

Västra kretsen av Geografilärarnas Riksförening arrangerar årets
Geografiseminarium i Göteborg den 24–25 september 2010.

Geografiseminarium: Vatten – resurs och hot

Det är tänkt att seminariet skall äga rum
under hela fredagen den 24 och under halva
lördagen den 25 september 2010 med temat
»Vatten – resurs och hot». All information
om programmet, kostnader, anmälan osv
kommer att fortlöpande finnas uppdaterad
på föreningens sajt www.geografitorget.se.
Samtidigt med seminariet äger den årliga Bok- och biblioteksmässar rum 23–26
september i Göteborg, vilket ger möjlighet
till besök på bokmässan före och efter
seminariet. (Inträde till mässan kommer
inte att ingå i deltagaravgiften.)

Övernattning kommer att få ordnas av
deltagarna själva. Det gäller att vara ute
god i tid eftersom många hotellrum är uppbokade under bokmässan.
Mer information lämnas av Lennart
Malmborg (lennart.malmborg@telia.com)
och Kristina Ahlsén (kristina.ahlsen@
kungalv.se)
Välkommen att deltaga i Geografiseminariet den 24–25 september 2010!
Styrelsen i Västra kretsen,
Geografilärarnas Riksförening
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notiser
Svenska Kvartärvetenskapliga Sällskapet
Dan Hammarlund
Sedan början på hösten 2009 finns det en
ny svensk organisation med geografisk
relevans – Svenska Kvartärvetenskapliga
Sällskapet (SWEDQUA) – som syftar
till att främja kvartärvetenskaplig forskning, forskarutbildning och undervisning.
SWEDQUA är den svenska motsvarig
heten till INQUA (International Union for
Quaternary Research) som bland annat
arrangerar kongresser vart fjärde år och
ger ut den vetenskapliga tidskriften Quater
nary International. Det finns sedan ett antal år tillbaka en svensk INQUA-kommitté
som numera under namnet SWEDQUA är
en del av Svenska Nationalkommittén för
Geologi inom Kungliga Vetenskapsakademien. Kvartärgeologin är en viktig del av
SWEDQUA men en rad andra discipliner
är också högst relevanta i sammanhanget,
exempelvis geografi, ekologi, arkeologi,
klimatologi och oceanografi. Den gemensamma nämnaren är intresset för kvartärtiden, de senaste 2,6 miljoner åren av jordens historia.
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I ett inledande skede riktar sig SWEDQUA främst till doktorander och studenter på avancerad nivå inom ämnen med
kvartärvetenskaplig anknytning genom
att tillhandahålla information om kurser
och exkursioner på forskarutbildningsnivå
som ges vid olika lärosäten i landet. Ambitionen i ett lite längre perspektiv är att
utveckla SWEDQUA till att även omfatta
t ex nationella konferenser.
SWEDQUA har en webb-plats (http://
www.geol.lu.se/swedqua) där man förutom den ovannämnda informationen om
forskarutbildning kan ta del av nätverkets
avsiktsförklaring, kontaktuppgifter osv.
Alla som har intresse av kvartärvetenskap är hjärtligt välkomna att engagera sig
i SWEDQUA på ett eller annat sätt. Det
viktigaste just nu är sprida information
om SWEDQUA och dess webb-plats till
alla som kan ha nytta av nätverket samt att
uppmärksamma oss på forskarutbildningskurser och andra aktiviteter inom svensk
kvartärvetenskap som vi kan publicera på
webben.
Dan Hammarlund, ordförande SWEDQUA
e-post: dan.hammarlund@geol.lu.se
telefon: 046-222 79 85



med hälsning från ordföranden
Ett stort tack till alla som medverkat med
debattinlägg för ämnet geografi. I mitten
av december skickade Nationalkommittén för Geografi vid Kungliga Vetenskaps
akademien in en skrivelse till Skolverket
med fokus på geografins roll i samhället, i
nya gymnasiet och hur den nya gymnasieskolan berör frågor om hållbar utveckling.
Nationalkommittén ställde frågor om
nya kursplanen, mot bakgrund av att geovetenskapliga kunskapsområden inom
naturgeografin är avgörande för att förstå
många av vår tids absolut största utmaningar och föreslog ett seminarium om så
önskades, för att utveckla sin syn på hur

ämnesområdet hållbar utveckling kan stärkas i den nya gymnasieskolan.
Nu pågår undervisningen för fullt och
många kretsar står inför sina årsmöten. Vi
hade tänkt oss att arbetet skulle fortgå som
vanligt men det blev inte så.
En stor sorg har drabbat oss alla när
Tommy Book lämnade oss. För oss som är
kvar, är han alltid levande.
Riksföreningen planerar att hålla årsmötet i Malmö, under mars månad. Årsmötet
annonseras nedan och på föreningens hemsida. Ni är hjärtligt välkomna!
Med vänliga hälsningar
Annica Grundström, ordförande
Geografilärarnas Riksförening

Geografilärarnas riksförening
kallar till årsmöte
I mars 2010 kommer Geografilärarnas
Riksförening att hålla årsmöte i Malmö på
Malmö högskola. Programmet med datum
och tid kommer att annonseras på föreningens sajt www.geografitorget.se – håll
utkik där!
Välkomna!
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kretsarna kallar
Mycket av kretsarnas verksamhet annonseras först och ibland endast på Geografilärarnas
Riksförenings sajt www.geografitorget.se. Via sajten går det också att prenumerera på
Geografitorgets Nyhetsbrev och via mejl på det sättet få information om de senaste uppdateringarna, kallelser till möten, exkursioner och mycket annat.

Vänerkretsens årsmöte

Västra kretsens årsmöte

Vänerkretsen samlas traditionsenligt sista
lördagen i september. År 2010 är Örebro
exkursionsort. Dagen planeras av örebro
arna med Anders Tidstöm i spetsen. Väl
mött i Örebro 25 september 2010. Mer information kommer men boka dagen redan
nu!
Ann Engström-Åberg
sekreterare & kassör
Vänerkretsen

Västra kretsen håller årsmöte onsdagen
den 17 mars. Årsmötesförhandlingarna
kombineras med arbete med höstens geografiseminarium. Under tiden har vi tänkt
äta en bit mat. Klockan 18:30 träffas vi på
restaurang Incontro på Mässans gata 24
(vid Korsvägen) i Göteborg.
Upplysningar och anmälan om deltagande
till Lennart Malmborg, lennart.malmborg@
telia.com, senast söndagen den 14 mars.
Välkomna!
Lennart Malmborg, ordförande
Västra kretsen

Södra kretsen

Vänerkretsen

Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4,
247 45 Torna Hällestad, e-post: bengtnilven@hotmail.com

Stockholmskretsen

Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvägen
12, 18143 Lidingö, tel: 08-765 53 07, e-post:
gula@enskildagymnasiet.se

Ordförande: Gunnar Odenkrants, Smedjegatan 10 A, 695 32 Laxå, tel: 0584-106 48;
vice ordf: Anders Tidström, Kilsgatan
6 A, 703 54 Örebro; sekr och kassör: Ann
Engström-Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30
Laxå, tel: 0584-124 23, 070-550 16 02,
e-post: ann.engstrom-aberg@telia.com

Östra kretsen

Västra kretsen

Kronobergskretsen

Ordförande och kassör: Lennart Malmborg
(Djupedalsskolan), Tjäderstigen 13, 435 43
Pixbo, tel: 031-88 09 67, 0706-66 09 67,
e-post: lennart.malmborg@telia.com

Ordförande: Pia Anderson, Kungsbro Grindtorp 2, 590 75 Ljungsbro, tel 013-663 89,
e-post: piaan613@gmail.com
Ordförande: Peter Bengtsson, Västerportsvägen 22, 352 62 Växjö, e-post: peter.
bengtsson@personal.tingsryd.se
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ord från red
Geografiska Notisers oftast återkommande
författare har lämnat oss. Tommy Book är
den författare som Geografiska Notiser
publicerat oftast, både under min tid som
redaktör och under Solveig Mårtenssons
tid och sammantaget den person som haft
flest artiklar i tidskriften genom hela dess
historia. Jag träffade honom aldrig själv
men hade tidvis mycket kontakt med
honom via mejlen då vi skickade texter
och bilder fram och tillbaks till varandra.
Men redan innan dess läste jag mycket av
vad han skrev, dels i Geografiska Notiser
men också hans böcker – monografier och
redigerade volymer – eftersom bådas våra
forskningsintressen regionalt handlar om
östra Europa och om städer. En sann öst
europakännare har gått bort och hans fortsatta bidrag till kunskapen om denna re
gion (och om Sverige, Norden och andra
delar av västra Europa) kommer att saknas
men hans texter, många om en spännande
brytningstid, finns kvar.
I detta nummer av Geografiska Notiser
publicerar vi Tommy Books bibliografi
tillsammans med fyra nekrologer samt en
postum artikel som han lämnade in under

2009. Artikeln är en fortsättning på temat
kollektivtrafik och vatten som påbörjades i
förra numret men behandlar här städer utanför Norden. Den publiceras utan att
Tommy själv sett det sista korrekturet, som
istället lästes av hans dotter Karin.
Bibliografin bygger på vad som finns
listat som bok i LIBRIS, en sökbar referensdatabas för de svenska forsknings- och
universitetsbiblioteken. Men Tommy Book
publicerade förstås mycket som inte re
gistrerats i LIBRIS och mycket av de
svenska texterna kan letas upp genom att
söka i Artikelsök (tillgängligt på de flesta
bibliotek och Geografiska Notiser är med
sedan 1979), och vad gäller Ymer (från
1881) så se www.ssag.se, samt vad gäller
det han publicerade i Geografiska Notiser
även det sökbara register som Conny Saxin
upprättat över tidskriften (åren 1943–1999),
se www.geografitorget.se. Samtliga Tommy
Books titlar i Geografiska Notiser kan också hittas på sajten genom att alla innehållsförteckningar sedan starten 1943 publicerats där. Hans första är från 1968.
Thomas Borén, redaktör
Geografiska Notiser
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