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 Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
                              Årgång 27, 2001/02, Nr 1, 2001 08 30

SEMINARIER   & UNDERVISNING

DE PROFESSORSLEDDA SEMINARIERNA

Ny seminarieorganisation

Enligt beslut av Handledarkollegiet kommer vi fr o m i höst att pröva en ny seminarieorganisation.
De tre tidigare seminarierna, som byggde på de tre huvudhandledarna, har nu slopats. Detta beror
bl a på att antalet doktorander minskat under senare år och att vi fått flera nya professorer, vilka
också fått ansvar som huvudhandledare. Om vi fortsatt enligt det gamla organisationsmönstret
skulle vi alltså fått ganska många (och tämligen små) seminarier.

I stället slås de tre tidigare seminarierna samman till ett enda seminarium. Vid ventilering av
avhandlingsavsnitt leds seminariet av vederbörande doktorands huvudhandledare. Närvaroplikt i
enlighet med kursplanen och aktivt deltagande gäller liksom tidigare, men nu alltså till det nya
seminariet och då alltså inte enbart på de doktorander som tillhörde ert ”gamla” seminarium.

Program

Ett komplett seminarieprogram för hela terminen (det s k Gula schemat) kommer som vanligt i
nästa HILMA, som beräknas utkomma i mitten av september. Hittills klara programpunkter:

5/9 Gemensamt introduktionsmöte för samtliga doktorander äger rum onsdagen den
5 september, kl. 17.15 i sal 4 för planering av höstterminens verksamhet. Eftersits.

Allmänna seminarier

12/9 Yehuda Bauer: Rethinking the Holocaust. Professor Bauer är chef för International
Institute for Holocaust Research och utkommer i dagarna med boken Förintelsen i
Perspektiv (Natur och Kultur). Onsdagen den 12 september, kl. 10.15 i sal 4.

8/10 Thomas Laquer, professor, Berkeley university: Palace of the Dead in Modernity.
Måndagen den 8 oktober, kl. 16.15 i sal 4.
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Forskarskolan invigs

Måndagen den 3 september, kl. 14.00 äger den högtidliga invigningen av forskarskolan i historia
rum på Historiska institutionen gård. Alla intresserade är välkomna till denna. Dryck med tilltugg
kommer att serveras. Föranmälan behövs ej. För ytterligare upplysningar om forskarskolan, se
nedan.

Historiska Föreningen

Föreningen startar höstterminens verksamhet med en bussutfärd till Själland. För närmare detaljer
om denna se nedan. Föreläsningarna startar den 10 oktober, då Håkan Blomqvist från Södertörns
högskola talar om Arthur Engberg, socialdemokrat och antisemit? Fullständigt program kommer i
Gula schemat i nästa HILMA

DISPUTATIONER

Historia, Lund

22/9 Irene Andersson försvarar sin avhandling Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för
fred 1914-1940. Opponent: FD Gunnela Björk, Uppsala. Lördagen den 22 september,
kl. 10.15, på Historiska institutionen, sal 3.

29/9 Elisabeth Reuterswärd försvarar sin avhandling Ett massmedium för folket. Studier i
de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle”. Opponent: Doc. Britt
Liljewall, Göteborg. Lördagen den 29 september, kl. 10.15 på Historiska institutionen,
sal 3.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna

Historisk Samfund, Köpenhamn. Lektor, dr. phil. Charlotte Appel föreläser om Bogmarked og
övrighed i 1500- og 1600-tallets Danmark. Tisdagen den 11 september, kl. 17.00 i det Kgl
Bibliotek, Köpenhamn.

Skogs- och lantbrukshistoriska seminariet. Seminarium om Jordbrukets barn. Barns och
ungdoms arbete och fostran i agrara miljöer. Torsdagen den 27 september kl. 13.00. Plats:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Anmälan senast
den 20 september 2001.

Uppsala universitet och Historielärarnas Förening. Konferens om Att förmedla historia i skola
och samhälle. Nya teoretiska, didaktiska och pedagogiska perspektiv. 15-16 november 2001 i
Uppsala. Anmälan senast den 1 november. Bland de medverkande finns ett antal nuvarande och
tidigare lundahistoriker, Per Eliasson, Kristian Gerner, Klas-Göran Karlsson, Hans Albin Larsson,
Eva Queckfeldt, Kim Salomon och Ulf Zander. Program och ytterligare upplysningar i Pärmen.
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NORFA. Konferens om ”Kön och våld i Norden – ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004”.
23-24 november 2001 i Köge, Danmark. Närmare upplysningar: www.norfa.no.

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Tvärvetenskaplig forskarkurs i Bysantinologi
vårterminen 2002 motsvarande 5 poäng i den svenska forskarutbildningen. Kursen äger rum i
Istanbul och resestipendium på 4.000 kronor kan sökas. Ansökan senast den 17 september 2001.
Ytterligare upplysningar i Pärmen.

PERSONALNYTT
Fredrik Björk har som tidigare meddelats nu slutat sin anställning som tekniker för att i fortsätt-
ningen ägna sig åt forskarstudier vid forskarskolans avdelning vid Malmö högskola. Till tjänsten
som tekniker har utsetts Andreas Tullberg, som nu börjat sin tjänstgöring.

Som också tidigare meddelats har Pär Frohnert nu lämnat sin tjänst som forskarassistent och
tillträtt en tjänst som universitetslektor vid Mälardalens högskola. Han kommer dock då och då att
bli synlig här, då han på halvtid knutits till forskningsprojektet Förintelsen och den europeiska
historiekulturen.

Marion Leffler har utnämnts till en ny tjänst som forskarasssistent i historia vid Växjö universitet.
Hon planerar att tillträda tjänsten den 1 januari 2002, och kommer alltså att vara fortsatt verksam
här under höstterminen.

LEDIGA  TJÄNSTER

The Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), Köpenhamn.  Tjänst som NIAS Director.
Deadline for applications is 9 september 2001. Ytterligare info i Pärmen

Genusforskarskolan vid Umeå universitet. 26 tjänster som doktorand, varav två vid Historiska
institutionen. Ansökan senast 2001-09-14.

Köpenhamns universitet. Tjänst som professor i historie med saerligt henblick på nyere tids
historie (1500-1800).  Ansökan senast 20 september 2001 kl. 12.00. Ytterligare upplysningar i
Pärmen.

STIPENDIER,  FORSKNINGSANSLAG, mm

OBS!  Fler aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier/stip/current.php.
Glöm inte heller Pärmen, där mer utförlig information och ansökningsblanketter finns.



4

Tidigare anmälda

Vetenskapsrådet. Forskning om Sveriges förhållande till nazismen, nazityskland och förintelsen.
Programmet skall pågå i fyra år. Ansökan i original och 15 kopior på Vetenskapsrådets gängse
ansökningsblankett (www.vr.se) skall ha inkommit senast den 3 september 2001. Ytterligare info i
Pärmen.

Erik Philip Sörensens stiftelse för humanistisk vetenskaplig forskning. Ansökan senast den 19
september 2001.

Nytillkomna

Centrum för Idrottsforskning. Forskningsmedel för år 2002. Upplysningar och
ansökningsblankett via hemsida: www.svenskidrott.se/cif. Ansökan senast 14 september 2001, kl.
13.00. Ytterligare upplysningar i Pärmen.

Fulbright Commission, Stockholm. Fulbright Grants for graduate study in the United States,
Academic Year 2002-03. Grants available for graduate study at American universities for master’s,
doctoral or non-degree programs. Ansökan senast 15 september 2001.

Sverige-Amerika stiftelsen.  2002/03 års stipendier för masterstudier och forskning i USA och
Kanada. Sista ansökningsdag 15 september 2001.

Vin & Sprithistoriska museet. Två stipendier för forskning kring svensk alkoholkultur. Ansökan
senast den 1 oktober 2001.

SPRIDDA NOTERINGAR
Forskarskolan i historia börjar sin verksamhet

Den 3 september invigs forskarskolan i historia. Forskarskolans nya doktorander, lärare, inbjudna
gäster  och medarbetare vid Historiska institutionen i Lund kommer då att i festliga former fira
denna nya verksamhets start.

Forskarskolan i historia är en ny och unik forskarutbildning som bedrivs i samarbete mellan Lunds
universitet, Malmö högskola, Södertörns högskola och Växjö universitet.

Vi har fått särskilda resurser för att utveckla en utbildning i nätverksform. Den kommer att känne-
tecknas av hög intensitet i undervisning och handledning. Samarbetet medför att det många fram-
stående historiker kommer att vara engagerade som lärare. Även välkända internationella forskare
kommer att engageras.

Ytterligare upplysningar om den nya forskarskolan kan du få på Historiska institutionens hemsida,
adress: http://www.hist.lu.se/hist/index.htm. Upplysningar lämnas även av Lars Edgren, Historiska
institutionen, Lund universitet, tel. 046 - 222 79 57.

Forskarskolan har vid första ansökningstillfället antagit 12 doktorander. Dessa skall ha sin arbets-
plats vid de olika lärosäten som ingår i nätverket. Fem är placerade i Lund, tre i Malmö, tre i
Södertörn och en i Växjö. Nedan följer en kort presentation av forskarskolans 12 första doktoran-
der och deras forskningsinriktning i kandidat- och magisteruppsatser samt i eventuella bifogade
avhandlingsplaner. Det kommande avhandlings-ämnet kan förstås bli något annat.
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Placering i Lund:

Sara Edenheim. Har skrivit om religionskonflikter i Jerusalem och sexualitet(er) i svenska lag
1944—1994.

Cecilia Gagné. Hennes avhandling kommer att behandla den borgerliga kvinnan i
hälsodiskussionen 1860-1920.

Victor Lundberg. Har presenterat en avhandlingsplan som rör den svenska rösträttsrörelsen på
lokal nivå omkring 1900.

Stefan Persson. Har skrivit om interaktion mellan bönder och centralmakt i det sena
femtonhundratalets Danmark.

Mikael Tossavainen. Har skrivit om historiedebatter och historiebruk i Israel och om nationella
identiteters religiösa rötter.

Placering i Malmö:

Fredrik Björk. Har en miljöhistorisk inriktning och har skrivit om miljödebatter i Estland och
Litauen och om ekologiska ”fotspår” i artonhundratalets Malmö.

Martin Kjellgren. Har skrivit om landshövdingeämbetets framväxt i Sverige och presenterat en
avhandlingsplan om dess funktioner under stormaktstiden.

Stefan Nyzell. Har gjort kulturhistoriska analyser av folklig protestkultur, dels i Eskilstuna på
1930-talet, dels i Jönköping under 1850-talet.

Placering i Södertörn:

Niclas Andrén. Har ur ett hegemoniperspektiv studerat facklig maktkamp och politisk debatt under
1960-talet. Har skisserat en undersökning av kommunismen i Norrbotten.

Anne Hedén. Har skrivit om Lottarörelsen ur ett genusperspektiv, framförallt med utnyttjande av
filmanalys

Anna Hedtjärn. Har skrivit om kvinnorörelse på 1950-talet och om herrmode under
artonhundratalet. I en avhandlingsplan presenteras en studie av mode, maskulinitet och
samhällsförändring 1790—1930.

Placering i Växjö.

Åse Magnusson. Har skrivit om skilsmässor på sjuttonhundratalet och om bilden av kvinnan på
nutida museer.

Lars Edgren

Rapport från mötet i Simrishamn

Ett par sensommardagar i augusti samlades institutionens personal i Simrishamn. Alla som var
involverade i undervisning under vårterminen samt TA-personal hade inviterats. Syftet var att
diskutera institutionens framtid. Förhoppningsvis har alla redan fått en kortare sammanfattande
rapport. Värt är att nämna är att konsulenten, som arrangerade mötet och diskussionerna, gjorde en
mycket positiv bedömning av ”stämningen” på institutionen. I hans analys av arbetsklimat syntes
inga allvarliga konflikter. Diagnosen var harmoni. En sådan diagnos från en utomstående expert är
förstås uppmuntrande för oss alla.
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Det är viktigt att följa upp mötet i Simrishamn och försöka förverkliga våra intentioner. Följande
initiativ har därför tagits:

Vi har tillsatt en ”öppenhetskommitté” med Conny, Eva Q, Evelin, Ingegerd, en doktorand och
Kim. Kommitténs uppgift blir att lägga fram ett förslag till hur institutionen kan bli mer ”öppen”
exempelvis genom att slå ihop expedition och bibliotek.

Fabian har fått i uppdrag att tillsammans med Klas-Göran utarbeta ett mer preciserat förslag om den
utåtriktade verksamheten

Anna W har påtagit sig uppgiften att tillsammans med en annan doktorand anordna luncher med
korta opretentiösa presentationer av nya böcker, projekt etc.

Studierektorerna har fått i uppdrag att hitta nya former för institutionens pedagogiska möten.

Ingegerd håller på att skriva ut en mer detaljerad rapport från mötet i Simrishamn. Fler åtgärder är
därför att vänta.

Kim

Historiska Föreningen

Själlandsresa den 15 september 2001.

En resa utöver det vanliga med tonvikt på södra Själland. Besök vid vikingaskeppen i Roskilde,
Sorö, Vordingsborg med den själländska ”göingebygden”, Jungshoveds berömda kyrka med
dödsdansmålning samt (om allt går väl) avslutning vid industrihistoriskt intressanta Faxe med sitt
bryggeri (självklar avsmakning av sortimentet). Som guider utlovar vi i vanlig ordning initierade
historiker.

Resan kostar 310 kr per person. Eventuella inträden och mat tillkommer. Avresa Lund kl. 8.00 och
Malmö 8.30. Beräknad hemkomst Malmö kl. 20.00 och Lund 20.30, just som kulturnatten blir som
intressantast.

Boka plats redan nu på telefon 046-146122 (Suzanne Forsberg). Sista anmälningsdagen fredagen
den 7 september. Begränsade platser i bussen så först till kvarn gäller.

Eva Queckfeldt

Ny stipendiekatalog från Svenska Institutet

Ny upplaga (gällande 2001/2002) av Svenska Institutet stipendiekatalog, med en mängd stipendier
för studier och forskning utomlands, finns att låna hos undertecknad.

Allt för den här gången. Eventuella läsare tillönskas en glad terminsstart.

Leif Eliasson


