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SEMINARIER& UNDERVISNING

DE PROFESSORSLEDDA SEMINARIERNA

Se Gröna schemat. De närmast kommande programmen:

 

Kim Salomons seminarium

24/4 Eva Österberg och Kim Salomon, Forskarutbildning, forskarskola och seminariekultur. Allmänt seminarium.
Eftersits.

25/4 Jan Selling, Konflikter om minnet.

9/5 Martin Wiklund, Medborgaren inför makten.

 

Eva Österbergs seminarium

24/4 Eva Österberg och Kim Salomon, Forskarutbildning, forskarskola och seminariekultur. Allmänt seminarium.
Eftersits.

16/5 (OBS onsdag) Lars Hultman, "en besynnerlig jäsning fortfor bland folket…" Fersenska upploppet i tidningar,
memoarer och brev.

 

SPECIALSEMINARIER

Arbetshistoriska seminariet (Programansvarig Lars Berggren)

fredag 11/5, kl 14 Kerstin Sundberg, docent vid historiska institutionen Lunds universitet: Om gatehusfolket på
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skånska gods — nya frågor och perspektiv.

Plats: Statarmuséet i Torup:

 

Specialseminariet för äldre social och kulturell historia ( programansvarig Hanne Sanders)

23 april kl 14-16 Anna Wallette: Heder och hämnd i historiografin. Några tankar om den isländska sagan i samtid
och nutid. Blå rummet. Efteråt: kaffe.

14 maj kl 18-20 Dr. phil. Henrik Horstbøll, Köpenhamn: Menigmands medie. Det folkelige bogtryk i Danmark
1500-1840. Blå rummet. Efteråt: gammaldags eftersits.

 

ÖVRIGA AKTIVITETER

Historiska Föreningen

Onsd. 9/5 Torbjörn Andersson, doktorand och idrottshistoriker: Fotbollens kulturhistoria.

Kl. 18.15 i sal 3 på Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A i Lund.

 

UNDERVISNING VID ANDRA INSTITUTIONER

Herder-Institut, Marburg. NESS, International summer School, Marburg invites advanced students of history to its
international summer school on "Structure and Comparison: Contents and methods of historical research on East
Central Europe" taking place in Marburg from 16 July to 11 August 2001. Ytterligare upplysningar i Pärmen.

 

DISPUTATIONER

Historia, Umeå

27/4 Richard Pettersson försvarar sin avhandling Fädernesland och framtidsland: kulturminnesvårdens etablering
under Sigurd Curman. Fredagen den 27 april, kl. 10.00 i Hörsal G.

Statskunskap, Lund

27/4 Astrid Hedin försvarar sin avhandling The Politics of Social Networks – Interpersonal Trust and Institutional
Change in Post-communist East Germany. Fredagen den 27 april 2001, kl. 10.15 i Edens hörsal.

Medeltidsarkeologi, Lund

27/4 Martin Hansson försvarar sin avhandling Huvudgårdar och herravälden. En studie av småländsk medeltid.
Fredagen den 27 april 2001, kl. 10.15 i Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård.

Kognitionsforskning, Lund

28/4 Jana Holsánová försvarar sin avhandling Picture Viewing and Picture Description. Two Windows on the Mind.
Lördagen den 28 april 2001, kl. 10.00 i Edens hörsal.
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Konstvetenskap, Lund

18/5 Maud Färnström försvarar sin avhandling Himlens fröjd eller helvetets fasa. Perspektiv på västsvenska
kyrkomålningar från 1700-talet. Fredagen den 18 maj, kl. 10.15 i sal 314, Josephsonhuset, Biskopsgatan 5.

Historia, Umeå

9/6 Anna Larsson försvarar sin avhandling Det moderna samhällets vetenskap: om etableringen av sociologi i
Sverige 1930-1955. Lördagen den 9 juni, kl. 10.00.

 

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER

Tidigare anmälda

Aarhus universitet. Det 24:e Nordiska historikermötet, Aarhus universitet, 9-13 augusti 2001. Program finns i
Pärmen. Ett antal program finns också till avhämtning hos undertecknad.

Lunds universitet, Teologiska institutionen. Hilding Pleijel-symposium IV, som kommer att behandla 1800-talets
religiösa väckelserörelser ur ett internationellt perspektiv äger rum den 23-24 november 2001. Förslag till paper på
½ sida (på svenska eller engelska) skickas till Anders Jarlert, Teologiska inst. senast den 1 juni.

Nytillkomna

Historisk institut, Århus universitet og Center for Vikingetids- og Middelalderstudier. Symposium om Forholdet
mellem samfund, landskab og teknoligi ca. år 600 til 1250. Måndagen den 23 april. Plats: Århus universitet,
auditorium 2, bygning 253, lokale 211. Program och övriga upplysningar, se Pärmen.

Historisk Samfund, Köpenhamn. Cand. Mag. Klaus Petersen föreläser om Arbejbevaegelese og velfaerdsstat.
Tisdagen den 24 april, kl. 17.00.

CESH, Göttingen, Tyskland. Den 6:e europeiska idrottshistoriska kongressen. Ämne: Transitions in Sport History:
Continuity and Change. Abstract på engelska, tyska eller franska senast den 1 maj 2001. Ytterligare uypplysningar
i Pärmen.

 

PERSONALNYTT

Historiska institutionens styrelse har föreslagit sakkunniga för tillsättning av professuren i historia efter Bengt
Ankarloo. De som föreslagits är professorerna Knut Kjeldstadli, Oslo universitet, Jan Lindegren, Uppsala och Bo
Stråth, EUI, Florens. Högskoleförordningens bestämmelser att både män och kvinnor skall utses till sakkunniga har
inte kunnat följas på grund av att ingen av de tio kvinnliga professorer som tillfrågats har haft möjlighet att åta sig
uppdraget.

Pär Frohnert har föreslagits till tjänst som universitetslektor vid Mälardalens högskola (Eskilstuna/Västerås). Eva-
Helen Ulvros har föreslagits till innehavare av tjänst som forskarassistent vid Historiska institutionen i Lund.

Institutionens handledarkollegium har föreslagit Martin Alm och Andreas Linderoth till innehavare av de båda
lediga doktorandtjänsterna vid institutionen. De två av institutionen finansierade tjänsterna har delats mellan Maria
Svensson, Despina Tzimoula och Anna Wallette, som förordnas på åtta månader vardera.

 

LEDIGA TJÄNSTER
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Linköpings universitet. Tre tjänster som doktorand vid forskningsprogrammet "Ekonomisk brottslighet". Info: Dag
Lindström, tel. 013-28 18 05 eller via e-post: dagli@tema.liu.se. Ansökan senast den 30 april 2001.

Lunds universitet, Historiska institutionen. 12 anställningar som doktorand inom forskarskolan i historia. Av dessa
kommer fem att placeras i Lund, tre vid högskolan i Malmö, tre vid Södertörns högskola och en vid universitetet i
Växjö. Anställningarna är avsedda för nyantagning. Doktorander som är antagna till forskarutbildning efter den 1
januari 1998 och ännu inte erhållit något studiestöd för forskarutbildning är dock behöriga att söka. I övrigt gäller
samma behörighet som för antagning till forskarutbildning. Som särskild behörighet gäller dock avklarad
magisterkurs i endera historia eller idé- och lärdomshistoria. Ytterligare upplysningar i Pärmen eller forskarskolans
hemsida under adress: http://www.hist.lu.se/forskarskolan/index.htm. Upplysningar lämnas också av Lars Edgren,
telefon 046-222 79 57. Ansökan inges till Registrator, Lunds universitet, senast tisdagen den 8 maj 2001.

 

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG, mm

OBS! Fler aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier/stip/current.php. Glöm inte heller Pärmen,
där mer utförlig information och ansökningsblanketter finns.

Tidigare anmälda

SIDA. Sidas u-landsforskningsråd utlyser anslag för år 2002. Närmare upplysningar i Pärmen eller via Sidas
hemsida, adress: http//www.sida.se (under ämnesinfo;forskning;Sidas u-landsforsknings-råd). Sista ansökningsdag
23 april 2001.

Rotary. Stipendier för Mastersutbildning i Freds- och konfliktlösning vid utländskt universitet. Närmare
information genom Rotarys hemsida, adress: www.rotary.org., samt i Pärmen. Ansökan senast den 11 maj 2001.

Nytillkomna

Vetenskapsrådet. Vårens ansökningstider för projekt- ram- och utrustningsbidrag.

Longitudinell forskning: onsdag 2 maj.
Humaniora och samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap: måndag den 7 maj.
Övrigt (dyrbar utrustning m m): tisdag 15 maj.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Stipendier för nydisputerade kvinnliga forskare. Närmare info i Pärmen eller
via nätet: http://wallenberg.org/kaw/ Ansökan senast den 1 juni 2001.

SPRIDDA NOTERINGAR

Fråga Lund om Fråga Lund!

Lunds universitetshistoriska sällskap har sitt nästa medlemsmöte den 8 maj kl. 19.00 i AF:s stora sal (AF-Borgen).
Temat för kvällen är "Fråga Lund om Fråga Lund". Kvällen arrangeras i samarbete med Studentaftonutskottet och
flera av tidigare deltagare som t ex Jan-Öjvind Swahn och Bertil Svensson medverkar. Några avsnitt av de första
TV-programmen visas också.

Lina Carls

Uppdrag utanför institutionen

Sanimir Resic har utsetts till ordförande i universitetets arbetsgrupp för att föreslå åtgärder för att öka den etniska
och kulturella mångfalden vid Lunds universitet. I denna arbetsgrupp ingår även Lina Carls.

Martin Alm har invalts som lundarepresentant i styrelsen för SAAS, Swedish Association for American Studies.

mailto:dagli@tema.liu.se
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Nya personal- och doktorandförteckningar

Med denna HILMA bifogas personal- och doktorandförteckningar till alla doktorander (de som har postfack på
institutionen skall redan ha fått personalförteckningen, om inte så hör av dig). Det är viktigt att alla kollar sina egna
uppgifter och meddelar undertecknad eller Ingegerd om något är fel.

Individuella studieplaner

Det har nu blivit dags att lämna in årets upplaga av din individuella studieplan. Denna är obligatorisk för alla
doktorander oavsett aktivitetsgrad. Studieplanen skall precis som föregående år göras på en särskild blankett som
bifogas. Det går också att få fram blanketten via universitets hemsida (http://www.lu.se/ht/forskarutb.html) från
vilken man också kan skriva in sin studieplan. Detta är inte något byråkratiskt påfund från institutionen utan finns
nu i högskoleförordningen och vi är skyldiga att leverera in din studieplan till fakulteten. Har du något problem så
kontakta snarast din handledare och diskutera med henne/honom hur du skall utforma studieplanen. Lämna in
studie-planen senast måndagen den 21 maj

Registrering för vårterminen

Det börjar bli dags för den sedvanliga terminsregistreringen. Som vanligt gäller det att fylla i bifogade blankett och
se till att den på lämpligt sätt kommer undertecknad till handa. Högre myndigheter har beslutat att uppgifterna skall
vara införda i LADOK-systemet senast den 1 juni. Detta innebär att jag måste ha era uppgifter senast den 21 maj.
Observera att det är vårterminens faktiska aktivitet som skall rapportera. Gör en realistisk uppskattning av denna
och sätt kryss i tillämplig ruta. Även ni som avlagt doktorsexamen under vårterminen skall lämna in uppgift.

När det gäller försörjningsuppgifterna, ska du skriva ett eller flera procenttal (sammanlagda summan måste bli 100
%). Observera att Yrkesverksamhet utanför univ innebär "verksamhet utanför högskolan med anknytning till
forskarutbildningen". Annan universitetstjänst innebär "tjänst inom den egna eller annan högskola med uppgifter
som gäller forskning eller undervisning (adjunkt etc.)". Övrigt innebär att "försörjning saknas eller yrkesverksamhet
utan anknytning till forskarutbildningen". Om du har några frågor är det som vanlig bara att ringa (046-222 79 62).

Efterlyses: e.mail-adresser

Vi planerar att lägga upp en katalog med doktorandernas e.mail-adresser, och eventuellt lägga in dem i LADOK.
Många ligger där redan, men inte alltid de adresser som ni använder. En sådan katalog kan användas på olika sätt,
dels för enskilda meddelanden, dels för massutskick, t ex när ett seminarium blir inställt med kort varsel. På den
här terminens registreringsblankett (se ovan) har du därför möjlighet att ange din mail-adress. Många har redan fått
denna inregistrerad genom universi-tetets försorg, men för vissa av er vet vi att ni inte använder denna utan har
skaffat en egen. Det är alltså den adress som ni använder vi är intresserad av. Även om du använder den du fått via
univer-sitetet vill vi att du anger denna på blanketten. Det är givetvis frivilligt, men om detta skall kunna fungera
vill vi givetvis ha katalogen så komplett som möjligt.

Årets Avslutnings- och Sommarfest

I år äger denna begivenhet rum fredagen den 15 juni, kl 13.00 på institutionens gård eller, vid allt för kraftigt
snöoväder (man vet ju aldrig i dessa tider), i sal 3. Alla lärare och övriga anställda (givetvis även pensionerade och
avgångna sådana) samt alla doktorander är välkomna. Som vanligt bjuder institutionen. För att kunna beräkna
antalet deltagare behöver vi en anmälan senast den 8 juni. Några särskilda inbjudningar utöver denna kommer inte
att skickas ut. Lista finns hos Ingegerd på expeditionen.

Allt för den här gången (hoppas jag).

Glad vår (har någon händelsevis sett till den?)

Leif Eliasson

 

http://www.lu.se/ht/forskarutb.html
mailto:leif.eliasson@hist.lu.se
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