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SEMINARIER & UNDERVISNING

DE PROFESSORSLEDDA SEMINARIERNA
Se Gröna schemat. De närmast kommande programmen:

Kim Salomons seminarium
8/3 (OBS torsdag) Lina Paulsson, I fredens skola.
14/3 Martin Alm, "Vid bifallet av svinet?" Amerikansk kultur i svenska ögon under mellankrigstiden.

Eva Österbergs seminarium
20/2 Maria Svensson, Teaching for Peace. Anglican Schools in Palestine in the 1920s – 1940s, part II.
6/3 Solveig Fagerlund, Konflikternas nätverk.
13/3 Mats Höglund, Nyttans associationer. Om upplysningen i Växjö.

SPECIALSEMINARIER
Specialseminariet för äldre social och kulturell historia ( programansvarig Hanne Sanders)
28 februari (OBS dag) kl 13-15 FD Fredrik Nilsson, etnologiska institutionen. I rörelse. Politisk handling under
1800-talets första hälft. Blå rummet. Efteråt: kaffe

Arbetshistoriska seminariet (Programansvarig Lars Berggren)
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torsdag 8/3, kl 18 Magnus Wikdahl, univ. lektor och fil. dok vid etnologiska institutionen Lunds universitet:
Arbetarkultur i Landskrona. Plats: Vipan, Folkets hus i Landskrona

DISPUTATIONER

Historia, Lund
17/2 Sif Bokholm försvarar sin doktorsavhandling En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 1850-1920.
Opponent är docent Kjell Östberg, Stockholm. Lördagen den 17 februari, kl. 10.15, Historiska inst., Sal 3.

Historia, Uppsala
16/2 Anders Thorè försvarar sin avhandling Akademibondens plikt, universitetets rätt. Feodala
produktionsförhållanden vid Uppsala universitets gods 1650-1790. Fredagen den 16 februari 2001, kl. 10.15 i
Ekonomikums hörsal 2.

Statskunskap, Stockholm
21/2 Jonas Nordquist försvarar sin avhandling Domstolar i det svenska politiska systemet. Om demokrati, juridik
och politik under 1900-talet. Onsdagen den 21 februari, kl. 10.00 i hörsal D8, Södra Huset, Frescati.

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.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
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 problematisera kring arbetarrörel-sen 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.
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 registrering se hemsidan: www.iisg.nl/esshc.
Östergötlands länsmuseum. Seminarium om Östergötlands medeltid 15-16 mars 2001. Plats: Wallenbergssalen,
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Östergötlands länsmuseum, Linköping. Anmälan på särskild blankett senast den 7 mars. Program i Pärmen. Bland
föreläsningarna bl a Dick Harrison om Stora döden.
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.
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.
Ytterligare information kan erhållas genom Yvonne Hirdman, mailadress: yvonne.hirdman@historia.su.se.

Nytillkomna
Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper. Offentlig föreläsning av Svante Nordin om Tredje riket
och andra världskriget i svensk opinion. Myter och realiteter. Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, måndagen den 19
februari, kl. 12.15.
Nordiska Afrikainstitutet. Nordiska Afrikadagar i Uppsala 5-7 oktober 2001. Abstracts skall vara inlämnat senast
den 19 mars, slutliga uppsatser senast den 20 augusti.
Kulturen i Lund. Död och dårskap. Om museernas hantering av etiskt komplicerade företeelser och föremål.
Seminarium torsdagen den 29 mars 2001, kl. 9.30-16.30 på Kulturen, Tegnèrsplatsen, Lund. Anmälan senast den
15 mars.

LEDIGA TJÄNSTER

Lunds universitet, Kansli HT. Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundets stipendier för forskarutbildning.
Belopp 10.000 kr/mån. under ett år. För doktorander som ännu inte erhållit utbildningsbidrag eller anställning som
doktorand. Ansökan på särskild blankett (i Blankett-pärmen, eller via nätet: http://www.lu.se/ht/forskarutb.html
senast onsdagen den 28 februari 2001.
Lunds universitet, Kansli HT. Två studiestöd för doktorander i historia. Kan sökas såväl av tidigare antagna
doktorander som av studerande som önskar bli antagna till forskarutbildning.
Eventuellt kommer även två ettåriga studiestöd att utdelas. Möjlighet finns också att söka antagning till
forskarutbildning med annan finansiering. Denna skall kunna bedömas som säkrad under hela utbildningstiden (4
års heltidsstudier) och som medger studier på minst halvtid. Ansökan på särskilda blanketter som kan erhållas från
Historiska institutionen och på humanistiska fakultetens hemsida under adress: http://www.lu.se/ht/forskarutb.html.
Ansökan senast onsdagen den 28 februari 2001.
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Skoklosters slott söker visningspersonal för extra tjänstgöring under slottets visningssäsong 1 maj – 31 oktober,
minst fyra veckor sammanhängande. Sista ansökningsdag: 2001-03-09.
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.

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. Stipendier för internationalisering av forskarutbildningen inom kulturvetenskaperna. 10 av dessa tillfaller
Lunds universitet. Stipendierna utgår med 100.000 kronor och är avsedda för yngre forskarstuderande inom
kulturvetenskapliga ämnen för minst fyra månaders utlandsvistelse för att ge erfarenheter av utländska
forskningsmiljöer och kontakter med utländska forskare och forskar-studerande. Ansökan senast den 23 februari
2001.
Svensk Presshistorisk Förening. Fem presshistoriska stipendier om 20.000 kr. Ansökan senast 23 februari 2001.
Dito. Stipendium för biografi. Ett arbetsstipendium på 100.000 kronor för att stimulera till-komsten av biografier
över framstående publicister och andra som verkat inom dagspressen och andra medier. Ansökan senast den 23
februari, 2001.
Riksbankens Jubileumsfond. Forskningsanslag från jubileumsdonationen och kultur-vetenskapliga donationen till
nya ansökningar (projektskisser). Dessutom ansökningar om infrastrukturellt stöd. Ansökan senast 2001-03-01. För
information, ansökningar och blanketter, se www.rj.se.
Einar Hansens forskningsfond. Bidrag för att främja vetenskapligt samarbete och institutionskontakter mellan de
humanistiska disciplinerna vid Köpenhamns och Lunds universitet. Ansökan senast den 1 mars 2001.
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation (SJSF). Anslag och stipendier, avsedda att främja utbytet mellan
Japan och Sverige. Bidrag för forskning eller utbildning inom bl a humaniora. Ansökan senast den 1 mars 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.
Wenner-Gren Stiftelserna. Resestipendier för deltagande i internationella kongresser m m. Ansökan senast 200103-10
Ridderstads stiftelse för historiska grafisk forskning. Stipendier och bidrag för forskning i bokhantverkets,
reklamens och pressens historia. Ansökan senast den 20 mars.
Riksarkivet. Bidrag och stipendier till arkivvetenskaplig forskning från olika fonder. Ansökan senast den 28 mars
2001. Ytterligare upplysningar i Pärmen.
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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.
Nytillkomna
Lunds universitet. Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten. Ansökan skall göras via internet.
Ansökan senast onsdagen den 21 februari 2001. Bl a följande fonder:
Stiftelsen Bokelunds resestipendiefond. Studieresor för studerande i bl a historia.
Stiftelsen Hilma Borelius stipendiefond.
Stiftelsen Uno Otterstedts fond för främjande av vetenskaplig undervisning och forskning.
Stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Till graduerade forskare. Rese- och utrustningsbidrag.
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Resebidrag, främst till yngre forskare.
Lunds universitet, Kansli HT. Stipendier för utlandsvistelse 2001/02 (STINT). För yngre forskarstuderande inom
kulturvetenskapliga ämnen för minst fyra månaders utlandsvistelse. Ansökan senast fredagen den 23 februari
2001.
Lunds universitet. Allmänna stipendier. Ansökan i två exemplar på särskild blankett senast den
28 februari 2001. Upplysningar och blanketter på stipendieavdelningen hemsida (se ovan). Bl a följande stipendier:
Stiftelsen Fond för Blekingsk hembygdsforskning (inkl. historia)
Ebbe Kocks stiftelse till främjande av vetenskaplig forskning inom Skånes, Hallands och Blekinges historia.
Stiftelsen Sydsvenska Dagbladets hundraårsfond till studerande som utbildar sig för journalistyrket.
Stiftelsen Syskonen Willers donationsfond för forskning i Skånes och Hallands historia och arkeologi.
Gunnar och Natalija Wahlströms Stipendium för kulturhistoriska forskning om Västergötland. Ansökan
senast den 15/3 2001.
Karolinska institutet. Medicine doktor Axel Hirschs pris. Årets pris avses gälla pris i medicinens historia. Förslag
skall vara inkommet senast 20 mars 2002.
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-landsforskningsråd). 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.

SPRIDDA NOTERINGAR
Från bokfloden
Nu har Lunds Universitetshistoriska Sällskaps nya årsbok utkommit. Den heter Idèn om Ideon och handlar om den
historiska process som ledde till forskarbyns framväxt här i Lund. Boken är författad av förre rektorn för Lunds
universitet, Håkan Westling, som följer Ideons framväxt fram till idag. Den som är intresserad av boken kan
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erhålla ett exemplar gratis genom att gå med i Lunds Universitetshistoriska Sällskap. Medlemsavgiften, som alltså
inkluderar en bok, är 100:- kronor pr år. För närmare information, kontakta Lina Carls, 046/2227971.
Sällskapets vårmöte kommer att ha som tema "Fråga Lund – ur ett historiskt perspektiv" och flera av de "gamla
rävarna" kommer att medverka och tala om de roligaste och mest kluriga frågorna som kommit upp genom tiderna.
Tid och plats är ännu inte bestämd, men jag återkommer så snart denna är spikad.
Lina Carls

Allt för den här gången.
Glatt sportlov (men halka inte i skidbacken)

Leif Eliasson
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