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SEMINARIER
DE PROFESSORSLEDDA SEMINARIERNA
Kim Salomons seminarium
17/1 Rouzbeh Parsi. Titel meddelas senare. Planering av vårterminens verksamhet äger rum vid detta seminarium.
Eva Österbergs seminarium
23/1 Jens Lerbom, Ärliga danskar och skälmaktiga svenskar. Integration, inter-aktion och identitet på 1600-talets
Gotland. Planering av vårterminens verk-samhet äger rum vid detta seminarium.
ÖVRIGA AKTIVITETER
Centrum för Danmarksstudier
18/1 Lene Koch, Panum Instituttet, Köpenhamns universitet presenterar sin doktorsavhandling om Rashygien och
tvångssterilisationer i Danmark från 1920-talet till 1960-talet. Kl. 15-17, Idèhistoriska institutionen,
Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, sal 201.

KURSER OCH UNDERVISNING

Temakurs inom forskarutbildningen, VT 2001: Mellan det privata och offentliga. Individen och informella
relationer i historien, 5 poäng. Lärare: Eva Österberg.
Undervisningen startar måndagen den 22 januari, kl. 13.15
Lunds universitet, Kansli HT, Personalutvecklingskommittén. Kurs i Kommunikation och grundläggande
pedagogik för HT-området. Information med schema, innehållsbeskrivning och anmälningsblankett finns i Pärmen.
Vänder sig i första hand till forskarstuderande som kommit lite längre i avhandlingsarbetet och börjat undervisa. I
mån av plats även andra dokto-rander samt nyligen disputerade. Kursledare: Birthe Sjöberg, UPC och
Litteraturvetenskap-liga inst. Anmälan senast fredagen den 12 januari 2001.
Lunds universitetsbibliotek anordnar under vårterminen en rad allmänna kurser som är kostnadsfria och öppna
för alla. Kurserna gäller bl a biblioteksintroduktion, Lolita/Libris, att söka artiklar och litteratur i databaser, söka –
inte surfa, m m. Ytterligare upplysningar i Pärmen.
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Lunds universitet, UPC. Kurs i Röst- och talteknik. Ansökan senast den 29 januari 2001.
Dito. UPC ger under våren en rad PBL-kurser (PBL = problembaserat lärande). Närmare information i Pärmen.
The Rise of Elites in Europe, 5 p. Tvärvetenskaplig doktorandkurs vid Arkeologiska institutionen och
Klassicum i Lund. Kursen löper mellan 2/4 och 6/6 2001. Senaste anmälningsdag 1 februari, 2001. För vidare
information samt anmälningsblankett, se Pärmen.
CITU inbjuder till kurs i PowerPoint och bildhantering för lärare, 9 kurstillfällen (max 16 deltagare).
PowerPoint är ett verktyg för presentationer i olika former. Denna kurs avser att ge tips för en pedagogisk
användning av PowerPoint i sal eller på www, ge grunder i bildhantering (scanning, filformat, redigering, m.m.),
samt hur presentationen kan kombineras med t.ex. kalkylark (Excel), ljud och video. Kursdagar: 15/2, 28/2, 1/3,
14/3, 15/3, 29/3, 19/4, 3/5 samt 17/5. Samtliga tillfällen kl. 13.15 - 16.00. För ytterligare information: Kontakta BoAnders Jönsson, mailto:Bo-Anders.Jonsson@citu.lu.se. Anmälan senast 8 februari till mailto:citu@citu.lu.se.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Roskilde Universitetscenter. Historiekultur – hvordan og hvorfor? Konferens i Roskilde 15-18 mars 2001.
Program och övrig information finns i Pärmen eller via nätet på adress: www.hist.ruc.dk. Kostnad: 250 DKR.
Anmälan senast 14 februari 2001.
European Social Science History Conference den 27 februari – 2 mars 2002 i Haag. De välkomnar paper på
alla historiska perioder och teman. De skall inkomma senast den 1 mars 2001 till Conference Secretariat ESSHC,
c/o International Institute of Social History, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, Nederländerna. För mer
information och för-registrering se hemsidan: www.iisg.nl/esshc .
The International Labour Movement on the thresholds of two centuries. Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek håller en konferens den 24-25 oktober 2002 i Stockholm. Konferensen hålls för att fira Arbetarrörelsens
arkiv och biblioteks 100-årsdag och kommer att problemati-sera kring arbetarrörelsen idag och för hundra år sedan.
De uppmanar alla intresserade att skicka in en kort abstract på det paper de vill presentera senast den 1 mars 2001.
Skicka en titel och tio rader till Klaus Misgeld, ARAB, Box 1124, 111 81 Stockholm eller via e-post:
klaus.misgeld@arbarkiv.a.se.
Alva Myrdal’s Questions to Our Time. Den 7-8 mars 2002] äger en konferens rum till minnet av att det då är
100 år sedan Alva Myrdal föddes. Konferensen kommer att hållas i Uppsala och tre temata är aktuella:
feminismens dilemma, den social ingenjörkonstens dilemma, fredsfrågan. Utifrån dessa temata inbjuds forskare att
senast den 1 april 2001 skicka in sina abstracts och CV till Sabina Nilsson, Institutet för framtidsstudier, Box 591,
101 31 Stockholm el. sabina.nilsson@framtidsstudier.se. För mer information kontakta Yvonne Hirdman:
yvonne.hirdman@historia.su.se el. 08-16 71 03.
Diakonissestiftelsen, Feredriksberg (Klöpenhamn). Liv eller död över biografien? Et seminar om den
biografiske genres muligheder og begraensninger – med den kultur- og laerdomshistoriske biografi i centrum. Den
17-18 maj 2001. Anmälan senast den 15 mars 2001. Ytterligare information på seminariets hemsida:
www.pubhealth.ku.dk/biosem samt i Pärmen.
Aarhus universitet. Det 24:e Nordiska historikermötet, Aarhus universitet, 9-13 augusti 2001. Program finns i
Pärmen.

PERSONALNYTT
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Monika Edgren har fått tjänst som universitetslektor vid högskolan i Malmö från och med den 1 februari. Vidare
har Pär Frohnert befordrats till s k oavlönad docentur, d v s erhållit docentkompetens. HILMA gratulerar båda.
Skaran av förhoppningsfulla sökande till Bengt Ankarloos professur har decimerats något (lista på sökande fanns i
förra HILMA), sedan Christer Ahlberger, Christina Carlsson Wetterberg och Ingrid Millbourn återtagit sina
ansökningar.
När det gäller den lediga tjänsten som forskarassistent i historia i Lund har lärarförslagsnämndens
slutsammanträde, som skulle ägt rum den 19 december, uppskjutits till den 15 januari.

LEDIGA TJÄNSTER

Uppsala Universitet. Universitetslektor i historia. Ansökan senast den 15 januari 2001. Ytterligare upplysningar
i Pärmen.
Uppsala universitet. Universitetslektor i historia, ssk modern svensk politisk historia. Ansökan senast den 15
januari 2001. Ytterligare upplysningar i Pärmen.
Örebro universitet. Universitetslektor i historia. Anställningen är ett vikariat på cirka ett år, heltid, med tillträde
omgående. Ansökan senast den 12 januari 2001. Ytterligare upplys-ningar i Pärmen.
European University Institute. A chair in European Economic History. Ansökan senast 15 januari 2001.
The Nordic Institute of Asian Studies (NIAS). Tjänst som senior researcher. Ansökan senast 15 februari 2001.

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG, mm
OBS! Som vanligt finns fler aktuella stipendier på http://www.lu.se/stu/stipendier/ . Glöm inte heller Pärmen, där
mer utförlig information och ansökningsblanketter finns.
Tidigare anmälda
STINT. Doktorandstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse för att tillbringa en termin vid utländskt
universitet eller forskningsstiftelse. Ansökan senast 31 mars 2001.
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Resestipendier ur Nils-Eric Svenssons fond. Två resestipendier om
vardera 100.000 kronor för yngre disputerade svenska forskare inom Riksbanksfondens verksamhetsområde för att
vistas i en framstående europeisk forskningsmiljö. Ansökan senast torsdagen den 11 januari 2001.
Stiftelsen Svenska Institutet i Rom. Stipendium, 70.000 kr, avsett för den som ägnar sig åt vetenskapligt och
självständigt studium inom ett område, oavsett fakultetstillhörighet, där Rom kan erbjuda en lämplig arbetsmiljö, i
första hand för doktorand som ej avser att disputera före stipendietiden. Ansökan senast den 12 januari 2001.
Svenska Fornminnesföreningen ledigförklarar anslag och stipendier ur bl. a Aron Anderssons minnesfond för
forskning i medeltidens konst- och kulturhistoria. Stipendierna utdelas företrädesvis till yngre forskare (under 35 år)
och beloppens storlek är maximalt 5000 kr. Ansökan senast 15 januari 2001.
Dito. Hildebrandsfonden avsedd som stöd för forskning på doktorand- eller högre nivå inom arkeologi och
medeltidsforskning inklusive urkundsutgivning och numismatik. Beloppets storlek är maximalt 10 000 kr. Ansökan
senast 15 januari 2001.
Föreningen Svenska Rominstitutets Vänners Stipendium vid Svenska Institutet i Rom delar ut stipendier om
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högst 15 000 kr i syftet att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation
inom Svenska Institutets i Roms verksamhetsområde. Stipendietiden ska tillbringas i Italien. Ansökningstiden går
ut 15 januari 2001.
DISA föreningen för kvinnostudier i Lund utlyser 4 stipendier à 1500 kr. Senaste ansökningsdag 31 januari
2001.
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Detta är en sammanslagning av Socialvetenskapliga
forskningsrådet och Rådet för arbetslivsforskning. För den som har för avsikt att söka projektmedel med start 1/1
2002 gäller att projektskisser skall vara insända till FAS senast torsdagen den 1 februari 2001. För mera
detaljerade upplysningar, se Pärmen.
De nordiska forskningsrådens samarbetsnämnder (NOS-H och NOS-S) utlyser medel för nordiska
forskningsprojekt. Bidrag kan också ges för projektförberedelser. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2001.
Utrikespolitiska Institutet utlyser projektmedel för bekostande av utrikespolitisk- och säkerhetspolitisk forskning
främst avseende Europa och Nordamerika. Beviljade ansökningar beräknas täcka projektkostnader för högst 12
månader men kan förlängas efter ansökan. Behörig att söka är den som avlagt doktors- eller licentiatexamen
(motsv.) vid svenskt eller utländskt universitet samt forskarstuderande vid svenskt universitet. Ansökningar från
nyligen disputerade forskare välkomnas särskilt. Projekt även från andra ämnen än statsvetenskap välkomnas.
Mottagare av projektmedel förväntas ha UI som tjänsteställe och ingå i den forskargruppsmiljö som finns vid
Institutet. Ansökan senast den 5 mars 2001.

Nytillkomna
Stiftelsen Clara Lachmans fond. Bidrag till studieresor, exkursioner, deltagande i kongresser, utgivande av
publikationer m m, med skandinavisk inriktning. Ansökan senast 15 januari 2001.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Bidrag till bl a humanistisk forskning. Ansökan senast 15/1 2001.
Vetenskapssocieteten i Lund utlyser doktorandstöd för läsåret 2001/02.
A. Två stipendier om sammanlagt 175.000 kronor för studier vid utländskt lärosäte under minst sex månader.
Behörig att söka är doktorand inom humaniora och angränsande discipliner.
B. Två stipendier om 100.000 kronor vardera till doktorander som under läsåret 2001/2002 beräknas slutföra sitt
avhandlingsarbete. Behörig att söka är doktorand inom humaniora och angränsande discipliner verksam vid Lunds
universitet. Ytterligare information i Pärmen. I båda fallen är sista ansökningsdag 25 januari 2001.
Stockholms Arbetarinstitutsförening. Forskarstipendium rörande folkbildningsarbetets historia. Ansökan senast
2001-01-31.
European University Institute, (EUI), Florens. Doktorandstipendier för tre år vid EUI i Florens fr o m hösten
2001. Stipendiebelopp: 13.000 SEK/månad. Fr o m den 1 januari 2001 har Vetenskapsrådet (The Swedish Research
Council) övertagit ansvaret för dessa ansök-ningar. Ansökan skall sändas direkt till EUI. Kopia av ansökan skall
samtidigt sändas till Vetenskapsrådet. Ansökningstiden för läsåret 2001-02 går ut den 31 januari 2001. Ytterligare
information i Pärmen.
Kungliga vitterhets historie och antikvitetsakademin. Bidrag till forskare vid svenska institutet i Rom. Ansökan
senast den 23 februari 2001.
Jämtlands läns museum. Doktorandstipendium inom ämnesområdet Jämtlands historia, företrädesvis före år
1645. Ansökan senast 2001-02-28.
Riksbankens Jubileumsfond. Forskningsanslag från jubileumsdonationen och kultur-vetenskapliga donationen till
nya ansökningar (projektskisser) Ansökan senast 2001-03-01
Dito. Fortsättningsanslag för redan beviljade anslag skall vara inlämnade senast den 6 juni 2001.
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Wenner-Gren Stiftelserna. Resestipendier för deltagande i internationella kongresser m m. Ansökan senast 200103-10
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.

SPRIDDA NOTERINGAR
Registreringen
Som vanligt är det ett antal doktorander som inte lyckats fylla i och lämna in sin termins-registrering, givetvis en
oerhört tung och arbetskrävande uppgift. Normalt tar detta ca 22 sekunder, det nuvarande rekordet är på 12,4.
Påminnelse har utgått. Om du har fått påminnelse, se till att komma in med blanketten omgående så du inte riskerar
att i nästa vecka vara en f d doktorand. Då inträffar bl a att du inte längre får HILMA, vilket givetvis är en närmast
katastrofal förlust.
Glad fortsättning
Leif Eliasson
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