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SEMINARIER OCH UNDERVISNING
Se Gröna schemat. De närmast aktuella seminarierna är:
14/2

Roger Johansson: Historia och film. (Arbetshistoriska forskarseminariet).

25/2

Martin Wiklund: Historia som domstol. Kim Salomon.

28/2

Steven Ellis, professor, talar om irländsk tidigmodern forskning och hur den är påverkad
av dagens politiska situation på det delade Irland. Fredagen den 28 februari, kl. 13-15, i
Blå rummet. Efteråt: Kaffe. (Specialseminariet för äldre social och kulturell historia).

4/3

Daniel Alvunger: En gemenskapande kyrka? Kyrka-statfrågan och religionsfriheten i
socialdemokratisk kyrkopolitik 1944-1959. Kim Salomon

5/3

Kristina Fjelkestam, litteraturhistoriker, lektor vid Södertörns högskola, presenterar sin
avhandling Ungkarlsflickor, kamrathustrur, och manhaftiga lesbianer. Modernitetens
litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige. Onsdagen den 5 mars, kl. 13-15 i Blå
rummet. (Genusseminariet och Seminariet för äldre social och kulturell historia).

6/3

Bente Rosenbeck presenterar egen pågående forskning. Allmänt seminarium, kl. 16.00
(OBS) i Sal 3. Eva Österberg.

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.

5/4

Jens Lerbom försvarar sin avhandling Mellan två riken. Integration, politisk kultur och
förnationella identiteter på Gotland 1500-1700. Lördagen den 5 april 2003, kl. 10.15,
Historiska institutionen, Sal 3. Fakultetsopponent: Professor Börje Harnesk, Härnösand.
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Historia, Uppsala
14/2

Hanna Hodacs försvarar sin avhandling Converging World Views. The European
Expansion and Early Nineteenth Century Anglo-Swedish Contacts. Fredagen den
14 februari, kl. 10.15, 2003, i Rum X, Uppsala universitet.

Historia, Göteborg
14/2

Lars Nyström försvarar sin avhandling Potatisriket. Stora Bjurum 1857-1917. Jorden,
makten, samhället. Fredagen den 14 februari 2003, kl. 10.00 , Humanisten, Lilla hörsalen,
Renströmsgatan 6, Göteborg.

Historia, Umeå
7/3

Peter Lindström försvarar sin avhandling Prästval och politisk kultur 1650-1800. Fredagen
den 7 mars 2003, kl. 10.15 i Humanisthuset, Hörsal 3.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
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.
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.

Nytillkomna
Uppsala universitet och Historielärarnas Förening. Konferens på temat Bra och dålig historia.
Nya perspektiv på historiebruk och historieundervisning. Flera lundahistoriker medverkar. 27-28
mars i Uppsala (plats meddelas i samband med att anmälan bekräftas). Anmälan senastden 13
mars. Program och ytterligare upplysningar, se Pärmen eller genom Hanna Giacomini, e-post:
Hanna.Giacomini@uadm.uu.se.
Academy of European History. The second session of the Academy of European History will be
held from 3 through 11 July 2003 at the European University Institute, Florens. The theme of the
session will be Borders and Borderlands. Grants (500 euro) available for application. Anmälan på särskild
blankett (2 sidor, finns i Blankettpärmen) senast 14 april 2003. Ytterligare info i Pärmen eller via email: Academy.of.European.History@iue.it.
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PERSONALNYTT
Ny bibliotekarie. Vi har nu fått klart med ersättare i biblioteket för den nyligen bortgångne Conny
Blom. Vår nya bibliotekarie heter Ulla Sörensson, som har lång erfarenhet av biblioteksarbete. Hon
har bl a tjänstgjort 27 år vid stadsbiblioteket i Malmö och senast under 8 år vid Lunds universitetsbibliotek.
Nya doktorander. Fakultetsrådet har nu fattat beslut när det gäller antagning av nya doktorander i
historia. Antagna på utbildningsbidrag/doktorandtjänst är Christopher Collstedt, Maja-Lena
Erlandsdotter Larsson och Fredrik Persson. Dessutom har Niklas Ammert och Joachim
Bergström antagits med s k självfinansiering.

TJÄNSTER
Lunds universitet, Forskarskolan i historia. 11 anställningar som doktorand, 6 med placering vid
Lunds universitet, 2 vid Växjö universitet, 2 vid Södertörns högskola och 1 vid Malmö högskola.
Anställningarna är avsedda för nyantagning till forskarutbildning. Behörighet: grundläggande
högskoleutbildning om minst 120 poäng varav fullgjord magisterkurs i historia eller idé- och
lärdomshistoria. Närmare upplysningar genom fakultetens hemsida:
www.ht.lu.se/intranet/ledigastudiestod.php eller genom Lars Edgren, tel. 046 – 222 79 57, e-post:
lars.edgren@hist.lu.se. Ansökan på särskild blankett (kan erhållas från ovannämnda hemsida eller
från Historiska inst., Box 2074, 220 02 LUND) senast den 25 februari 2003.
Lunds universitet, styrelsen för humaniora och teologi. Utlysning av fakultetens forskningsmedel enligt följande:
Sex forskningsutrymmen motsvarande 30 % av lektorsbefattning under ett år. Enbart för
dem som innehar befattning som universitetslektor.
Fyra tvååriga forskarbefattningar. Kan sökas av dem som disputerat tidigast 1 juli 1999.
Ansökan till ovanstående senast den 28 februari 2003. Ytterligare upplysningar, se Pärmen eller
fakultetens hemsida.
Kungliga Vetenskapsakademin. Forskartjänst inom området historia, speciellt ekonomisk historia.
Tjänsten är garanterad i fem år, med möjlighet att arbeta vid utländskt lärosäte 1-2 år. Tjänsten kan
sökas av fil.dr. eller likvärdig vilken disputerat i princip mellan åren 1993-1998. Ansökan senast
den 17 mars 2003. Ytterligare info i Pärmen eller genom Astrid Auraldsson, tel. 08-673 96 19 eller
e-post: astrid@kva.se.
Academy of European History (AEH). Fellowships. Application no later than 14 April 2003.
Ytterligare info I Pärmen eller via e-Mail: Academy.of.European.History@iue.it.
Fulbright Commission. Fulbright Grants for Visiting Lecturers and Research Scholars för läsåret
2003/04. Ansökan senast 15 april 2003. 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.
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Tidigare anmälda
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.
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 Lars Johan Wallmarks stipendiefond. Stipendium (39.000 kronor) till skicklig och
behövande yngre akademisk lärare vid Lunds universitet som inte innehar fast tjänst. Ansökan
senast 14 februari 2003.
Letterstedtska Föreningen. Anslag för anordnandet av nordiska konferenser, tryckning eller
översättning av publikationer av gemensamt nordiskt intresse, studieresor till annat nordiskt land,
deltagande i nordiska konferenser, m m. Ansökan senast den 15 februari.
Stiftelsen Svenskt Kretslopp. Utlysning av forskningsanslag samt stöd åt undervisning och utbildning med inriktning på de områden som främjas genom stiftelsens ändamål. Ansökan senast den 25
februari 2003.
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Stipendier för att möjliggöra fullbordande av doktorandstudier samt bidrag till täckande av kostnader för tryckning av doktorsavhandling. Ämnet för avhandlingen skall anknyta till svensk folklig kultur i vid mening. Ansökan
senast 1 mars 2003.
Einar Hansens forskningsfond. Bidrag för vetenskapligt samarbete och institutionskontakter
mellan de humanistiska disciplinerna vid Köpenhamns och Lunds universitet. Ansökan senast
1 mars 2003.
Thanks To Scandinavia Fund. Two annual scholarships to pursue graduate studies at the Hebrew
University, Jerusalem. Ansökan senast 1 mars 2003. Ytterligare info i Pärmen.
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation. Stipendier och anslag för Japanstudier. Ansökan
senast den 1 mars 2003.
Wenner-Gren Stiftelserna. Resestipendier för korta studieresor (1-2 veckor) för disputerade
forskare under 40 år, samt anslag till anordnande av internationellt vetenskapligt symposium.
Ansökan senast den 10 mars.
Rådet för högre utbildning. Medel för att utveckla metoder för att använda genusperspektiv i
högre utbildning. Närmare info på hemsidan www.hgur.se. Ansökan senast kl. 12.00 den 12 mars.
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning. Stipendier och forskningsbidrag inom
områdena tidningar, reklam, bokhantverk m m. Ansökan senast den 20 mars.
Vetenskapsrådet. Utlysningsdatum för projektansökningar är måndagen den 3 mars, då blanketter,
information och ev nyheter kring ansökningsförfarande läggs ut på rådets hemsida, www.vr.se.
Sista ansökningsdag för humaniora och samhällsvetenskap är fredagen den 11 april, kl. 16.00.
Svenska Institutet. Gästrum i Centre Culturel Suedois, Paris. Ansökan senast 15 april 2003.
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SPRIDDA NOTERINGAR
Inloggning på universitetsbibliotekets datorer
Från den 3 februari har UB anslutit sig till SUNETs regelverk. Detta innebär följande:
Forskare/lärare/doktorander loggar in med sitt LUCAT-lösenord (den som glömt detta kan få
ett nytt genom institutionens LUCAT-ansvarige).
Studenter loggar in med sitt StiL-lösenord (Student i Lund), som alla studenter får automatiskt.

Ordförandeskifte i Historiska Föreningen
Vid Historiska Föreningens årsmöte den 6 februari blev det byte på ordförandeposten, då Eva
Queckfeldt bestämt avböjt återval efter att under tre år förtjänstfullt upprätthållit posten. Till ny
ordförande valdes enhälligt Dick Harrison. Utöver Eva lämnade även Lars M. Andersson och
Suzanne Sandberg styrelsen. Vid valet följde årsmötet valberedningens förslag och invalde som nya
ledamöter Marie Hoen, Fabian Persson och Eva-Helen Ulvros. Övriga ledamöter, Martin Alm,
Helene Boijsen, Alexander Gustavsson, Roger Johansson och Elisabeth Reuterswärd, omvaldes
enhälligt liksom föreningens skattmästare Bodil Persson. Till revisorer omvaldes Ingegerd
Christiansson och nyvaldes Evelin Stetter (efter Conny Blom), medan Kenneth Johansson omvaldes
och Marie Cronqvist nyvaldes som revisorsuppleanter. Även valberedningen, bestående av Leif
Eliasson (sammankallande), Fredrik Björk och Anna Wallette omvaldes. Verksamhets- och
revisonsberättelse godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet, varefter Dick
Harrison tackade för förtroendet och avtackade de avgående ledamöterna. Årsmötet var mycket
välbesökt med över 50 personer närvarande, vilka efter mötet fick lyssna till ett mycket uppskattat
föredrag om Medeltida dräktskick av Eva Andersson, doktorand i historia i Göteborg,.
Allt för den här gången.
Glad vinter
Leif Eliasson

5

