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SEMINARIER OCH UNDERVISNING
Allmänna seminarier och Specialseminarier.

Se Gröna schemat.

DISPUTATIONER
Historia, Lund
28/2

Peter Ullgren försvarar sin avhandling Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och
Skåne vid 1600-talets slut. Lördagen den 28 februari, kl. 10.15, Historiska institutionen,
sal 3. Opponent: professor Nils-Erik Villstrand, Åbo.

6/3

Lina Carls försvarar sin avhandling Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970. Lördagen den 6 mars, kl. 10.15, Historiska institutionen, sal 3.
Opponent: professor Christina Florin, Stockholm.

Humanistiska inst., Örebro
20/2

Katarina Larsson försvarar sin avhandling Närmiljö och kvinnors förändringsstrategier.
Kvinnor gör politik. Fredagen den 20 februari, kl. 13.00 i Hörsal D.

Historia, Stockholm
27/2

Johan Edman försvarar sin avhandling Torken. Tvångsvården av alkoholmissbrukare i
Sverige 1940-1981. Fredagen den 27 februari, kl. 13.00 i hörsla D8, Södra huset, Frescati.

Historia, Uppsala
27/2

Börje Henningsson försvarar sin avhandling Det röda Dalarna. Socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom Dalarnas Arbetarrörelse 1906-1937. Fredagen den 27
februari, kl. 13.15 i Hörsalen Teknikdalen, Forskargatan 3, Borlänge.

Historia, Göteborg
28/2

Monica Weikert försvarar sin avhandling I sjukdom och nöd. Offerkyrkoseden i Sverige
från 1600-tal till 1800-tal. Lördagen den 28 februari, kl. 10.00 i Lilla hörsalen, Humanisten,
Renströmsgatan 6. Opponent: Hanne Sanders.

20/3

Jonas Granberg försvarar sin avhandling Veche in the chronicles of medieval Rus. A study
of functions and terminology. Lördagen den 20 mars, kl. 10.00 i Lilla hörsalen, Humanisten,
Renströmsgatan 6. Opponent: John Lind.
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Historia, Umeå
12/3

Per Axelsson försvarar sin avhandling Höstens spöke. De svenska polioepidemiernas
historia 1880-1965. Fredagen den 12 mars, kl. 10.00 i hörsal B, Samhällsvetarhuset.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Miljöhistoria över gränser. Nordisk tvärvetenskaplig miljöhistorisk konferens Malmö-Köpenhamn
9-11 juni 2004. Se nedan under ”Spridda noteringar”.

LEDIGA TJÄNSTER
Lunds universitet, Styrelsen för humaniora och teologi.
1) Fyra tvååriga forskarbefattningar som kan sökas av dem som disputerat tidigast den 1 juli 2000.
För behörighet gäller de villkor för forskarassistentbefattningar som anges i högskoleförordningen
4 kap. 10 §. Tillträde 1 juli 2004.
2) Sex forskningsutrymmen motsvarande 30 % av lektorsbefattning under ett år. Utlysningen gäller
dem som innehar befattning som universitetslektor.
Ansökan för båda ovanstående senast den 27 februari 2004. Ytterligare info i Pärmen.
Uppsala universitet. Anställning som forskarassistent i nordamerikastudier med placering vid
Engelska institutionen. Ansökan senast den 23 februari 2004. Ytterligare info i Pärmen.
Högskolan i Kristianstad. Anställning som universitetslektor i historia (dnr 95/221-04). Ansökan
senast 2004-02-20. Ytterligare upplysningar i Pärmen eller genom hemsida: www.hkr.se.

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.

Nytillkomna
Letterstedtska Föreningen. Anslag, i första hand för anordnandet av nordiska konferenser, gästbesök av nordiska forskare, tryckning eller översättning av publikationer av gemensamt nordiskt
intresse, vetenskapliga jämförande studier av företeelser i nordiska länder, inköp av litteratur eller
utrustning till institutioner med nordisk inriktning. Ansökan senast 15 februari 2004. Ytterligare
info i Pärmen.
Kulturfonden för Sverige och Finland. Bidrag till projekt för att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Ansökan senast den 15 februari 2004. Info i Pärmen samt
genom hemsida www.kulturfonden.net.
Lunds universitet. Stipendier för studerande som tillhör vissa nationer vid Lunds universitet.
Ansökan senast den 16 februari 2004.
Svensk presshistorisk förening. Två stipendier på 20.000 kronor för presshistorisk forskning.
Ansökan senast den 20 februari 2004. Ytterligare info i Pärmen och genom hemsida:
www.presshistoria.org.
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Uppsala universitet, Ellen Fries’ stiftelse. Stipendium å 36.700 kronor till kvinnlig historieforskare, som antingen avlagt filosofie kandidat- eller licentiatexamen. Ansökan senast den 23
februari 2004. Ytterligare info i Pärmen.
Uppsala universitet, Andrejs Berzins’ stiftelse. För främjande av historisk forskning och skriftlig
dokumentation av det lettiska folkets nationella liv under tiden före slutet av 1200-talet och under
perioden 1914-1940. Ansökan senast den 23 februari 2004.
Einar Hansens forskningsfond. Bidrag i syfte att främja samarbete och institutionskontakter
mellan de humanistiska disciplinerna vid Köpenhamns och Lunds universitet. Ansökan senast
den 1 mars 2004.
Kungliga Gustav Adolfs Akademin för svensk folkkultur. Stöd till doktorander som skall
avlägga doktorsexamen under 2004, dels som bidrag till tryckning av avhandling, dels i form av
stipendier till dem som utan denna finansiella hjälp inte skulle kunna hålla tidtabellen. Sökande
som innehaft doktorandtjänst, utbildningsbidrag + doktorandtjänst eller projektanställning på heltid
under fyra år kan ej ifrågakomma för stipendium. Ansökan senast den 1 mars 2004. Ytterligare info
i Pärmen.
Svensk-norska samarbetsfonden. Projektbidrag för kulturaktiviteter i avsikt att uppmärksamma
de svensk-norska relationerna. Ansökan senast den 5 mars 2004. Ytterligare info samt ansökningshandlingar genom hemsida: www.norden.se eller e-post foreningen@norden.se.
Rådet för högre utbildning. Medel för pedagogisk förnyelse samt medel för att utveckla metoder
för att använda genusperspektiv i högre utbildning. Ansökan senast den 18 mars 2004. Ytterligare
info i Pärmen samt hemsida: www.rhu.se eller e-post radet@rhu.se.
Riksarkivet. Bidrag och stipendier till arkivvetenskaplig forskning från olika till Riksarkivet
knutna fonder. Ansökningar senast den 19 mars 2004. Ansökningar skall utformas enligt särskilda
anvisningar som rekvireras från Riksarkivets reception, tel. 08-737 63 50 eller fax 08-737 64 74.
Ytterligare info i Pärmen.
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning. Bidrag och stipendier gällande forskning
om den industriella grafiska teknikens historia, reklamhistoria samt svensk och allnordisk pressoch tidningshistoria. Ansökan senast den 20 mars 2004. Ytterligare info i Pärmen.
Öresundsuniversitetet. Projektmedel för att stimulera idéer till ökat samarbete mellan medlemsuniversiteten inom undervisningsområdet. Ansökan senast 30 april 2004. Ytterligare info i Pärmen.

SPRIDDA NOTERINGAR
Prisad
Sverker Oredsson har fått 100.000 kronor i stipendium från Ax:on Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål för ”sin resoluta och oförskräckta insats i samtidsdebatten i syfte att stämma i
bäcken mot icke-demokratiska krafter”. Stipendiaterna skall enligt statuterna vara ”självständiga
och fritänkande och modiga individer som verkar i enlighet med stiftelsens humanistiska vision”.
Vi ber att få gratulera.

Etikprövning av forskning som avser människor
Från den 1 januari 2004 gäller ny lag om etikprövning som avser människor. De viktigaste förändringarna är att en central och sex regionala nämnder för etikprövning inrättas som fristående myndigheter. En informationsbroschyr om de nya regler finns at låna hos undertecknad.
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Historiska Föreningens årsmöte
Historiska föreningen avhöll sitt årsmöte den 2 februari inför en talrik församling på uppåt 50
personer. Dick Harrison skötte klubban och de olika frågorna klarades snabbt av. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vid valet av styrelse följdes valberedningens förslag. Dick Harrison omvaldes med acklamation som ordförande liksom Bodil Persson som skattmästare. Martin Alm, Helene Boijsen, Marie
Hoen, Roger Johansson, Elisabeth Reuterswärd och Eva Helen Ulvros omvaldes också med acklamation. Två av ledamöterna, Alexander Gustavsson och Fabian Persson, hade anmält att de önskade
avgå och som ersättare till dessa nyvaldes Christopher Collstedt och Kristian Gerner. Även revisorerna Ingegerd Christiansson och Evelin Stetter omvaldes liksom revisorssuppleanterna Marie
Cronqvist och Kenneth Johansson. Ändringar blev det dock när det gällde valberedningen, där
både Leif Eliasson och Fredrik Björk önskade avgå. I deras ställe valdes Lars Berggren och
Maria Svensson medan Anna Wallette omvaldes för ännu ett år.
Efter årsmötet höll Klas-Göran Karlsson ett uppskattat och livligt applåderat föredrag på temat
”Sovjetterrorns språk och kultur”.

Miljöhistoria över gränser
Nordisk tvärvetenskaplig miljöhistorisk konferens Malmö-København 9-11 juni 2004.
1st Call for papers.
I samarbete med ESEH (European Society for Environemental History) bjuder Malmö
högskola och Københavns Universitet in till konferens i Malmö och Köpenhamn 9-11 juni
2004.
Nordiska miljöhistoriska konferenser eller symposier med tvärvetenskaplig inriktning har
under 1990-talet hållits bland annat i Linköping 1995, Karlstad 1997, Lund 1999 och senast i
Umeå 2002; turen har nu kommit till Öresundsregionen att hålla en konferens som inte bara
går över vetenskapliga gränser, utan också sträcker sig över nationsgränser.
Att konferensen är nordisk, betyder att den riktar sig till såväl nordiska forskare som de som
är intresserade av nordisk miljöhistoria. Konferensens tvärvetenskapliga ansats innebär att
forskare inom ett stort antal discipliner välkomnas; det centrala är ett historiskt perspektiv på
människors interaktion med sin miljö oavsett om den institutionella tillhörigheten kan anges
inom humaniora, samhällsvetenskaper eller naturvetenskap.
Alla förslag på presentationer som utgår från ett miljöhistoriskt perspektiv är välkomna. Vi
ser också gärna förslag till hela sessioner, med tre till fyra presentationer samt ev.
kommentatorer. Från konferensens sida har vi ambitionen att ordna kommentatorer även till
de sessioner som baseras på individuellt inskickade papers. Om så önskas kommer vi även att
erbjuda möjlighet att presentera poster. Konferensspråk är ”skandinaviska” och engelska.
För att deltaga vid konferensen skall ett abstract/förslag på presentation på maximalt 500
tecken skickas in senast 30 mars 2004 till fredrik.bjork@lut.mah.se.
Vår ambition är att endast behöva ta ut en mindre kostnad för deltagande vid konferensen,
medan deltagarna själva står för resa till Malmö samt boende. Fastställande av
konferensavgift och mer detaljer kring konferensen kommer i 2nd call for papers, vilken
beräknas skickas ut omkring den 30 januari 2004.
Vi ses vid sundet!
Lokala organisationskommittén
Fredrik Björk
Per Eliasson
Bo Fritzbøge
Allt för den här gången
Glad vårtermin
Leif Eliasson
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