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MEDDELANDEN
Det är med glädje vi får välkomna en ny 
redaktör och ansvarig utgivare för vår äm-
nestidskrift Geografiska Notiser. Thomas 
Borén, Stockholm, axlar nu det stora an-
svaret efter Solveig Mårtensson. Thomas 
ger under hösten ut ett dubbelnummer av 
GN, för att inför årets slut komma med 
nummer fyra. Välkommen också till Karin 
Wakeham, bekant från Riksföreningens 
styrelse, som kommer att vara recensions- 
och annonsredaktör.

Skolarbetet är nu i full gång och i år 
har riksföreningen genomfört Geologins 
dag på två orter.  Under Geologins dag i 
Klimpfjäll firades Linné 300 år med ett 
gemensamt program arrangerat av Geolo-
giska institutionen i Karlsruhe, Vilhelmina 
Model Forest och Västerbottens Läns Bo-
taniska Förening. Temat var Fjällens berg-
arter – en naturresurs – även för växtri-
ket. Närmare ett hundratal deltagare fyllde 
konferenssalen och under exkursionen stod 
Skogsstyrelsen för värdskapet.

I Ammarnäs hölls Geologins dag med 
föredrag och exkursion om den nu aktu-
ella geologiska forskningen som Karlsruhe 

universitet, genom Forskningsstationen i 
Ammarnäs, genomför i området. Länssty-
relsen i Västerbottens Län gjorde det möj-
ligt för oss att genomföra dagen, som hade 
drygt ett femtiotal besökare. Från Norra 
kretsen deltog här lärare som fick möjlig-
het att se bergarter som bildades före »The 
snowball earth» och som veckades under 
bergskedjebildningen.

Under sensommaren har Riksföreningen 
lämnat remissvar till Skolverket avseende 
Fortbildningsinsats för lärare och uttryckt 
ett stort behov av fortbildningsinsatser för 
lärare som undervisar i ämnet geografi på 
grundskolan. Fortbildningsinsatserna som 
bör omfatta både den naturvetenskapliga 
och den samhällsvetenskapliga delen inom 
geografiämnet, med motiveringen att geo-
grafiämnet arbetar tvärvetenskapligt såväl 
i undervisning som i forskning och är un-
der snabb utveckling. Behovet av fortbild-
ning har ökat väsentligt bland annat i de 
geovetenskapliga frågor som leder mot en 
hållbar samhällsutveckling. 

Annica Grundström, ordf.

För mer information om kretsarna och 
aktuella arrangemang, se Riksföreningens 
hemsida www.geografitorget.se. Läs där 
om Kinakväll 11/10 av Ulf Altestam och 
Lennart Malmborg, studiebesök i Citytun-
nels utställningslokal i Malmö den 5/11 
och annat som är »på gång».

Norra kretsen
Ordförande: Erland Jonsson, Generalsga-
tan �2B, 903 36 Umeå, e-post: erland.jons-
son@umea.se; sekr: Lisbeth Engman, Snip-
gränd �08, 906 24 Umeå, e-post: lisbeth.
engman@umea.se; kassör: Kerstin Öström, 
Träsnidaregatan 6B, 903 32 Umeå, e-post: 
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kerstin.ostrom@hotmail.com; ledamöter: 
Mauno Lassila, Björnvägen 28, 906 43 
Umeå, e-post: mauno.lassila@geologist.
com; Anita Gustafson, Rödhakevägen 62B, 
906 5� Umeå, e-post: anita.gustafsson@
tuppkammen.se; inlandsombud: Annica 
Grundström, Tallåsvägen 2�, 9�2 3� Vilhel-
mina, e-post: annica.gr@vilhelmina.com.

Stockholmskretsen
Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvä-
gen �2, �8�43 Lidingö, tfn: 08-765 53 07, e-
post: gula@enskildagymnasiet.se; vice ordf: 
Kristina Hansson; sekr: Ewonne Ekmyr-Gö-
ranssson; kassör: Gunilla Wahlberg Åberg; 
ledamot: Sickan Karlsson-Björkman.

Vänerkretsen
Ordförande: Gunnar Odenkrants, Smedje-
gatan �0A, 695 32 Laxå, tfn: 0584-�06 48; 
vice ordf: Anders Tidström, Kilsgatan 
6A, 703 54 Örebro; sekr och kassör: Ann 
Engström-Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30 
Laxå, tfn: 0584-�06 48, 070-550�6 02, e-
post: ann.engstrom-aberg@suf.laxa.se

Västra kretsen
Ordförande och kassör: Lennart Malmborg 
(Djupedalsskolan), Tjäderstigen �3, 435 43 
Pixbo, tfn: 03�-88 09 67, 0706-66 09 67, e-
post: lennart.malmborg@telia.com; vice 
ordf: Kristina Ahlsén (Mimers Hus Gym-
nasium), Göteborg, tfn: 03�-778 84�9, e-
post: kristina.ahlsen@kungalv.se; sekr: Olis 
Oljelund, tfn: 03�-24 95 87, 0733-86 07 86, 
e-post: olis.oljelund@utb.harryda.se; leda-
möter Ulf Atlestam (Sandeklevsskolan), 
e-post: ulf.atlestam@home.se och Anneli 
Andersson-Berg (Frölundagymnasiet), e-
post: anneli.berg.583@gbgsd.se

Östra kretsen
Ordförande: Christina Andersson, Mör-
nersgatan 4, 582 25 Linköping, tfn: 0�3-
�4�0 59, e-post: christina.andersn@gmail.
com; sekr: Katarina Johansson, Östgötaga-
tan 34, 582 32 Linköping, tfn: 0�3-�3 69��, 
e-post: katjo263@student.liu.se; kassör: 
Karin Sandén, Bygdegatan 407, 583 3� 
Linköping, tfn: 0�3-2�28 79, e-post: karin.
sanden@bredband.net; ledamot: Björn Seg-
rell, Fasangatan 52, 582 37 Linköping, tfn: 
0�3-28 28 20, e-post: bjose@team.liu.se

Kronobergskretsen
Ordförande: Peter Bengtsson, Västerportsvä-
gen 22, 352 62 Växjö, e-post: peter.bengtsson@
personal.tingsryd.se; vice ordf: Manne Anders-
son, Madvägen 3, 352 49 Växjö; sekr: Johan 
Kåberg, Stockvedsvägen 2, 352 44 Växjö, 
e-post: johan.kaberg@procivitas.se; kassör: 
Bosse Hansson, Löparevägen �6, 352 5� 
Växjö, e-post: bosse.hansson@vxu.se; leda-
möter: Ulf Nilsson, Erik Näsström, Ingemar 
Svensson och Britt Söderling. 
Se även Kronobergskretsens egen hemsida: 
www.kronobergsgeograferna.se

Södra Kretsen
Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4, 
240�2 Torna Hällestad, e-post: berngtnilven@
hotmail.com, vice ordf: Lena-Maria Peters-
son, Markörvägen 24, 226 49 Lund, e-post: 
lena-maria.petersson@katedralskolan.lund.
se; sekr; Mette Thorsen-Trondman, Rege-
mentsgatan 33A, 2�7 53 Malmö, e-post: 
mette.thorsen@pub.malmo.se; kassör: Ulf 
Erlandsson, Kaprifolgatan 5, 244 60 Furu-
lund, e-post: ulf.erlandsson@keg.lu.se; le-
damöter: Linda Borg-Arnell, Rydebäck och 
Rickard Runnerstedt, Åkarp.
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I juni i år tog jag formellt över som redak-
tör för Geografiska Notiser efter Solveig 
Mårtenssons imponerande 26 år på posten. 
I redaktionen ingår också Karin Wakeham, 
som är recensions- och annonsredaktör. 
Hon arbetar till vardags på Campus Norr-
köping vid Linköpings universitet och är 
främst engagerad i kurser om hållbar ut-
veckling för svenska och internationella 
lärarstudenter. Förutom utvecklingsfrågor 
är stenar, staden och tvärvetenskapligt lä-
rande hennes tre stora intresseområden. 

En kort presentation av mig är att jag dis-
puterade 2005 i geografi, särskilt kulturgeo-
grafi vid Kulturgeografiska institutionen, 
Stockholms universitet på en avhandling 
om St Peterburg i Ryssland. Sedan dess har 
jag varit anställd som forskare och lektor 
vid samma institution och främst arbetat 
med undervisning i geografi. Framöver 
kommer jag att arbeta mer med utbildning 
av samhällsplanerare. Jag har tidigare även 
varit anställd vid Södertörns högskola samt 
arbetat en tid som lärare i grundskolan, 
främst högstadiet. Det senare var dock inn-
an jag började läsa Geografiprogrammet 
vid Stockholms universitet. Mina forsk-
ningsintressen ligger främst inom »stadens 
och kulturens geografi» och intresset är i 
huvudsak riktat mot Ryssland och centrala 
och östra Europa.

Som framgår är detta nummer av Geo-
grafiska Notiser ett dubbelnummer, som 
inleds med en notis om Andrej Holm av 
Jonas R Bylund. Andrej Holm, som är fors-
kare, häktades i somras i Tyskland på vad 
som verkar vara mycket tveksamma grun-
der. Fallet har väckt stor uppmärksamhet 
och man kan oroligt konstatera att det inte 
är på detta sätt som demokrati och våra fria 

samhällen bäst försvaras mot terror. I fria 
samhällen är också kunskapssökandet fritt 
och polisen bör hålla fingrarna helt borta 
från universitetens och andra akademiska 
institutioners kunskapssökande, åtminstone 
om de ska ha någon trovärdighet kvar som 
försvarare av det fria samhället. 

I numret finns också en artikel om 
svenska skolan som intergrationsarena av 
örebrogeografen Anders Eklundh, samt en 
översikt av en session om geografi och ut-
bildning vid det Nordiska Geografimötet i 
Bergen i juni år av den norske geografidi-
daktikern Per Jarle Sætre. Hela den konfe-
rensen, som kanske är årets största geogra-
fihändelse i Norden, behandlas i en separat 
artikel av Michael Gentile och Pernilla Ra-
fiqui, båda verksamma i Stockholm. 

Geografiska Notiser uppmärksammar 
också att det är Linnéjubileum i år med 
en artikel av Lars Hylander från Uppsala 
om Linné och kvicksilver! Ytterligare ett 
bidrag, med en speciell karta, behandlar 
Sveriges prislandskap vad gäller resor. 
Den är skriven av Roger Marjavaara och 
Magnus Strömgren, båda från Umeå. Från 
Växjö skriver Tommy Book om att exkure-
ra i Berlin. Mats Olssons artikel diskuterar 
funkisområdet Södra Ängby i Stockholm 
i relation till bevarandefrågor. Författaren 
är lärarstudent på Geografiprogrammet vid 
Stockholms universitet. Numret avslutas 
med Jan Henrik Nilssons, Peter Östmans 
och Karin Wakehams recensioner av tre 
aktuella böcker. 

Jag vill också passa på att uppmana att 
skicka in manuskript. Särskilt intressant är 
artiklar som behandlar olika aspekter av 
geografisk didaktik, pedagogik och andra-
gogik eller som på något annat sätt relaterar 

ORD FRÅN RED
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till den värld geografilärare på alla nivåer 
lever i och med. Men det finns mycket annat 
som passar i Geografiska Notiser. Artiklar 
som relaterar till pågående forskning har 
varit ett vanligt inslag i tidskriften hittills 
och de passar utmärkt även i fortsättningen. 
Exkursionsrapporter, reseberättelser, reflek-
tioner över kartor och bilder är också mycket 
välkomna bidrag, liksom de debattartiklar, 
konferensöversikter och geografiska repor-
tage och biografier vilka fortsatt kommer att 
fylla en viktig funktion. 

Uppmana också gärna era studenter att 
skicka in uppsatser, så hjälper redaktionen 
till med att korta ned dem för att passa Geo-
grafiska Notisers format. Eller skicka in 
uppsatsen så tar jag kontakt med studenten. 
Det är min erfarenhet att det skrivs många 
intressanta uppsatser som aldrig når en vi-
dare läsekrets. Förhoppningsvis ska Geo-
grafiska Notiser bli en kanal för dessa. 

Ytterligare en kategori artiklar är de 
som relaterar till annan samverkan mellan 
geografer och det omgivande samhället än 
undervisning och forskning. För universitet 

och högskolor är samverkan ett relativt nytt 
mål medan möjligheterna till att publicera 
om det inte utvecklats i samma takt. Även 
här hoppas Geografiska Notiser fungera 
som medium för olika projekt och erfaren-
heter. 

Recensionsavdelningen kommer fortsatt 
att vara en viktig del av tidskriften. Kon-
takta Karin Wakeham om du vill skriva en 
recension! Hon tar också gärna emot tips 
och förslag på böcker, filmer, DVD och an-
nat som kan recenseras. Förutom texter av 
ovan nämnda slag vill vi gärna också pu-
blicera korta notiser om geografirelevanta 
händelser – kommande, pågående eller nyss 
förgångna – runt om i landet eller interna-
tionellt. Tipsa mig om dem! Eller skriv och 
skicka in notisen själv.

Till sist vill jag också uppmärksamma 
möjligheten att vara gästredaktör för ett 
tematiskt nummer av Geografiska Notiser. 
Kontakta mig för att diskutera ditt förslag. 

Och inte minst, har ni frågor, synpunk-
ter eller förslag på Geografiska Notiser, låt 
mig veta!

Karin Wakeham
Recensions- och annonsredaktör

Thomas Borén
Huvudredaktör


