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SEMINARIER OCH UNDERVISNING
Se Gula schemat. De närmast aktuella seminarierna är:
27/1 – 29/1 Internatseminarium i forskarskolans regi på stiftsgården Åkersberg, Höör. Alla
doktorander som så önskar bereds tillfälle till ventilering.
OBS! De doktorander som önskar ventilera under våren måste anmäla detta till Lars Edgren
senast måndagen den 20 januari. Anmälan kan göras brevledes (Lars Edgren, Historiska institutionen, Box 2074, 220 02 LUND), via mail (lars.edgren@hist.lu.se) eller pr telefon (046-222 79 57).
Lämna preliminär titel på din text samt önskemål om tidpunkt. Då din huvudhandledare skall leda
seminariet bör du ha kontrollerat datum med vederbörande. Se även nedan under ”Forskarskolan”.
Till den 20 januari vill jag också gärna ha in scheman för specialseminariernas planerade verksamhet under vårterminen.
Nästa HILMA beräknas utkomma ca 25 januari, då vårterminens gröna schema kommer att
publiceras.

Forskarskolan
Forskarskolans engelskspråkiga internatseminarium äger rum den 10-12 juni i Båstad. I dagsläget är
det klart att Peter Burke, Orvar Löfgren, Bill Lancaster och sannolikt Lenore Davidoff kommer. Det
finns möjlighet för samtliga intresserade doktorander att ventilera uppsatser här. Vi räknar med att
de flesta som önskar ventilera mot terminens slut gör det där och att vi inte har så många ventileringar i maj. Anmäl gärna intresse redan nu till Lars Edgren!

KURSER och UNDERVISNING
University of Oslo. A cross disciplinary PhD-course on States and Regions: Exploring the
Relationships, organised by Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
23-26 april 2003, Sole Hotel, Noresund (near Oslo). Open for all students enrolled in PhD
programs. Registration fee: NOK 1000 (includes accomodation and meals). Application deadline:
15 March 2003. Doktorander som är intresserade av kursen bör snarast kontakta sin handledare för
att få kursen godkänd som del i utbildningen. Ytterligare info via http://www.sum.uio.no/academics
eller i Pärmen.
Lunds universitet. Introduktion för doktorander i humaniora och teologi. 15 januari, kl. 8.30 – 16.
Se särskilt program som bifogas till samtliga doktorander.
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DISPUTATIONER
Historia, Lund
8/2

Martin Alm försvarar sin avhandling Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel.
Svenska berättelser om USA åren 1900-1939. Lördagen den 8 februari 2003, kl. 10.15,
Historiska institutionen, sal 3. Fakultetsopponent: FD Dag Blanck, Uppsala.

Historia, Göteborg
11/1

Laila Nielsen försvarar sin avhandling Unfree to Develop. A Comparative Study of Kuria
and Ukerewe Under Colonial Rule, Tanzania 1850-1961. Lördagen den 11 januari 2003, kl.
10.15, Historiska institutionen, Lilla Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
Lunds universitet, Teologiska institutionen. Lund – Medeltida kyrkometropol. Symposium 27-28
april 2003. Skriftlig anmälan senast den 31januari 2003 till Anna Minara Ciardi, Teol. Inst.,
Allhelgona Kyrkogata 8, 223 72 Lund, eller e-post: anna.minara.ciardi@teol.lu.se.
Södertörns högskola har call for papers senast den 15 februari 2003, till konferensen Statehood
Beyond Ethnicity: From the Early Modern to the Present State. A Comparative Study of Smaller
States in Northern and Eastern Europe den 13-15 juni 2003. För ytterligare information, se Pärmen
eller kontakta: linas.eriksonas@sh.se.
Lunds universitet, Centre for Gender Studies. The 5th European Feminist Research Conference:
Gender and Power in the New Europe – intersections of ethnicity, class, disability, sexualities and
generations. Konferensen äger rum i Lund 19-24 augusti, 2003. Ytterligare info i Pärmen.

Nytillkomna
Öresundsuniversitetet. Öresundsymposiet den 17 januari kl 10-13.30 i Alexandersalen,
Köpenhamns universitet, Bispetorvet 1. Ämne för symposiet: Videnökonomi uden viden?
Forskeruddannelsen i Öresundsregionen. Anmälan senast den 13 januari till Ulla Kockum,
fax +46 46 222 0984 eller via e-mail till ulla.kockum@oresund.lu.se
Carlsberg Akademi, Copenhagen. International conference: Cultural Traffic and Cultural Transformation around the Baltic Sea, 1450-1720, 21-22 March 2003. Ytterligare info i Pärmen.
Stockholms universitet, Historiska institutionen. Det 25:e nordiska historikermötet 4-8 augusti
2004 söker förslag till ämnen för de olika sessionerna. Information om historikermötet finns på
hemsidan: www.historia.su.se/historikermotet.
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PERSONALNYTT
Dick Harrison har blivit befordrad till professor i historia vid Lunds universitet. HILMA gratulerar!
Evelin Stetter kommer att vara borta från institutionen (sjukskriven) under perioden 17/1 – 14/2.
Detta innebär bl a att inga fakturor kommer att kunna betalas under denna tid. Alla som behöver
göra inköp nu bör därför tillse att att fakturor kommer institutionen tillhanda före 17/1. Annars skjut
gärna fram inköp ett par veckor, samt tillse att faktura utgår med 30 dagars betalningstid så att vi
slipper påminnelser och fördröjningsavgifter.

TJÄNSTER
Stockholms universitet, Historiska institutionen. Tjänst som universitetslektor i HISTORIA,
särskilt genushistoria (ref nr SU 612-2970-02). Ansökan senast den 31 januari. 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 på hyllan utanför expeditionen, där mer utförlig information finns om alla
nedanstående stipendier. Ansökningsblanketter finns i en särskild pärm på samma plats.

Tidigare anmälda
Stockholms Arbetareinstitutsförening. Tre forskarstipendium om 42 000 kronor, för doktorander
som forskar om folkbildningsarbetets historia. Ansök senast den 31 januari 2003. För info se
Pärmen, eller kontakta Allan Sundqvist på e-post: 08-55170741@telia.com.
Stiftelsen Markussens studiefond. Stipendier till ”behövande, skötsamma och särskilt begåvade”
studerande som är födda i Kronobergs län. Gäller både grund- och forskarutbildning. Ansökan
senast den 31 januari 2003. Ytterligare info i Pärmen
Lunds universitet, Centrum för Danmarksstudier. Ett anslag om 200.000 att fördelas på en eller
två sökande avsett för forskning om Danmark, i första hand postdok-forskare. Ansökan senast den
1 februari 2003. Ytterligare info i Pärmen.
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Arbeten kan sändas in av författaren själv eller av annan person och skall ha
inkommit senast den 3 februari 2003.
NorFA. Mobilitetsstipendium. Stipendierna är avsedda för forskare och forskarstuderande för att
täcka merutgifter för resor och uppehälle i samband med vistelse i annat nordiskt land. Ansökan
senast den 1 mars 2003 på särskild blankett (hämtas via hemsida:www.g.lst.se/markussen.htm)
Ytterligare info i Pärmen.

Nytillkomna
Stiftelsen Clara Lachmanns fond. Bidrag till exkursioner, kongresser, kursverksamhet m m.
Ändamål till vilket bidrag lämnas skall ha en klar skandinavisk inriktning och omfattas av mer än
ett skandinaviskt land. Ansökan senast den 15 januari 2003. Ytterligare info samt ansökningsblankett i Pärmen eller via hemsida: http://www.claralachmann.org.
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Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Bidrag till särskilda ändamål inom bl a humanistiska
vetenskaper. Ansökan senast den 15 januari 2003 på särskild blankett. Info i Pärmen eller via
www.langmanska.se.
Föreningen Svenska Rominstitutets vänner. Stipendium vid Svenska institutet i Rom. Ansökan
senast den 31 januari 2003.
Svensk Presshistorisk Förening. Två stipendier på 20.000 kronor för presshistorisk forskning.
Ytterligare info: www.presshistoria.org. Eller i Pärmen. Ansökan senast 20 februari 2002.
Stockholms universitet, Fonden för Sigillhistorisk forskning. Stipendier eller studie- och
resebidrag. Ansökan senast den 1 april 2003.

SPRIDDA NOTERINGAR
Från bokfloden
Festskrifterna duggar tätt i dessa tider. Strax för jul utkom en ny sådan, På historiens slagfält.
En festskrift tillägnad Sverker Oredsson. Boken utkom i samband med att Sverker den 1 december
pensionerades från sin professur. Redaktörer för boken är Lars M. Andersson, Fabian Persson,
Peter Ullgren och Ulf Zander. Boken innehåller ett flertal (20 för att vara exakt) uppsatser, författade främst av Sverkers lärar- och forskarkollegor vid Historiska institutionen, därjämte också
några av hans doktorander. Uppsatserna täcker en lång rad av Sverkers vidsträckta forskningsintressen inom såväl svensk som internationell historia. Boken innehåller också ett par uppsatser
som beskriver Sverkers långa och omväxlande karriär inom de vetenskapliga, politiska och
administrativa fälten samt en bibliografi av hans omfattande vetenskapliga och populärveten
skapliga produktion. Boken är utgiven av Sifysos förlag och omfattar 376 sidor.

Prisad
Vi har glädjen att meddela att Per Eliasson tilldelats Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins
pris för framstående doktorsarbeten för sin våren 2002 publicerade doktorsavhandling Skog, makt
och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875. Priset är på 15.000 kronor och akademins motivering följande: ”för att i en framstående tvärvetenskaplig miljöhistorisk avhandling ha
gett oss en bättre förståelse för de stora landskapsförändringarna under de senaste 200 åren genom
studier av relevanta delar av den politiska debatten, skogens faktiska förändringar och det rättsliga
underlaget”. HILMA gratulerar!
Med förhoppning om att alla haft en skön julhelg och en julhelg i snön tillönskas eventuella läsare
en glad vinter.
Leif Eliasson
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