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Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…

 

UNDERVISNING
SEMINARIER

DE PROFESSORSLEDDA SEMINARIERNA

Se Gröna schemat. De närmast kommande programmen:

 

Kim Salomons seminarium

21/3 Marie Cronqvist, Se spionen.

4/4 Stefan Nordqvist, Planhushållningsdebatten.

 

Eva Österbergs seminarium

27/3 Solveig Fagerlund, Konflikternas nätverk. (Flyttat från den 6/3).

10/4 Mathias Cederholm, Böndernas protestformer kring 1500.

 

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL GRÖNA SCHEMAT

Kim Salomons seminarium

11/4 Amaia Lamikiz, A cultural policy in order to counteract separatist inclinations from the peripheries.

18/4 Jan Selling. Seminariet flyttas till den 25/4.

 

SPECIALSEMINARIER

Specialseminariet för Genushistoria (Programansvarig Eva Helen Ulvros)
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19/3 Johanna Valenius, Department of Political History, University of Turku, Finland: (Dis)-embodying the
Nation – the Case of the Maid of Finland. Måndagen den 19 mars, kl. 10.15 i Blå rummet.

Arbetshistoriska seminariet (Programansvarig Lars Berggren)

torsdag 5/4, kl 16 John Svidén, miljöhistoriker och docent vid Linköpings universitet: Miljöhistoria och
tungmetaller. Plats: Villa Fridhill (bakom Folkets Hus, ingång från Skolallén).

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

26 mars kl 13-17 En temadag om nordiska bondeuppror under senmedeltid och tidigmodern tid. Dagen börjar med
en föreläsning av FD Peter Reinholdsson, Högskolan i Falun. Efter kaffet vidgar vi diskussionen utifrån två
kortare inlägg av Kenneth Johansson och Mathias Cederholm. Dagen avslutas med middag på restaurang för de
som har tid och lust. Blå rummet.

 

ÖVRIGA AKTIVITETER

Historiska Föreningen

Onsd. 21/3 Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria i Lund: Naturkatastrofer och historia.

Onsd. 4/4 Maja Hageman, författare, Spåren av kungens män. Om övergången från Vikingatid till Medeltid i
Sveriges historia.

 

Isländska kollokviet för historia och samhälle

21/3 Anna Wallette, Sagan i samtiden – från Rudbeck till Rosén. Hanteringen och värde-ringen av de isländska
sagorna i historieskrivningen från 1600-tal till 1900-tal. Onsdagen den 21 mars kl. 14.30 i Blå rummet, Historiska
inst. (Föreläsningen på svenska. Alla välkomna. Kaffe efteråt.

 

Centrum för Danmarksstudier

20/3 Einar Lund Jensen, Nationalmuseets Grönlandssekretariat, Tillbaka till Grönland! Om Grönlands historia
och om att lämna tillbaka museiföremål till Grönland. Den 20 mars kl. 16.15 på Kulturens auditorium. Alla
intresserade välkomna.

 

UNDERVISNING VID ANDRA INSTITUTIONER

Uppsala universitet, Institutet för Östeuropastudier. A Multidisciplinary Research Training Course för doktorander
om Nationalities Questions in Post-Communist Europe and Eurasia. Kursen kommer att äga rum i Tallin, estland,
25 juni – 1 juli, 2001. Ansökan senast 15 april, 2001. Ytterligare upplysningar i Pärmen.

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.
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DISPUTATIONER

Historia, Stockholm

23/3 Pär Blomkvist försvarar sin avhandling Den goda vägens
vänner. Väg- och billobbyn och framväxten av det svenska
bilsamhället 1914-1959. Opponent: Per Östbye, Trondheim.
Fredagen den 23 mars kl. 10.00 i hörsal D8, Frescati.

 

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, kl. 10.15 i
Edens hörsal.

 

 

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER

Tidigare anmälda

Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm. Stadshistorisk dag på temat Konsten att skriva en stads
historia. Tisdagen den 27 mars kl. 9.45 – 17.00 i Aula Magna, seminarierum 5. Föranmälan senast den 19 mars till
Lars Nilsson: lars.nilsson@historia.su.se.

Litteraturvetenskapliga institutionen, Lund. Den 30 mars presenteras ett seminarieprogram under rubriken
"Familj i kris? Familjen under 1800-talet", i regi av Christina Sjöblad, Litteraturvetenskapliga inst. och Eva
Helen Ulvros, Historiska inst., som också kan lämna ytterligare information om programmet.

Institutet för Framtidsstudier. Konferens om Alva Myrdal’s Questions to Our Time. Konferensen äger rum i
Uppsala den 7-8 mars 2002 till minnet av att det då är 100 år sedan alva Myrdal föddes. Tre temata är aktuella:
feminismens dilemma, den sociala ingenjörskonstens dilemma, samt fredsfrågan. Forskare inbjuds att senast den 1
april 2001 skicka in abstracts och CV till Sabina Nilsson, Institutet för framtidsstudier, Box 591, 101 31 Stockholm
sabina.nilsson@framtidsstudier.se. Ytterligare information kan erhållas genom Yvonne Hirdman, mailadress:
yvonne.hirdman@historia.su.se .

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.

 

Nytillkomna

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
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½ sida (på svenska eller engelska) skickas till Anders Jarlert, Teologiska inst. senast den 1 juni.

Nordic Association for Canadian Studies (NACS). VII Triennial Nordick conference in Canadian Studies,
Stockholm 8-11 August 2002. Subject: Old Environments – New Environments. Proposals for papers should be
submitted no later than 1 October 2001. Ytterligare info i Pärmen.

 

 

PERSONALNYTT

De ledigförklarade utbildningsbidragen/doktorandtjänsterna söks av följande: Martin Alm, Lund, Cecilia Gagné,
Lund, Andreas Linderoth, Malmö, Martin Lund, Köpenhamn, Victor Lundberg, Lund, Stefan Nyzell, Lund, Stefan
Persson, Malmö, Tomas Sjöholm, Helsingborg, Maria Svensson, Lund, Peter Svensson, Lund, Despina Tzimoula,
Lund, Anna Wallette, Malmö, Joachim Östlund, Lund.

Antagning till forskarutbildning med s k självfinansiering söks av Leif Alsheimer, Stefan Nyzell, Stefan Persson,
Tomas Sjöholm, Tomas Sniegon, Göran Sparrlöf, Johan Öhman.

 

 

LEDIGA TJÄNSTER

Stockholms universitet. Universitetslektor i historia (ref nr SU 612-0697-01). Ansökan senast 17 april 2001 till
Stockholms universitet, Registrator/PA, 106 91 Stockholm. Ytterligare upplysningar i Pärmen.

United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights. UN is conducting a competitive
examination to establish a pool of qualified candidates for up-coming Human Rights Officer vacancies. Closing
date for applications: 23 March 2001.

Handelshöjskolen i Köbenhavn. Professorat i Virksomhedshistorie. Ansökningsfristen er den 18 april 2001.
Ytterligare info i Pärmen.

 

 

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

Ridderstads stiftelse för historiska grafisk forskning. Stipendier och bidrag för forskning i bokhantverkets,
reklamens och pressens historia. Ansökan senast den 20 mars.

http://www.eken.lu.se/stipendier/stip/current.php
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Riksarkivet. Bidrag och stipendier till arkivvetenskaplig forskning från olika fonder. Ansökan senast den 28 mars
2001. Ytterligare upplysningar i Pärmen.

STINT. Doktorandstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse för att tillbringa en termin vid utländskt
universitet eller forskningsstiftelse. Ansökan senast 31 mars 2001.

Fulbright Commission. Grants for Visiting Lecturers and Research Scholars will be available for Swedish
scholars to lecture and/or conduct research in the United States during the 2001/02 academic Year. Ansökan senast
den 15 april 2001.

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

Fulbright Commission. Fulbright Grants for Visiting Lecturers and Research Scholars (advanced) in the United
States, Academic Year 2001/02. Ansökan senast 15 April, 2001.

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.

 

 

SPRIDDA NOTERINGAR

Från fjärran land

Vi kan hälsa en ny gästdoktorand välkommen. Hon heter Amaia Lamikiz, kommer från Spanien, men är verksam
vid European University Institute i Florens. Hon arbetar med en avhandling om "Cultural associations in the 1960s
in the Spanish Basque Country". Hon kommer att vara här resten av vårterminen, till slutet av juni. Amaia vill
förstås gärna ha kontakt med våra egna forskare och doktorander, förstår lite svenska, men använder helst engelska
(eller spanska, om någon vill försöka briljera med sina kunskaper i detta språk). Med sig har Amaia sin man, Erik
Tängerstad, som väl inte behöver någon närmare presentation, doktorand vid den här institutionen som han är, även
om han ju mest håller till i Florens (vi har ju en liten lundensisk historikerkoloni där som bekant), samt en liten
pojke, ännu något för ung för att deltaga i de mera avancerade forsknings-diskussionerna.

Åter till fjärran land

Daisuke Furuya, vår gästdoktorand från Japan, kommer den 20 mars att återvända hem. Ursprungligen hade han
planerat att stanna till slutet av augusti, men så fick han en tjänst som universitetslektor vid universitetet i Osaka,
där han måste börja undervisa redan i april. Vi beklagar att Daisuke försvinner redan nu, han har varit en stor
tillgång i vår forskningsmiljö. Samtidigt vill vi gratulera till den fina tjänsten och önska lycka till med denna.

Historiska institutionens hemsida

Nu är det dags att uppdatera institutionens hemsida. Alla som har uppgifter om sina rumsnummer, telefonnummer,
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telefontider, hemadresser m m på vår hemsida ombedes att kontrollera dessa. Om de inte skulle stämma med
nuvarande förhållanden, ber jag er att sända ett mail till kenneth.Johansson@hist.lu.se.

Kenneth Johansson

Biblioteket

Institutionens bibliotek har blivit certifierat och godkänt att, som f n enda bibliotek inom Humanistisk fakultet, ingå
i det nystartade nätverket Lunds Universitets bibliotek (LUB). Av universitetets samtliga c:a 200 bibliotek är det i
nuläget endast 13 som uppnått denna ställning. Detta innebär också att vårt bibliotek blivit representerat att,
tillsammans med UB och övriga godkända bibliotek, ingå i det nya Biblioteksrådet. Detta innebär en rad stora
praktiska fördelar för institutionens forskare. Endast LUB-bibliotek får nämligen i fortsättningen ha sitt bokbestånd
inlagt i Lolita och Libris, liksom när det gäller det framtida Virtua. Detta ger oss i dagsläget även fri och
fullständig tillgång till nätverkets alla elektroniska tjänster, inte minst ett stort antal centrala databaser. Av största
vikt är naturligtvis också den gemensamma databaskatalogen Lolita och det framtida Virtua. Som medlem av
nätverket kommer vi också att inom ca ett år kunna erbjuda fullständig fjärrlåne-service, både vad det gäller in-
och utlåning.

Även om detta är en stor framgång för biblioteket innebär det ingalunda att vi kan luta oss tillbaka och vila på
lagrarna. Beslutet kommer att omprövas årligen, och om vi inte även i fortsättningen kan upprätthålla en hög
kvalitativ nivå och vidareutveckla vår verksamhet kommer vi att förlora vår ställning. Hela biblioteksvärlden
genomgår f n en snabb och omvälvande förändring och det är nöd-vändigt att inte halka efter i utvecklingen.

Skulle vi däremot förlora vår ställning kommer vi självfallet att mista tillgången till det gemensamma nätverkets
samtliga resurser och själva tvingas bekosta de tjänster vi vill ha tillgång till. Detta innebär bl a att vi antingen
måste bekosta ett eget nytt katalogsystem eller återgå till manuell hantering. Inget av dessa alternativ ter sig i dag
som särskilt realistiska och vår enda möjlighet att överleva som bibliotek är då att bli en filial till något av de andra
godkända LUB-biblioteken. Att detta skulle få stora negativa konsekvenser för institutionen forskare och lärare
behöver, med tanke på vad som sagts ovan, inte särskilt poängteras. Alltså: det är viktigt att slå vakt om biblioteket,
det är en resurs som vi inte har råd att förlora!

Conny Blom

Ny web-adress för stipendier

Som en del förmodligen redan observerat har universitetet ändrat sin web-adress för stipendier. Dessa hittar ni nu
på adressen: http://www.eken.lu.se/stipendier/. Här kommer man först till diverse allmänna upplysningar. Vill man
komma direkt till saken, d v s själva stipendiekatalogen, lägger man till stip/current.php.

Personskadeförsäkring för studenter

Studenter och doktorander vid de statliga universiteten och högskolorna är från 1 juli 2000 försäkrade under skoltid
och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa
fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra
utgifter. Om skadan blir bestående (medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust m m. Detaljerade
upplysningar finns i Pärmen, eller kan hämtas från nätet, adress: http://www.lu.se/stu/personskadeförsäkring eller
Kammarkollegiets hemsida: www.kammarkollegiet.se. Här finns även blanketter för skadeanmälan.

Ordförandeskifte i Historiska Föreningen

Historiska Föreningen har nyligen avhållit sitt årsmöte. Sverker Oredsson, som för några år sedan återupplivade den
då avsomnade föreningen och sedan dess varit dess ordförande, hade den här gången bestämt avsagt sig återval och
inga övertalningsförsök hjälpte. Till ny ordförande valdes i stället styrelsens sekreterare Eva Queckfeldt. Även vice
ordförande André Ilvemark hade avsagt sig återval, men kvarstår som övrig ledamot. Ny vice ordförande och tillika
nyinvald i styrelsen blev Lars M. Andersson. Bodil Persson omvaldes som skattmästare och Susanne Forsberg,
tidigare övrig ledamot, valdes till sekreterare. Omvalda som övriga ledamöter blev också André Ilvemark, Elisabeth
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Reuterswärd, Kicki Stilje och Ulf Zander. Förutom Lars M. Andersson invaldes som nya ledamöter Lars Berggren
och Dick Harrison. Som revisorer omvaldes Conny Blom och Ingegerd Christiansson liksom Kenneth Johansson
som revisorssuppleant. Som revisorssuppleant nyvaldes Evelin Stetter i stället för Lars M. Andersson, som ju
invaldes i styrelsen. Till valberedning omvaldes Leif Eliasson och Anna Wallette samt nyvaldes Fredrik Björk.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Avslutningsvis kan nämnas att årsmötet,
som erkänsla för hans omfattande arbete för föreningen, utsåg Sverker Oredsson till hedersledamot av styrelsen.

Allt för den här gången. Keep writing

Glad våffeldag (den lär ju inträffa 25 mars, kunde inte komma på något bättre den här gången)
Leif Eliasson
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