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SEMINARIER & UNDERVISNING

Se Gula schemat. De närmast kommande seminarierna:

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER
17/1

Seminariet med Lars Hultman uppskjutes t v

5/2

Mathias Cederholm: Bönders protestformer och rättsföreställningar i Småland
1500-1520 samt komparation med tidigare resultat för Skåne under samma period.
Eva Österberg.

Doktorander som önskar boka in seminarier för uppsatsventilering under vårterminen skall
kontakta Lars Edgren, tel. 046-2227957, senast torsdagen den 24 januari.

SPECIALSEMINARIERNA
Ansvariga för specialseminarier
För att programmen för vårterminen skall komma med i terminsschemat (Gröna schemat) i nästa
HILMA måste jag ha dem senast fredagen den 25 januari.

KURSER
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.
Centrum för Genusvetenskap. Tvärvetenskaplig doktorandkurs vt 2002 om Kropp, Sexualitet och
Genus. Målgrupp är doktorander samt studerande på kandidat- och magisternivån med planer på att
gå vidare till forskarutbildning. Kursen startar tisdagen den 29 januari på Centrum för Genusvetenskap. Anmälan senast den 21 januari 2002. Ytterligare info, se anslagstavlan vid sal 3.
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DISPUTATIONER

Historia, Lund
Planerade disputationer t o m april
9/3
13/4
20/4

Per Eliasson
Charlotte Tornbjer
Torbjörn Andersson

Närmare uppgifter i kommande nummer.

Idé- och Lärdomshistoria, Lund
19/1

Monica Libell försvarar sin avhandling Morality Beyond Humanity. Schopenhauer,
Grysanowski, and Schweitzer on Animal Ethics. Lördagen den 19 januari kl. 13.00 i
Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård.

Litteraturvetenskap, Lund
26/1

Lennart Leopold försvarar sin avhandling Skönhetsdyrkare och socialdemokrat.
Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning. Lördagen den 26 januari, kl. 10.15,
hörsalen, Palaestra.

Teoretisk filosofi, Lund
29/1

Lennart Karlsson försvarar sin avhandling Dream Experience – Phenomenology
meets Cognitive Neuroscience. Tisdagen den 29 januari kl. 10.00 i sal 4, Kungshuset,
Lundagård.

Statsvetenskap, Lund
1/2

Rune Gustafsson försvarar sin avhandling Syntes och design – den intellektuelle
politikern som konstnär. Fredagen den 1 februari, 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.
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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
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.

Nytillkomna
Nordic Association for Canadian Studies. Old environments – New environments. VII triennial
conference, Stockholm, 8-11 August 2002. Proposals for papers should be submitted not later than
31 januari 2002. Ytterligare info i Pärmen.
Köpenhamns universitet, Institut for Historie. Tvärfagligt symposium, By og Land i Europaeisk
Middelalder. !5 mars 2002, kl. 9.30-17.00.

PERSONALNYTT
Som sökande till en anställning som forskarassistent i historia (Pär Frohnerts tidigare tjänst)
har vid ansökningstidens utgång 2001-12-20 följande anmält sig: Lars M. Andersson, Lund,
K G Hammarlund, Haverdal, Lars Hermansson, Göteborg, Henrik Jansson, Landvetter, Anna
Lindberg, Simrishamn, Marie Lindstedt Cronberg, Dalby, Audur Magnúsdóttir, Göteborg, Kenneth
Nyberg, Göteborg, Mikael Ottosson, Genarp, Fabian Persson, Lund, Bodil Persson, Fjälkinge, Jens
Rydström, Stockholm, Örjan Simonsson, Uppsala
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LEDIGA TJÄNSTER

Vetenskapsrådet. Rekryteringsanställning som forskarassistent. Bidrag för 30-35 forskarassistenter
inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Ansökan från intresserade forskare som har
behörighet att söka anställning som forskarassistent skall ha inkommit till Vetenskapsrådet, Ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap, 103 78 Stockholm senast den 31 januari 2002.
Ytterligare upplysningar i Pärmen.
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Tjänst som föreståndare. Anställningsperiod tre år med
möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Ansökan senast den 1 februari 2002. Ytterligare info i
Pärmen.
Umeå universitet, Institutionen för historiska studier. Tre doktorander för anställning vid
institutionen för historiska studier (historia eller idéhistoria). Ansökan senast 2002-02-01.
Ytterligare info i Pärmen
Malmö högskola, området Teknik och Samhälle. Universitetslektor i genusvetenskap med
inriktning mot feministisk teoribildning. Ref nr. PA2001/308. Ansökan senast 2002-02-04.
Ytterligare info i Pärmen.
Skoklosters slott. Visningspersonal under slottets visningssäsong 1 maj-31 oktober 2002. Önskade
kvalifikationer: Två utländska språk, gärna tyska samt minst 40 poäng i kulturvetenskapliga ämnen.
Sista ansökningsdag: 2002-02-22. 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
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.
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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.

Nytillkomna
Stockholms Arbetareinstitutsförening. Forskarstipendier (avser främst doktorander) för forskning
rörande folkbildningsarbetets historia. Tre stipendier om vardera 36.000 kronor. Ansökan senast
den 31 januari 2002.
Vitterhetsakademin. Medel för att stödja tjänstledigheter under år 2002 för att underlätta
avslutande av vetenskaplig arbeten (ej doktorsavhandlingar) inom humaniora och teologi. Syftet är
främst att stödja lektorer vid universitet och högskolor. Ansökan senast 1 februari 2002.
Letterstedtska Föreningen. Anslag, i första hand för anordnande av nordiska konferenser,
gästbesök av nordiska forskare, vetenskapliga jämförande studier av företeelser i de nordiska
länderna, tryckning eller översättning av publikationer av gemensamt nordiskt intresse samt inköp
av litteratur eller utrustning till institutioner med nordisk inriktning. Ansökan före den 1 mars.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin. Bidrag åt forskare för studier vid Svenska
Institutet i Rom. Ansökan på särskild blankett senast den 2 april 2002. Ytterligare info samt på
akademins hemsida www.vitterhetsakad.se samt i Pärmen.

SPRIDDA NOTERINGAR
Natalie Zemon Davis till Historiska institutionen
Natalie Zemon Davis kommer att bli hedersdoktor vid Lunds universitet i maj, på förslag av
bl a Historiska institutionen. Hon är en av världens mest kända kulturhistoriker kollega med bl a
Peter Brown och Robert Darnton under sina år i Princeton. Flera av hennes böcker har blivit
översatta till många språk, bl a boken om Martin Guerre, som även filmats, samt boken om tre
kvinnor under 1600-talet.
Natalie Zemon Davis kommer att hålla ett seminarium på vår institution Måndagen den 3 juni,
kl. 10.15. Boka in tiden redan nu.

Ur bokfloden
Institutionens bokflod var som bekant synnerligen strid under hösten med inte mindre än sju
doktorsavhandlingar och dessutom flera monografier av institutionens övriga forskare. Nu tycks den
ha övergått till rena forsen och vi kan i dag anmäla inte mindre än tre nyligen utkomna arbeten.
Den första av dessa är författad av Sverker Oredsson och har titeln Svensk rädsla. Offentlig
fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft. Författaren behandlar rädslan i det svenska samhäl5

let utifrån tre olika aspekter. En av dessa är rädslan för yttre fiender, där främst hoten från Sovjetunionen och Nazityskland står i fokus. Vidare behandlas rädslan för politisk extremism, där faran
för politiska revolutioner motiverade uppbyggnaden av det svenska interna säkerhetssystemet. Den
tredje aspekten är rädslan för utlänningar och invandrare och den därvid uppkomna oron för att
villkoren för den svenska befolkningen skulle förändras till det sämre. Med detta som utgångspunkt
presenterar Sverker Oredsson en ny tolkning av det politiska livet i Sverige under 1900-talets första
hälft och ger därmed bakgrunden till den svenska säkerhets- och invandringspolitiken av idag.
Boken, utgiven av Nordic Academic Press, är på 407 sidor (inkl. register) och prydligt inbunden.
Rädslan för Sovjetunionen var ett centralt tema i Oredssons ovannämnda arbete. Vill man få en
bakgrund till detta kan man lämpligen studera en nyutkommen bok av Torsten Burgman med
titeln Rysslandsbilden i Sverige. Från Ivan den förskräcklige till Vladimir Putin. Boken gör ett stort
svep över den svenska synen på Ryssland ända från Medeltiden och visar bl a att 1800- och 1900talens rysskräck hade sin bakgrund i ryska härjningar i norra Sverige och ockupationen av Västerbotten 1809. Under 1900-talet förstärktes detta av rädslan för Sovjetkommunismen. Boken, utgiven
av Historiska Media, är på 110 sidor och innehåller ett omfattande bildmaterial med bl a många
teckningar.
Bildbegreppet är också centralt i den tredje boken, som har titeln Mer än tusen ord. Bilden och
de historiska vetenskaperna. Den är utgiven av historikerna Lars M. Andersson och Ulf Zander
samt konstvetaren Lars Berggren. Boken innehåller 15 olika uppsatser som behandlar bildbegreppet och hur det har använts i olika sammanhang. Uppsatserna lades fram vid den stora konferensen
om ”Bilden och de historiska vetenskaperna”, som hölls i Lund i februari 1999. Författarna kommer
från olika ämnen, främst historia, idéhistoria, samt konst- litteratur- och filmvetenskap. Boken tar
upp många olika aspekter, bl a hur bilden av Gusav Vasa förändrats genom åren och hur man
försökte helt utplåna Gusav IV Adolf ur historien efter statskuppen 1809. Gemensamt för alla
författarna är att de betraktar bilden som en rik och viktig källa till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Medverkande historiker är förutom de båda utgivarna även Hanne Sanders, Irene
Andersson, Rune Johansson, Marie Cronqvist, Agneta Edman och Dick Harrison. Boken är utgiven
av Nordic Academic Press, är på 335 sidor med många illustrationer och är prydligt inbunden.
Allt för den här gången
Glatt nytt år
Leif Eliasson
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