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SEMINARIER OCH UNDERVISNING
Allmänna seminarier och Specialseminarier.
Forskarskolans internationella internatseminarium
Sommarens internationella seminarieinternat äger rum den 14 - 16 juni 2004. Platsen blir Gripsholms Wärdshus (inom synhåll från slottet). Flera internationella kommentatorer kommer att
medverka: Nathalie Zemon Davies, Knut Kjeldstadli, Tomas Laqueur, Nina Lykke och Jörn Rüsen.
Fullständigt program finns på Forskarskolans hemsida

SEMINARIET FÖR ÄLDRE SOCIAL OCH KULTURELL HISTORIA
7/6

Seminariet med Åse Magnusson är inställt.

KURSER
Europa – enhet eller splittring. Ämnesövergripande läskurs för doktorander omfattande 5 poäng,
anordnad av Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet. Kursen går under höstterminen
2004 med början den 14 september. Kursen tar upp den europeiska utvecklingen ur en rad olika
perspektiv, bl a historiska, politiska, geografiska, ekonomiska, juridiska m fl. För ytterligare
upplysningar samt anmälan, kontakta Andreas Önnerfors, adress: andreas.onnerfors@kult.lu.se.
Anmälan till kursen senast den 15/8, 2004.
Moderniseringens to ansigter. PhD-kursus, arrangerad av Europeiske Kulturstudier ved Institut
for Historie og Samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter. Kursen äger rum 25 – 28 oktober
2004 och omfattar 5 poäng (8 ects points). Kursavgift 3.000 DEK för mat och uppehälle. Anmälan
senast 1 september 2004. Kursinnehåll och övriga upplysningar i Pärmen.

DISPUTATIONER
Historia, Växjö
4/6

Kenneth Strömberg försvarar sin avhandling Vi och dom i rörelsen. Skötsamhet som
identitet och strategi hos föreningsaktivisterna i Hovmantorps kommun 1885-1930.
Fredagen den 4 juni, kl. 10.15 i sal Homerus. Opponent: Professor emeritus Sven B. Ek,
Göteborg.

11/6

Sune G. Dufwa försvarar sin avhandling Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet. Fredagen den 11 juni, kl. 13.15 i sal Homerus. Opponent: FD Agneta
Emanuelsson Blanck, Stockholm.
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Historia, Stockhom
3/6

Jan Bolin försvarar sin avhandling Parti av ny typ? Skapandet av ett svenskt kommunistiskt
parti 1917-1933. Torsdagen den 3 juni, kl. 10.00 i hörsal D8. Opponent: Universitetslektor
Örjan Appelgren, Stockholm.

Historia, Umeå
2/6

Karin Granqvist försvarar sin avhandling Samerna, staten och rätten i Torne lappmark på
1600-talet. Makt, diskurs och representation. Onsdagen den 2 juni, kl. 10.15 i Hörsal F,
Humanisthuset.

4/6

Carola Nordbäck försvarar sin avhandling Samvetets röst: Om mötet mellan luthersk
ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige. Fredagen den 4 juni, kl. 10.15
i hörsal F, Humanisthuset.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
Miljöhistoria över gränser. Nordisk tvärvetenskaplig miljöhistorisk konferens Malmö-Köpenhamn
9-11 juni 2004. Närmare upplysningar se Pärmen eller föregående HLMA.
Malmö högskola. Konferens om historielärarutbildning 19-20 augusti på Malmö högskola.
Anmälan senast 1/6. Slutligt program utsänds omkring 15 april. Ytterligare info, se Pärmen.

PERSONALNYTT
Områdesstyrelsen för humaniora och teologi har utsett Ulf Zander till innehavare av en tvåårig
postdok-befattning vid fakulteten. Vidare har Lars Edgren tilldelats ett av de 30 procentiga
forskningsutrymmena.

LEDIGA TJÄNSTER
Malmö högskola. Anställning som vikarierande universitetslektor i historia inom lärarutbildningen.
Ref.nr. LUT 41-2004/668. Vikariatet avser perioden 1/8 2004 – 21/1 2005. Ansökan senast den
4 juni 2004. Ytterligare info i Pärmen.
The Canon Foundation. Research fellowships offered to Japan. Ansökan för år 2005 senast
den 15 september, 2004. Ytterligare upplysningar i Pärmen.

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG, mm
OBS! Fler aktuella stipendier finns på Universitetets hemsida, Ekonomienheten, Donationsgruppen
- stipendieportal. 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
Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing. Bidrag för avancerad humanistisk forskning i Italien.
Ansökan på särskild blankett senast 31/5 2004. Ytterligare info i Pärmen.
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Författarnas Fotokopieringsfond. Stipendier (lägst 40.000 kronor, skattefria hos mottagaren).
Ansökan senast den 1 oktober 2004. Info från hemsida, adress: www.forfattarforbundet.se eller från
Pärmen.
Livrustkammarens Vänner. Ett stipendium på 20.000 kronor för ett förtjänstfullt vetenskapligt
arbete på minst akademisk 80-poängsnivå eller motsvarande som behandlar ett centralt ämne inom
museets intresseområde. Ansökan senast den 15 augusti 2004. Ytterligare info i Pärmen.

Nytillkomna
Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk forskning. Anslag
för humanistisk forskning efter särskild ansökan i första hand till disputerade forskare eller forskargrupper. Välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar utveckla nya
forskningsteman. Ansökan senast den 19 september 2004. Ytterligare info i Pärmen.
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet inbjuder intresserade att medverka i
forskningsprogrammet Kommunal självstyrelse i hierarkier och nätverk – kommuners och
landstings relationer med staten. Idéskisser, i 20 exemplar, skall ha inkommit till Svenska
Kommunförbundet senast 2004-08-30. Ytterligare upplysningar i Pärmen.
Krisberedskapsmyndigheten. Utlysning av medel för forskning inom temana Hot och hotutveckling och Krisberedskap som en del av kommunernas och landstingens verksamhet. Sista
ansökningsdag den 15 juni 2004. Ytterligare upplysningar i Pärmen.
Fulbright Commission. Grants for Swedish Graduate Student Program. Ansökan senast
23 augusti 2004. Ytterligare info i Pärmen.

SPRIDDA NOTERINGAR
Prisad
Peter Ullgren har tilldelats ett pris på 50.000 kronor från Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur
och Historia för sin avhandling Lantadel – Adliga godsägare i Skåne och Östergötland vid 1600talets slut. HILMA ber att få sälla sig till gratulanterna.

Ur bokfloden
Från sitt högkvarter nere i Tyskland har Lars I. Andersson nu sällat sig till vår stora skara av högproduktiva monografitillverkare. Han kommer nu med sin tredje bok under det här läsåret. Den har
titeln Tradition och förändring. Den skånska högern i dess borgerliga omgivning 1928-1936. Han
följer här den skånska högern från segervalet 1928 över valkatastrofen 1932 och krisen med kohandeln 1933 till det misslyckade revanschvalet 1936. Framställningen bygger främst på hittills outnyttjade arkiv och resulterar därför i en mängd nya insikter. Bl a konstateras att den moderna eliten
inom partiet kunde bemästra krisen utan eftergifter mot tidens fascistiska strömningar och accepterade stoiskt att den samtida demokratin inte tjänade högerns intresse. Framställningen ger en bred
översikt av den skånska högerns väljare, styrkefästen, representanter, finanser, idéer och strategier i
en politisk brytningstid. Boken är på 470 sidor inklusive register och är utgiven av Sisyfos förlag.

Överblivna möbler
I samband med att vissa språkinstitutioner flyttar in i det nybyggda Språk- och litteraturcentrat
kommer en del befintliga möbler att bli över. Dessa kommer att utlysas av respektive institution till
försäljning till anställda inom området för en symbolisk summa. Denna försäljning kommer att äga
rum 23-24 juni. För ytterligare info, se anslagstavlan i köket.
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Historikermöten

Historiker möts ofta nu för tiden och närmast aktuellt är det 25:e Nordiska historikermötet i Stockholm
den 4-8 augusti i år samt De svenska historikerdagarna i Sundsvall den 17-19 september, också i år. Det
har inkommit preliminära program och anmälningsblanketter för dessa båda begivenheter. Den som vill
studera programmen närmare kan hänvända sig till undertecknad.

Registrering för vårterminen 2004
Dags igen för terminens (i varje fall för undertecknad) viktigaste begivenhet inom forskarutbildningen, d v s inlämnandet av terminsregistreringen. Sedvanlig blankett bifogas. Du måste
lämna/sända den så att jag har den senast MÅNDAGEN den 7 juni, annars riskerar du bli struken
ur rullorna.
I fråga om terminsregistreringen gäller det din faktiska aktivitet och försörjning under den snart
avslutade vårterminen. Har din aktivitet och försörjning varit ojämn under terminens gång skall
du uppge ett medelvärde. Om du haft tjänstgöring inom ramen för din doktorandtjänst, skall din
aktivitetsprocent minskas i motsvarande grad. När det gäller aktivitetsprocenten innebär rutorna
på blanketten standardaktiviteter. Även andra procenttal kan dock förekomma. Använd i så fall
rutan ”annan aktivitet” och ange det procenttal som är relevant.
Observera att du under rubriken ”Tjänst, stipendiering m m” skall fylla i relevant procenttal (ett
eller flera), inte markera med kryss.

Observera även att
Yrkesverksamhet utanför univ. innebär ”verksamhet utanför högskolan med anknytning till
forskarutbildningen.”
Annan universitetstjänst innebär ”tjänst inom den egna eller annan högskola med uppgifter som
gäller forskning eller undervisning (adjunkt, lektor, etc)”. Har du haft tjänstgöring inom ramen för din
doktorandtjänst, skall denna anges i % här.
Övrigt innebär att ”försörjning saknas eller yrkesverksamhet utan anknytning till forskarutbildningen”.
Uppgifterna skall, som tidigare meddelats, rapporteras till universitetets s k LADOK-system. Det
är därför viktigt, särskilt efter de nya bestämmelserna rörande forskarutbildning, att du lämnar in
korrekta uppgifter.
Om du har några frågor är det som vanlig bara att ringa (046-222 79 62).
Att disputera innebär rimligen en viss aktivitet, vilket innebär att även de doktorander som blivit
klara med doktorsexamen under vårterminen skall lämna in registreringsblanketten.
Blanketten skall som vanligt lämnas på institutionens expedition eller direkt till mig. Det går
givetvis bra att lägga den i mitt postfack. Du kan också sända den med post.
Adressen: Leif Eliasson, Historiska inst., Box 2074, 220 02 LUND.

Allt för den här gången. Det här blir läsårets sista HILMA och i sedvanlig ordning tillönskas alla
en skön sommar och en sommar i sjön.
Leif Eliasson
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