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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 kopierar du och sätter tillbaka 
originalet i pärmen! 
 

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER 
De närmast följande seminarierna 
26 januari: Johan Östling: 1945 års idéer. Kim Salomon. 

7 februari: Diskussionsseminarium: Borgerlig offentlighet och andra offentligheter. Hanne Sanders, 
Magnus Olofsson 

”Gröna schemat” bifogas! 
 

DISPUTATIONER 
Linköping 
Den 21 januari disputerade Christina Johansson vid Tema Etnicitet på sin avhandling Välkomna 
till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft, med Kim Salomon 
som opponent. 

Uppsala 
Berit Bengtsson disputerar i ekonomisk historia i hörsal 2, Ekonomikum, fredagen den 10 
februari 2006 klockan 14.15 på avhandlingen Kampen mot § 23. Facklig makt vid anställning och 
avsked i Sverige före 1940. 
 

POSTDOKTORALA FORSKARTJÄNSTER VID LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK 
Med stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien utlyses två 
femåriga forskartjänster för nydisputerade vid Lunds Universitets Bibliotek. Tjänsterna har 
utformats som så kallade trainee-tjänster. Tjänsterna placeras på Universitetsbiblioteket 
respektive Biblioteksdirektionen. Historiker sökes uttryckligen! 
Mer information finns på: http://www.lub.lu.se/trainee.shtml

Se även anslagstavlan mitt emot Lars Edgrens och Hannes rum! 
 

http://www.lub.lu.se/trainee.shtml


KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Nytillkomna  
Seminarium om Östergötlands medeltid 
Seminariet äger rum 16-17 mars 2006 på Östergötlands länsmuseum i Linköping. Upplysningar 
från och anmälan till emma.karlsson@lansmus.linkoping.se. Anmälan ska vara inne och avgiften 
betald senast den 1 mars. Inbjudan finns i pärmen i rum 209. 

Tidigare anmälda  
Icons and Iconoclasts: 1603-1714 
Centre for Early Modern Studies, University of Aberdeen  inbjuder till konferens den 20 till 22 
juli 2006. Huvudtalare: Catherina Belsey, Peter Burke och Annabel Patterson. Förslag till 
tjugominuterspapers skickas till professor Derek Hughes, 1603@abdn.ac.uk, senast den 28 
februari 2006. Utsänd affisch finns i Konferenspärmen. 

ISCHE 28 
Konferensens tema är Technologies of the Word. Literacies in the History of Education. 
Konferensen hålles vid Umeå universitet den 16-19 augusti 2006. Mer information finns att 
hämta på hemsidan http://www.umu.se/histstud/ISCHE28.html Praktiska angelägenheter sköts 
av konferenssekreteraren som nås bland annat via e-post: kaarina.streijffert@umea-congress.se
 

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA 
OBS! Fler aktuella stipendier finns på Universitetets hemsida, Ekonomienheten, 
Donationsgruppen  
- stipendieportal. Glöm inte heller Pärmen på hyllan utanför expeditionen, där mer utförlig 
information finns om tidigare annonserade stipendier. Nytillkomna stipendier återfinns i 
motsvarande pärm i rum 209. Ansökningsblanketter finns i särskilda pärmar på samma platser. 

Lennart J Hägglunds stiftelse för Arkeologisk Forskning och Utbildning 
Stiftelsen främjar vetenskaplig arkeologisk forskning och utbildning samt därmed 
sammanhängande historiska studier gällande Götaland och Västra Svealand och har bestämda 
meningar om till vad medel kan beviljas. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida 
http://home.swipnet.se/arkeolog

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner 
Föreningen utlyser dels ett stipendium för att främja och stimulera forskning och vetenskapligt 
arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde, dels 
Det Lagergrenska priset. Ansökningar respektive förslag ingives till Föreningen Svenska 
Rominstitutets Vänner, Kungliga Slottet, 111 30  STOCKHOLM senast den siste februari 2006. 

Sven och Dagmar Saléns stiftelse 
Stiftelsen ledigförklarar två helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa. Sökande skall ha 
avlagt doktorsexamen 2003 eller senare och stipendiet delas i regel inte ut till den som är äldre än 
40 år. Preliminär ansökan skall ha inkommit senast den 15 februari 2006. Högst 10 sökande 
kommer att inbjudas att senast den 1 april inge fullständig ansökan. Förfrågningar kan endast 
göras via e-post: info@salenstiftelsen.se  
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ÖVRIGT 
25 döda studenter och en lärare i fängelse 
Den 23 januari genomfördes ännu en utrymningsövning, med bättre resultat än förra gången. 
Personalen skötte sig nu betydligt bättre! Antalet omkomna uppgick till omkring 25 personer, 
mot 40 förra gången. Misstag vi noterade är att två grupper studenter gick ner genom röken, 
vilket medfört en säker död om det verkligen brunnit. Den ena gruppen befann sig i sal 3 och 
visades ut fel väg av undervisande lärare, vilket enligt övningsledaren, en mycket erfaren 
brandman, borde föranleda fängelsestraff för läraren. Några studenter räddades när läraren insåg 
att de borde gå genom sal 4. För övrigt borde det vara en naturlig reaktion att stänga dörren och 
gå åt andra hållet om man upptäcker att det är rök utanför.  

Hela gruppen studenter på kursen i Mänskliga rättigheter tog sig ner för trappan, där röken låg så 
tät att även övningsledaren hade svårt att ta sig fram. De borde ha tagit vägen genom sal 3 och 
vidare till 12 B eller genom glasdörren och korridoren runt förutsatt att rökutvecklingen inte 
hunnit bli alltför svår. Ett par doktorander strök också med, till glädje för alla som vill komma in 
på forskarutbildningen. En tredje doktorand ”dog” för andra gången.  

Biblioteket utrymdes föredömligt av Ulla, som såg till så att alla kom ut och själv gick sist. De 
anställda som befann sig i sina rum handlade också rätt, med undantag av ovannämnda 
doktorander. 

Bland studenterna var förvirringen och okunnigheten stor, trots att de förvarnats om övningen 
och uppmanats att studera utrymningsplanerna och den handlingsplan som delats ut till dem. 
 
Gemensamt kaffe 
Alla som deltager i kaffet annat än rent tillfälligt anmodas att skriva upp sig på listan i köket för 
att koka kaffe eller sköta inköp! Det finns många lediga rader! 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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