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SMÅ GEOGRAFISKA NOTISER
Skicka gärna in tips på geografiska nyheter,
tips, evenemang och annat – stort som smått
– så publicerar vi en notis om det i kommande
nummer.

Ymer, webben och skolan
Svenska Sällskapet för Antropologi och
Geografi har på sin webbplats www.ssag.se
publicerat en referensdatabas över samtliga
artiklar i Ymer från 1881 till idag! Databasen
som är gratis och sökbar (men inte fulltext) är
gjord av Esbjörn Pettersson vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Förhoppningen är bland annat att geografiska institutioner, skolor, bibliotek och
andra ska lägga upp länkar till SSAG och
databasen på sina hemsidor så att materialet
i Ymer blir tillgängligare och härmed också
får större spridning.

Geografiska Förbundets fototävling
Geografiska Förbundet i Stockholm har två år
i rad ordnat en fototävling med geografi i fo-

kus. Första året var temat »Vad är geografi?»
och detta år »Vardagens geografi». Nästa år
blir temat »Platsbrist». Vinnare i årets tävling var Peter Kinlund, Norrtälje, med en
bild från cykelstaden Amsterdam. De många
fina tävlingsbidragen är publicerade på Geografiska Förbundets hemsida www.geof.se.

About geography
About.com: geography är en hemsida med
ett tillhörande elektroniskt nyhetsbrev om
geografi som man kan få gratis från webben
(http://geography.about.com). Hemsidan är
innehållsrik med bland annat kartor och
blindkartor över världens länder. Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan och innehåller mycket av geografiskt intresse men
också sponsrade länkar och annan reklam.
Det mesta av reklamen är dock relaterat till
geografi på ett eller annat sätt. Matt Rosenberg, som är redaktör för hemsidan, skriver
att målet är att vara Internets främsta community för geografi. Ingen dålig ambition.

PRESSGRANNAR
Läst något intressant temanummer? Skriv en
kort pressgranne-notis om det och skicka in!

Skolans geografi
Urban Studies (2007, vol 44, nr 7) ägnar ett
temanummer åt skolans speciella geografi.
Numret innehåller 12 artiklar som på nästan
250 sidor belyser en mängd sociala och rumsliga frågor med skolan i centrum. Här finns
några generella artiklar men också empiriska
studier från Tyskland, Danmark, Australien,
Nya Zeeland, USA och Storbritannien.
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Geografi i olika länder
Journal of Geography in Higher Education
(2007, vol 31, nr 1) är ett temanummer om
geografiutbildning i olika länder med det
träffande namnet »Geography in higher
education in its place». Numret innehåller
ett par övergripande artiklar samt artiklar
om geografiämnet i Kina, USA, Storbritannien, Singapore, Australien, Spanien och
Sydafrika.

