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Årgång 26, 2000/01, Nr 11, 2001 05 22

Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…

 

SEMINARIER
DISPUTATIONER
KONFERENSER, mm
PERSONALNYTT
LEDIGA TJÄNSTER
STIPENDIER, mm
SPRIDDA NOTERINGAR

 

SEMINARIER & UNDERVISNING
DE PROFESSORSLEDDA SEMINARIERNA

Kim Salomons seminarium

30/5 Martin Wiklund, Medborgaren inför makten. (Charlotta Johanssons seminarium uppskjutes t v.)

 

Eva Österbergs seminarium

29/5 Lina Carls, Var fjärde pojke kan ta studenten! En analys av genusdiskursen utifrån texter om kvinnor och
högre studier under 1950-talet. Uppsatsen finns utlagd. Detta blir vårens sista seminarium och kommer att avslutas
med eftersits.

22/5 Seminariet med Fredrik Tersmeden är uppskjutet t v.

5/6 Seminariet med Ulrika Holgersson, är uppskjutet till höstterminen.

 

SPECIALSEMINARIER

Arbetshistoriska seminariet (Programansvarig Lars Berggren)

Fred. 1/6, kl. 14 Mats Olsson, doktorand i ekonomisk historia: Fanns det en skånsk livegenskap? (ersätter tidigare
utannonserat seminarium med Fredrik Nilsson). Plats: Statarmuseet i Torup.
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UNDERVISNING VID ANDRA INSTITUTIONER

Lunds universitet, området för humaniora och teologi. Kurs i Praktisk universitetspedagogik höstterminen 2001 för
lärare och doktorander inom HT-området. Ansökan på särskild blankett skickas till Ingemar Oscarsson, hämtställe
20, Litteraturvetenskapliga inst., senast den 5 juni.

Ytterligare upplysningar samt anmälningsblankett 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.

 

DISPUTATIONER
Medeltidsarkeologi, Lund

23/5 Mats Roslund försvarar sin avhandling Gäster i huset. Kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900
till 1300. Onsdagen den 23 maj 2001, kl. 10.15 i Kulturens Auditorium.

Idé och lärdomshistoria, Lund

23/5 Rebecka Lettevall försvarar sin avhandling En europeisk kosmopolit. En idéhistorisk studie av Immanuel
Kants om den eviga freden och dess verkningshistoria. Onsdagen den 23 maj 2001, kl.10.15 i sal 201, Inst. för
kulturvetenskaper, Biskopsgatan 7.

Historia, Stockholm

1/6 Jens Rydström försvarar sin avhandling Sinners and Citizens. Bestiality and Homosexuality in Sweden 1880-
1950. Fredagen den 1 juni 2001 kl. 10.00 i G-salen, Arrheniuslaboratoriet.

Idé- och lärdomshistoria, Lund

6/6 Håkan Håkansson försvarar sin avhandling Seeing the Word. John Dee and Renaissance Occultism. Onsdagen
den 6 juni 2001, kl. 10.15 i sal 201, Institutionen för Kulturvetenskaper, Biskopsgatan 7.

Litteraturvetenskap, Lund

7/6 Anders Åberg försvarar sin avhandling TABU. Filmaren Vilgot Sjöman. Torsdagen den 7 juni 2001, kl. 10.15 i
Edens hörsal, Paradisgatan 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
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Tidigare anmälda

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 10 juni.

Nytillkomna

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Seminarium på temat "Mellan partipolitik och vetenskap" – Historieskrivning
i Norden, den 10 april 2002. ARAB ersätter alla kostnader för dem som medverkar med eget paper.
Intresseanmälan senast den 18 juni 2001. Ytterligare info i Pärmen.

 

PERSONALNYTT
Till de utannonserade doktorandtjänsterna på forskarskolan vid Historiska institutionen har inkommit 124
ansökningar. Arbetet med dessa pågår och målsättningen är att beslut skall kunna fattas av Humanistiska
fakultetsrådet vid dess sista sammanträde den 7 juni.

Fredrik Björk kommer i samband med den kommande sommarledigheten att sluta sin anställning som
institutionens tekniker. Tjänsten kommer att utlysas och intresserade kan ta kontakt med Evelin Stetter, tel. 046-222
32 96 (se även nedan )

 

LEDIGA TJÄNSTER
Högskolan i Kalmar. Tjänst som universitetslektor i historia. För ytterligare information, se Pärmen eller
www.hik.se eller kontakta prefekt Eva Örtengren, tel. 0480-44 60 55. Ansökan senast den 28 maj 2001.

Södertörns Högskola. Three Professors to the Baltic and East European Graduate School at Södertörns högskola
(University College) of South Stockholm.

Cultural Studies with orientation on the Baltic and East European Region (ref no 201/22/2001)
Economy with orientation on the Baltic and East European Region (ref no 203/22/2001)
Geography with orientation on the Baltic and East European Region (ref no 202/22/2001)

For further information: www.sh.se/beegs. Closing date for applications, May 31, 2001.
Se även Pärmen.

Örebro universitet, institutionen för samhällsvetenskap. Inom ramen för Kvinnovetenskapligt forums
forskningsprogram: Kvinnor, män, makt och politik i förändring finns fr o m 1 augusti minst två anställningar för
doktorander lediga. Ansökan senast den 31 maj, 2001. Ytterligare upplysningar i Pärmen. 
Lunds universitet. Ekonomisk-historiska institutionen. 2 doktorandtjänster i ekonomisk historiamed inriktning mot
ekonomisk förändring, social rörlighet och hälsa. Ansökan senast den 8 juni 2001. Ytterligare upplysningar i
Pärmen.

Lunds universitet, Historiska institutionen. Institutionen har fått klartecken att utlysa tjänsten som tekniker. Tjänsten
är på 50 % och arbetsuppgifterna består huvudsakligen av kopiering, kompendieförsäljning och beställning av
kontrosmateriel. Närmare upplysningar lämnas gärna av Evelin Stetter, telefon 046-222 32 96.

 

http://www.hik.se/
http://www.sh.se/beegs
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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.

 

Tidigare anmälda

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Stipendier för nydisputerade kvinnliga forskare (födda 1958 eller senare).
Närmare info i Pärmen eller via nätet: http://wallenberg.org/kaw. Ansökan senast den 1 juni 2001.

Nytillkomna

Vetenskapssociteten i Lund. Bidrag till forsknings- och kongressresor för forskare inom humaniora och
angränsande discipliner vid Lunds universitet, vilka avlagt doktorsexamen och ej uppnått 55 års ålder och som
medverkar med egen forskarrapport. Ansökan senast 29 maj, 2001.

Svea Orden. Stipendium eller bidrag till främjande av historisk forskning, som söker kartlägga vårt lands och folks
historia samt kultur, företrädesvis under äldsta tid (före 1500 e.Kr.). Ansökan senast den 16 juli 2001.

Birgit och Gad Rausings stiftelse för humanistisk forskning. Ansökningsblanketter via hemsida:
www.rausing.org/stiftelsen. Ansökan senast 31 augusti 2001.

Vetenskapsrådet. Forskning om Sveriges förhållande till nazismen, nazityskland och förintelsen. Programmet skall
pågå i fyra år. Ansökan i original och 15 kopior på Vetenskapsrådets gängse ansökningsblankett (www.vr.se) skall
ha inkommit senast den 3 september 2001. Ytterligare info i Pärmen.

Sverige-Amerika stiftelsen. Stipendier för masters- och forskarstudier. Ansökan senast den 15 september 2001.

Erik Philip Sörensens stiftelse för humanistisk vetenskaplig forskning. Ansökan senast den 19 september 2001.

 

SPRIDDA NOTERINGAR
Bistånd till Indien

Detta är en liten påminnelse om ett tidigare utskick som förhoppningsvis kommit till era e-mail adresser. Min
forskning om lågkastiga arbetarkvinnor i södra Indien har nu, när avhandlingen snart ligger på bordet, lett mig till
att starta ett biståndsprojekt. Avsikten är att hjälpa dessa fattiga kvinnors döttrar att gå ut gymnasiet eller få annan
utbildning som hjälper till att hålla dem borta från samma exploaterande fabriksarbete som deras mödrar utsätts för.
Genom en liten organisation som styrs av kvinnorna själva har min assistent i Indien och jag äntligen hittat en
realistisk väg. Nu försöker jag att hitta sponsorer i Sverige som är villiga att avstå 100 kronor i månaden för detta
projekt. Vill du veta mer eller anmäla dig som intressent så skicka ett e-mail eller ring mig.

Adress: anna.lindberg@hist.lu.se. Telefon: 0414-26 276.

Vänligaste vårhälsningar.
Anna Lindberg

Nya doktorander

http://www.eken.lu.se/stipendier/stip/current.php
http://wallenberg.org/kaw
http://www.rausing.org/stiftelsen
mailto:anna.lindberg@hist.lu.se
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Vid fakultetsrådets senaste sammanträde antogs två nya doktorander, Leif Alsheimer och Johan Öhman, till
forskarutbildningen i historia. Båda kommer att ingå i och finansieras av det nya forskningsprojektet Förintelsen
och den europeiska historiekulturen, under ledning av Klas-Göran Karlsson

Från fjärran land

Institutionen har på nytt berikats med en doktorand från utlandet, den här gången från Polen. Hon heter Malgorzata
Pilaszek och kommer från Institute of History, University of Warsaw, där hon är elev till professor Antoni Maczak,
välkänd sedan tidigare vid den här institutionen. Malgorzatas forskningsområde är Witch-Hunts in Poland, 16th –
18th Centuries. Andra intresseområden är Local Community och Law and Justice in Poland 16th – 18th Centuries.
Hon kommer att stanna vid institutionen ytterligare några veckor och är givetvis intresserad av kontakter med
institutionens forskare och doktorander.

Kartläggning av forskning om nationella minoriteter

Den nybildade forskargruppen för nationella minoriteter i Sverige, NAMIS, som har sin verk-samhet förlagd till
Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet, håller f n på med en kartläggning av forskning och
annan verksamhet som belyser språkliga och kulturella frågor ur minoritetsperspektiv. Kartläggningen finansieras
av Statens Kulturråd och Centrum för multietnisk forskning.

Kartläggningen vill belysa språkliga och kulturella frågor som rör minoriteter eller socioekono-miska, etiska,
juridiska och andra övergripande frågor i ett mångkulturellt samhälle. Syftet med kartläggningen är att på sikt
kunna förbättra möjligheterna för forskningssamarbete, gemensamma projekt och workshops och att bedriva
utåtriktad informationsverksamhet samt att befrämja kom-munikation mellan forskning och minoriteternas egna
organisationer och medier.

Uppgifter som önskas är: Namn och titel, e-post, postadress, telefon och fax. Institutions- eller annan anknytning.
Dessutom forskningsområden (pågående och avslutade projekt). Dessutom önskas korta (abstract-liknande)
projektbeskrivningar och publikationslistor, gärna också uppgifter om planerad verksamhet inom området.

Uppgifterna sänds så snart som möjligt till: Inga-Britt Isaksson Faris, Uppsala universitet, Centrum för multietnisk
forskning/NAMIS, Box 514, 751 20 Uppsala. Upplysningar via e-post: ibifaris@multietn.uu.se eller telefon 018-
471 63 93 (ej måndagar). Fax 018-471 23 63.
Se även Pärmen.

Och så några påminnelser

Avslutningsvis några påminnelser om sådant som utannonserades i förra numret. Registreringen för vårterminen.
Deadline gick ut i dag och det saknas fortfarande ett flertal registreringsuppgifter. Ni har fortfarande chansen
ytterligare någon vecka. Du som ännu inte lämnat in registreringen måste göra det omgående, annars riskerar du att
bli struken. Detsamma gäller den individuella studieplanen. Det saknas ännu åtskilliga av denna.

Till sist en påminnelse om sommarfesten fredagen den 15 juni. Anmälan till Ingegerd senast den 8 juni.

Allt för det här läsåret. I sedvanlig ordning tillönskas alla läsare en skön sommar och en sommar i sjön.

Leif Eliasson

mailto:ibifaris@multietn.uu.se
mailto:leif.eliasson@hist.lu.se
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