskaren Arne Melberg.
Eftersits.
TISDAG 23 OKTOBER 10 KL 14.15: ANNA JANSDOTTER: FINNS DET ETT BERÄTTNINGSBART JAG?
Underlag för seminariet är en artikel på engelska som läggs ut utanför expeditionen, och så gör
Anna en muntlig inledning.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Alfried Krupp Wissenschafstkolleg Greifswald
Kant und die Zukunft der europäischen Aufklärung är en „internationale Fachtagung“ som äger
rum den 9-13 oktober 2007. Det följs av ett internationellt symposium den 23-24 oktober med
rubriken Neural Systems of Affect and Cognition and their Interaction. Slutligen inbjuder de till
ännu en „internationale Fachtagung“ den 11-15 december, Byzanz in Europa. Europas östliches
Erbe. Affischerna finns i Konferenspärmen och mer information kann inhämtas på www.wikogreifswald.de

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
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
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.
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.

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.

NYA BÖCKER
CENTRUM för Arbetarhistoria har utkommit med sin första skrift, Arbetarhistoria i brytningstid.
Landskrona i maj 2005, skrivna av deltagare vid den nationella forskarkonferensen med samma
namn. De 18 uppsatserna är indelade i fyra tematiska avsnitt: Arbetarkultur, kunskapssyn och
kulturarv, Arbetslivets normer, Fackföreningsrörelser i tiden och Arbetare, kapitalism och
politik. Bland de medverkande kan nämnas Lars Berggren, Fredrik Björk, Lars Edgren, Stefan
Nyzell och Hans Wallengren. Redaktör för boken är Victor Lundberg. Den som vill ha ett eget
exemplar är välkommen att kontakta honom, victor.lundberg@hist.lu.se

ÖVRIGT
Gemensamt kaffe
Det finns fortfarande ett stort urval tider att anteckna sig för på kaffelistan.
Juridikens dag
Denna äger i år rum lördagen den 6 oktober med föreläsningar och visning av biblioteket.
Programmet finns utlagt i köket.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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