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SEMINARIER & UNDERVISNING

Se Gula schemat. De närmast kommande seminarierna:

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER
11/12

Despina Tzimoula: Writing Herself. The Double Ethics of Pinelopi Delta. Eva
Österberg.

13/12

Stefan Nordqvist: Den okände cyklisten – Sverigeloppet 1951. Kim Salomon. Flyttad
från den 20.11.

18/12

Fredrik Tersmeden: Den ideale monarken i romantisk historieskrivning. Eva
Österberg.

15/1

Lina Paulsson: Eldens återsken. Första världskriget i svenska romaner. Kim
Salomon. Flyttad från den 29 november.

17/1

Lars Hultman: ”en besynnerlig jäsning fortfar bland folket”. Fersenska upploppet i
det rättsliga materialet. Eva Österberg.

5/2

Mathias Cederholm: Bönders protestformer och rättsföreställningar i Småland
1500-1520 samt komparation med tidigare resultat för Skåne under samma period.
Eva Österberg.
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SPECIALSEMINARIERNA
SEMINARIET FÖR ÄLDRE SOCIAL OCH KULTURELL HISTORIA
10/12

Doktorand Annika Sandén från Linköpings universitet presenterar tankar och resultat
från sin forskning om domkapitlet i 1600-talets Sverige. Blå rummet kl. 14-16.

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET
13/12

Torbjörn Andersson, doktorand i historia vid Lunds universitet talar om
Fotbollskultur och landskronafotboll. Torsdagen den 13 december, kl. 18, Centrum
för Arbetarhistorias lokaler i Villa Fridhill vid Skogsallén i Landskrona.

ÖVRIGA AKTIVITETER
Historiska Föreningen.
12/12

Augustpristagaren, docent Dick Harrison: De vilda nunnorna i Poitiers. Om
kvinnomakt och gangstervälde i 500-talets Gallien. Onsdagen den 12 december, kl.
18:15 i sal 3 på Historiska Institutionen.

KURSER
Lunds universitet, området för humaniora och teologi. Kurs i grundläggande pedagogik och
kommunikation (muntlig och skriftlig presentation) i januari – mars 2002. Ytterligare info, se
Pärmen. Anmälan senast fredagen den 11 januari 2002.
Universitetet i Oslo. Senter for Utvikling og Miljo inbjuder till en tvärvetenskaplig kurs:
Globalization and transnationalization: Lessons from Latin America, 13-16 mars, 2002. Anmälan
görs till SUM, P.O 1116 Blindern, N-0317 Oslo senast 15 januari, 2002. Vidare information ges av
Anne Engh (anne.engh@sum.uio.no)
Forskarskolan. Metodkurs ges med Marion Leffler och Lars Ekdahl som lärare i mars-april 2002.
Anmälan görs till Lars Edgren. Vidare upplysningar fås av Marion Leffler. För mer allmän
information om Forskarskolans kurser, se Forskarskolans hemsida.

PROVFÖRELÄSNINGAR
I samband med tillsättningen som professor i historia anordnas provföreläsningar med de sökande
i sal 3, Historiska institutionen. Föreläsningarna ska hållas på det gemensamma temat Att undervisa
i historievetenskaplighet – professorn och forskarseminariet och rikta sig till doktorander.
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Torsdagen den 10 januari
9.15-9.45
prof Harald Gustafsson
10.00-10.30 doc Kerstin Sundberg
10.45-11.15 prof Birgit Sawyer
11.30-12.00 prof. Peter Aronsson
Fredagen den 11 januari
9.15-9.45
doc Dick Harrison
10.00-10.30 doc Ingrid Millbourn
10.45-11.15 prof Kristian Gerner
11.30-12.00 prof Klas-Göran Karlsson
Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

DISPUTATIONER

Historia, Lund
8/12

Ulf Zander försvarar sin avhandling Fornstora dagar, moderna tider. Bruk och
debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. Lördagen den 8 december
2001, kl. 10.15, i Hörsalen, Palaestra. Opponent: professor Claus Bryld, Köpenhamn.

15/12

Bodil E.B. Persson försvarar sin avhandling Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700talets Skåne. Lördagen den 15 december 2001, kl. 10.15, på Historiska institutionen,
sal 3. Opponent: professor Marie Clark Nelson, Linköping.

Historia, Uppsala
7/12

Lars Geschwind försvarar sin avhandling Social kontroll och identifikation vid
universiteten i Uppsala, Dorpat och Åbo under 1600-talet. Fredagen den 7 december
kl. 10.15 i universitetshusets lärosal X , Uppsala.

14/12

Samuel Edquist försvarar sin avhandling Nyktra svenskar. Godtemplarrörelsen och
den nationella identiteten 1879-1918. Fredagen den 14 december kl. 10.15, i
universitetshusets lärosal X, Uppsala.

Historia, Stockholm
7/12

Lars-Erik Hansen försvarar sin avhandling Jämlikhet och valfrihet. En studie av den
svenska invandrarpolitikens framväxt. Fredagen den 7 december kl 13.00 i hörsal D7,
Södra huset, Frescati.
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Idé- och Lärdomshistoria, Lund
12/12

Fernando Flores Morador försvarar sin avhandling Mellan åsikt och vittnesbörd.
Amerika och Västerlandets arkaiska rötter. Onsdagen den 12 december, kl. 10.15,
Kuturanatomen, Biskopsgatan 7.

Etnologi, Lund
7/12

Pia Lundahl försvarar sin avhandling Intimitetens villkor. Kön, sexualitet och
berättelser om jaget. Fredagen den 7 december kl. 10.15 i Hörsalen, Palaestra.

Litteraturvetenskap, Lund
15/12

Erik Zillén försvarar sin avhandling Den lekande Fröding. En författarskapsstudie.
Lördagen den 15 december 2001, kl. 11.15, hörsalen, Palaestra.

Religionshistoria, Lund
7/12

Karin Sjögren försvarar sin avhandling Judar i det svenska folkhemmet. Minne och
identitet i Judisk Krönika 1948-1958. Fredagen den 7 december kl. 10.00 i
Carolinasalen, Kungshuset.

13/12

Ann-Christine Hornberg försvarar sin avhandling A Landscape of Left-Overs.
Changing Concepts of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern
Canada. Torsdagen den 13 december kl. 10.15 i Edens hörsal.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
International Institute of Social History. The 4th European Social Science History Conference
äger rum i Haag 27/2 – 2/3. Ytterligare info i Pärmen samt via hemsida www.iisg.nl/esshc.
Örebro universitet & Svenska Historiska föreningen. Nationella Historikermötet äger rum 19-21
april, 2002 i Örebro. Upplysningar finns på historikermötets hemsida: www.historikermotet.se eller
i Pärmen.

Nytillkomna
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. Jubileumsseminarium om den svenska
arbetarlitteraturen den 25-26 januari 2002 på ABF, Sveavägen 41. Ett andra jubileumsseminarium
äger rum onsdagen den 30 januari 2002 kl. 18.00, även detta i ABF:s lokaler, Sveavägen 41. Då
kommer man diskutera en ny bok, Olof Palme. En bibliografi, som utkommer i januari 2002. Mer
information finns på ARAB:s hemsida: www.algonet.se/~arabf

4

Alva Myrdal’s Questions to Our Time. En internationell konferens kommer att hållas vid Uppsala
Universitet den 6-8 Mars 2002 till minne av Alva Myrdals födelse för 100 år sedan. Ämnen som
kommer att fokuseras är kvinnlig emancipation, socialt ingenjörskap och fredsfrågan. Anmälan till
Kristina Granberg (kristina.granberg@pcr.uu.se) före 15 januari 2001. För mer information se
www.pcr.uu.se
Linneaus-Palme programmet. Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter på
högskolans grundnivå som syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i
utvecklingsländer. Programmet finansieras av Sida och administreras av Internationella
programkontoret för utbildningsområdet. Inom programmet är det möjligt att söka medel för
planeringsresor och lärar- och studentutbyte. Information och ansökningshandlingar finns
tillgängliga på programkontorets hemsida: www.programkontoret.se. Senaste anmälningsdag är 1
februari 2002.
IMER-förbundet. Forskarskola på temat Barn, ungdom och utbildning i multikulturella samhällen
anordnas 1-3 februari 2002 som internat med doktorander och disputerade forskare. IMERförbundet kommer att subventionera kostnaden så att den hålls så låg som möjligt. Antalet
deltagande doktorander är begränsat till trettio. Anmälan görs till Linnea Kempas, e-post:
linnea.kempas@telia.com eller tel. 08-53062180.
Nordiskt kvinnohistorikermöte i Göteborg. Konferens på tema kön, makt, våld – kön, källor,
kontext hålls 8-11 augusti 2002.
History in words and images. Konferens vid universitetet i Turku, Finland 26-28 september, 2002.
Konferensen kommer bl.a. att beröra ”det förgångna som text”, ”bilder av historien” och
historiemedvetande. Bland talarna finns prof. Gabrielle M. Spiegel, (John Hopkins University) prof.
Stephen Bann (University of Bristol) och prof. Christopher Frayling (Royal College of Art,
London). Mer information kan fås av prof. Hannu Salmi (hannu.salmi@utu.fi) eller på hemsidan
www.utu.fi/hum/historia/2002.

PERSONALNYTT
Leif Eliasson är tjänstledig 19/11 – 14/12. Maria Svensson fungerar som t f studievägledare.
Som sökande till två utbildningsbidrag/doktorandtjänster i historia vid Lunds universitet har
följande anmält sig: Marianne Aringberg Laanatza, Kista, Lotta Johansson, Malmö, Stefan
Nordqvist, Lund, Göran Pettersson, Löddeköpinge, Jan Selling, Berlin, Tomas Sjöholm,
Helsingborg, Per Stobaeus, Lund, Maria Svensson, Lund, Peter Svensson, Lund, Robin Thordur
Trnovsky, Malmö, Despina Tzimoula, Lund, Anna Wallette, Malmö, Joachim Östlund, Lund.
Som sökande till två doktorandanställningar i historisk-filosofiska ämnen har följande från ämnet
historia anmält sig: Marianne Aringberg Laanatza, Jan Selling, Maria Svensson, Despina Tzimoula,
Anna Wallette.
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LEDIGA TJÄNSTER

Lunds universitet. Historiska institutionen. Intresserad av undervisning till våren? Till vårterminen 2002 behöver vi lärare på följande delkurser på HIS 210 (1-40 poäng).
Delkurs 1. Historisk metod och teori (3 poäng), 4 grupper med 7 gruppövningar för varje.
Undervisningen kan alltså delas av flera personer.
Delkurs 5. Historisk metod och teori samt uppsatskurs (7 poäng) 4 seminarier. Undervisningen
kan alltså delas av flera personer.
Vid utdelning av undervisningsuppdrag skall både vetenskaplig och pedagogisk kompetens vägas
in. Vetenskaplig kompetens innebär bl.a. att lektorskompetens genom doktorsexamen prioriteras.
Pedagogisk kompetens kan omfatta undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning. Könsaspekten skall givetvis alltid beaktas. Även icke-disputerade kan söka.
Intresseanmälan kan göras till studierektor Eva Queckfeldt eller till studierektor Harald
Gustafsson, så snart som möjligt. Vidimerad meritförteckning bifogas. Betyg och andra
handlingar behöver dock inte lämnas in.
Lunds universitet. Historiska institutionen. Anställning som forskarassistent i historia. Tillträde
snarast. Upplysningar ges av prefekten, prof. Kim Salomon. Anställningen omfattar 75 %
forskning och forskningsuppbyggnad och 25 % undervisning. För behörighet till anställning som
forskarassistent krävs avlagd doktorsexamen eller utländskexamen som bedöms motsvara
doktorsexamen. Som bedömningsgrund gäller graden av vetenskaplig, pedagogisk, administrativ
och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och
arbetsuppgifter. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda och genomföra
forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om
forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid
vetenskaplig skicklighet. Ansökningshandlingar kan rekvireras hos Marianne Edlund, kansli HT,
tel. 046-222 72 26 eller från kansliets hemsida: www.ht.lu.se/intranet/blanketter.php. Den skall
ställas till Rektor, Box 117, 221 00 Lund och vara inkommen till registrator senast den 20
december 2001. Universitetet ser gärna att kvinnor söker eftersom de flesta anställda på denna
institution är män.
Örebro universitet. Anställning som doktorand inom ramen för Kvinnovetenskapligt forums
forskningsprogram Kvinnor, man, makt och politik i förändring. Förutsättning för anställning är att
den sökande antas till forskarutbildning i något av ämnena historia, sociologi eller statskunskap.
Ansökan senast den 15 december 2001. Ytterligare info i Pärmen.
Svenska Emigrantinstitutet i Växjö söker ny chef och vetenskaplig ledare. Tillträdesdatum: 9
september 2002. Ansökan senast 15 december 2001. Vidare upplysningar fås av prof. Ulf Beijbom,
tel. 0470/201 20. Se även hemsidan www.svenskaemigrantinstitutet.g.se
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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.

Nytillkomna
Stiftelsen Svenska Institutet i Rom. Det större extra forskningsstipendiet vid Svenska Institutet i
Rom 2002/2003. Ansökan senast den 11 januari 2002. Info i Pärmen.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Bidrag för främjande av humanistiska vetenskaper, främst
till särskilda projekt och i storleksordningen 15.000 – 40.000 kronor. Information på adress:
www.langmanska.se. Ansökan senast den 15 januari 2002.
Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta och Skåneländska Gastronomiska Akademin. Två till fyra
stipendier på ett sammanlagt belopp av 200 000 kronor utdelas till forsknings- eller
utvecklingsprojekt inom den sydsvenska mat- och dryckeskulturen från livsmedelsproduktion till
matens och måltidens olika kulturella och konstnärliga manifestationer och förståelsen därav.
Ansökan senast den 15 januari 2002. Närmare information och ansökningsblanketter finns att
hämta på Stiftelsens hemsida www. Sparbanksstiftelsenfof.se.
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Tio stipendier à 100 000 kronor till personer som under 2001
avlagt examen vid universitet eller högskola. Stipendierna ska användas till cirka ett års studier eller
forskning vid utomnordiskt lärosäte. Ansökan senast den 15 januari 2002. Närmare information
och ansökningsblanketter finns att hämta på Stiftelsens hemsida www. Sparbanksstiftelsenfof.se.
STINT. Stipendier för utlandsvistelse 2002/2003 är utlysta. Stipendierna utgår med 100 000 kronor
och är avsedda för yngre forskarstuderande inom kulturvetenskapliga ämnen, för minst fyra
månaders utlandsvistelse. Ansökningar från doktorander inom de humanistiska och teologiska
fakulteterna skall vara inkomna till Styrelsen för humaniora och teologi, Box 117, 221 00 Lund,
senast den 18 januari 2002. Blanketter finns i Pärmen eller på kansliets hemsida
www.ht.lu.se/intranet/blanketter.php.
Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskarstipendium. Tre stipendier om vardera 36 000 kr
avsett för forskning rörande folkbildningsarbetets historia. (Stipendiet utbetalas under ett år med en
tolftedel per månad.) Det finns möjlighet att förlänga stipendiet med ett år i taget i högst fyra år.
Ansökan insänds till Stockholms Arbetarinstitutsförening, c/o Folkbildningsförbundet, Box 730,
101 34 Stockhom senast den 31 januari, 2002. Mer information kan fås av Allan Sundqvist, tel.
08-55170741 eller via e-post: 08-55170741@telia.com.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm utlyser Rudolf Meidner-priset för forskning i
fackföreningsrörelsens historia. Arbeten, som kan sändas in av författaren själv eller av annan
person, skall ha inkommit senast den 4 februari 2002. Ytterligare info i Pärmen.
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SPRIDDA NOTERINGAR
Ur bokfloden
Kerstin Sundberg har kommit ut med en ny bok Stat, Stormakt och Säterier. Agrarekonomisk
utveckling och social integration i Östersjöområdet 1500-1800. I boken ställs frågan om det finns
några samband mellan olika befolkningsgruppers rättsliga ställning, deras politiska inflytande och
sättet att bygga samhällets maktstruktur, den tidigmoderna staten. Statsbildningarna SverigeFinland och Polen-Litauen står här i fokus och kontrasteras. Den svenska staten byggdes ut på ett
professionellt, byråkratiskt sätt och befrämjade därmed en uppåtgående social dynamik i samhället.
Den polska statsförvaltningen moderniserades snarare genom att den sociala mobiliteten, i den mån
den alls förekom, rörde sig nedåt för befolkningens breda skikt. Kungamakten och den polska adeln
bar upp en löst sammanhållen struktur, en statsmakt som tenderade att sönderfalla. Genom att göra
jämförelser och peka på kontraster diskuterar Kerstin Sundberg sambandet mellan statens
utveckling och de grundläggande agrara och sociala strukturerna i Östersjöområdet. Sättet man
byggde upp en statsförvaltning kan också spåras i hur man inrättade förvaltning och organisation på
storgods och säterier. De mönster som framträder jämför författaren med resultat som presenteras i
finsk, baltisk, polsk, tysk och dansk forskning.

Jullunch
Historiska institutionen inbjuder till enkel jullunch (sill, ost, bröd och dryck) i sal 3, torsdagen den
20 december kl. 13. För dukningens och beräkningens skull - anmäl deltagande senast 14
december. Anmälningslista finns på expeditionen. Välkomna!

REGISTRERING
Det är dags för aktivitetsdeklarationen för doktoranderna, med hjälp av blanketten som medföljer
HILMA. Höstterminens faktiska aktivitet ska rapporteras. Gör en realistisk uppskattning av denna
och sätt kryss i tillämplig ruta.
När det gäller försörjningsuppgifterna, ska du skriva ett procenttal (sammanlagda summan ska då
givetvis 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”.
Nytt för denna gång är att du också ska skicka med en vidimerad kopia av att du betalt
terminsräkningen till Lunds Doktorandkår. Detta gäller även Forskarskolans doktorander vid
Malmö högskola och Södertörns högskola (dock ej Växjö universitet).
Även ni som avlagt doktorsexamen under terminen skall lämna in uppgifter. Lämnas till Leif
Eliasson absolut senast tisdagen den 18 december.
Glad Adventstid!
Maria Svensson
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