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FORSKARUTBILDNINGEN 
Dags för nytt arbetsår i forskarutbildningen. Förra läsåret var ett historiskt år med fler disputationer 
än någonsin tidigare, ändrad seminariestruktur och forskarskolans första läsår. Nu är det dags för ett 
nytt verksamhetsår där vi hoppas kunna dra nytta av det senaste läsårets erfarenheter. 
 
Vi arbetar på  att ytterligare förbättra integrationen mellan forskarskolan och institutionens sedvan-
liga forskarutbildning. Detta har vissa följder för seminarierna. Vi kommer att ge fler doktorander 
möjlighet att ventilera i samband med forskarskolans internatseminarier. Dessa äger rum 27—29 
januari 2003 (Åkersberga stiftsgård, Höör) och 10—12 juni 2003 (plats ej bestämd). Det senare 
seminariet hålls på engelska (det är redan klart att Peter Burke kommer). Vi räknar alltså med att de 
flesta ventileringar i samband med terminssluten kommer att äga rum på internaten. 
 
Det går bra att anmäla till mig för att få seminarietid. Ange då särskilt om du vill ventilera på 
vårens internat.  
 
Tänk på att för finansierade doktorander är deltagande i seminarierna en skyldighet! I synnerhet är 
det meningen att de allmänna seminarierna skall vara en gemensam mötesplats för hela institutio-
nen. 
 
Introduktionsmöte för forskarutbildningen äger rum i sal 3 torsdagen den 5 september kl. 17.15. 
Eftersits! Introduktionen är också avsedd för forskarskolans doktorander i Lund och Malmö! 
 
Forskarskolans introduktion för nybörjarna äger rum måndag till tisdag 9—10 september. I denna 
introduktion deltar också den vanliga forskarutbildningens nyantagna doktorander.  
 
Höstens första kurs är Teorikurs i forskarskolans regi. Lärare är Lars Edgren och Tom Olsson 
(Södertörn). Kursen börjar med ett internat i Lund 10—11 september och avslutas 16—17 oktober  
i Lund. Är det ytterligare någon som vill läsa kursen bör anmälan ske omedelbart till mig.  
 
Höstens andra kurs är Historia, genus och feministisk teori, också i forskarskolans regi. Lärare är 
Christine Bladh (Södertörn),  Monika Edgren (Malmö) och Gunlög Fur (Växjö). Kursen börjar 
med internat i Lund 17—18 oktober. Vi utgår från att nyantagna doktorander följer kursen. Övriga 
doktorander måste anmäla sitt intresse till mig senast den 15 september.  
 
Programmet för de allmänna seminarierna håller på att planeras. Preliminärt ser det ut så här: 
 
1 oktober: exkursion till Dunkers kulturhus i Helsingborg för att gemensamt se och diskutera en 
utställning om populärpress. Visning av utställningen börjar 13.00. 
 
Torsdagen 17 oktober, kl. 17.15 (OBS tiden!). Kristian Gerner, Virtuell historia och historie-
medvetande. Eftersits! 
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November/december: preliminärt seminarium om berättelsebegreppet organiserat av doktorander.  
 
Till våren ser kursutbudet ut så här: 
 
Metodkurs (forskarskolan). Lärare Lars Ekdahl (Södertörn) och Marion Leffler (Växjö) 
 
Kristian Gerner ger en kurs med utgångspunkt från sina forskningsintressen. 
 
Preliminärt planerar forskarskolan en kurs med inriktning mot samhällshistoria 
 
Lars Edgren 
 
KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER  
 

Tidigare anmälda 
 
Tartu. The Swedish – Estonian History Days. Tartu September 27-29, 2002. Då antalet deltagare är 
begränsat till 300 rekommenderas att man anmäler sig så snart som möjligt. Program och övriga 
upplysningar, se Pärmen. 
 
Nytillkomna 
 
Sveriges ambassad, Vilnius. Internationell konferens i Vilnius den 23-25 september 2002 om 
Holocaust in Lithuania in the Focus of Modern History, Education and Justice. Anmälan senast 
den 15 juli. Enligt skrivelsen från ambassaden är dock arrangörerna ”informerade om att det är 
semestertider i Sverige och att anmälningar säkerligen kommer att göras även senare” (informa-
tionen från ambassaden är daterad 2002-07-10). Program och övrig info, se Pärmen. 
 
Peripheral Communities. Crisis, Continuity and Long-Term Survival. Multidisciplinary confe-
rence, Ängersjö and Sveg, Härjedalen, August 14 – 17, 2003. Anmälan senast 1 november 2002. 
Ytterligare info, se website at http://www.angersjo.lu.se.  
 
ISKA (Industrisamhällets Kulturarv i Västernorrland). Manligt och kvinnligt i industrisam-
hällets kulturarv. Symposium 23-24 oktober i Hörsalen Pinassen, Arken tjänstecentrum, 
Örnsköldsvik.  
 
Dito. Symposium om Arv och trauma – Ådalshändelserna och andra exempel på historiebruk.  
27-28 november, Räddningsverkets skola Sandö, Sandöverken. 
 
Ytterligare info om ISKA-symposierna, kontakta Ingrid Frånlund: eu.iska@lvn.se, eller tel. 0611-
80334.  
 
TJÄNSTER 
 
European University Institute, Florens. Chairs in European History. Deadline for applications: 
15 september 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Dito. Jean Monet fellowships 2003-2004 for postdoctoral research. Deadline for applications:  
25 oktober 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
 
The University of Edinburgh. Visiting research fellowships 2003-2005. Ansökan senast  
1 december 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
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PERSONALNYTT 
 
Rektor har beslutat att till den efter Bengt Ankarloo lediga professuren utnämna Kristian Gerner,  
f n professor i Östeuropakunskap i Uppsala, men med tidigare mångårig verksamhet vid den här 
institutionen. Kristian planerar att tillträda professuren den 1 oktober.  
 
Lars M. Anderssons utnämning till universitetslektor vid Historiska institutionen i Uppsala har nu 
vunnit laga kraft, vilket innebär att Lars lämnar oss i början av oktober.  
 
Mikael Ottosson har utnämnts till universitetslektor vid högskolan i Malmö fr o m höstterminen 
och har alltså nu lämnat institutionen.  
 
Martin Alm har utsetts att efterträda Charlotte Tornbjer på tjänsten i biblioteket under höstterminen. 
 
Nya doktorander.  Under senvåren antogs ett antal nya doktorander med utbildningsbidrag eller 
doktorandtjänster. Inom ramen för Forskarskolan antogs Cecilia Riving, Henrik Rosengren och 
Christian Widholm med placering i Lund, Helena Jönsson med placering i Mamö, Christina 
Jansson och Maria Nyman med placering i Södertörn samt Marie Eriksson med placering i 
Växjö. Magnus Persson och Per Stobaeus har antagits på ”vanliga” utbildningsbidrag. Dessutom 
har Cecilia Persson, f n doktorand i Växjö, medgivits överflyttning till Lund. 
 
STIPENDIER,  FORSKNINGSANSLAG, mm 
 
OBS!  Fler aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier/stip/current.php. 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.  
 

Nytillkomna 
 
Magn. Bergvalls Stiftelsea. Anslag till vetenskplig forskning. Ansökan på särskild blankett senast 
den 15 september 2002.  
 
Naturvårdsverket, miljöforskningsnämnden. Projektmedel inom programmen COPE (ett sam-
hällsvetenskapligt klimatforskningsprogram), AGREE (forskning om svensk miljöpolitik) samt 
Viltvårdsfonden. Anökan senast den 16 september 2002. Ytterligare info i Pärmen 
 
Kulturfonden för Sverige och Finland.  Diverse bidrag och stipendier. Ansökan senast den  
16 september 2002. 
 
Stiftelsen Svensk-Danska kulturfonden. Stipendier för vetenskapliga studier i Danmark. Sista 
ansökningsdag: 16 september 2002. 
 
Sverige-Amerika Stiftelsen. Stipendier för masterstudier och forskning i USA och Kanada för 
läsåret 2003/04. Ansökan senast den 16 september 2002. 
 
Erik Philip-Sörensens stiftelse. Anslag för vetenskaplig forskning. Ansökan på särskild blankett 
senast den 19 september 2002. 
 
Wenner-Gren stiftelserna. Stipendier och anslag för 2003. Ansökan senast den 1 oktober 2002. 
 
Författarnas fotokopieringsfond. Punktstipendier till författare och översättare (även 
facklitteratur). Ansökan 1 oktober 2002. 
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Arkivvetenskaplig forskning. Bidrag/stipendium från följande fonder: Stiftelsen Riksarkivets 
samfond för vetenskapligt ändamål, Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond, 
Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond. Den senare fonden utlyser dessutom 6 stipen-
dier (á 40.000 kronor) för arkivvetenskapliga studier på högskolenivå (60-80 p). Ansökan senast 
den 1 oktober 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
 
Griffith University, Queensland, Australia. Scholarships for doctoral and research masters 
programs. Deadline for applications: 31 October 2002. Ytterligare info i Pärmen. 
 
SWEA (Swedish Women’s Educational Association International). Stipendium för 
interkulturella studier. Ansökan på särskild blankett senast den 15 december 2002. 
 

SPRIDDA NOTERINGAR 
 

Ny institutionsstyrelse 
 
Under senvåren har det valts en ny institutionsstyrelse för mandatperioden 2002-2005. Styrelsen 
har nu följande utseende: Kim Salomon (prefekt och därmed automatiskt ordförande), Irene 
Andersson, Harald Gustafsson, Eva Queckfeldt, Ulf Zander, Eva Österberg (ordinarie lärarrepre-
sentanter) samt Dick Harrison, Eva Helen Ulvros och Borhanedin Yassin (suppleanter). Vidare är 
Evelin Stetter ordinarie ledamot och Andreas Tullberg suppleant för TA-personalen. Styrelsen skall 
senare kompletteras med fyra ledamöter för de studerande. 
 
Från bokfloden 
 
Bokfloden under senvåren var synnerligen strid, så strid att flera böcker av våra forskare inte hann 
bli omnämnda i vårens sista HILMA. Först på listan har vi en bok av Eva Bergenlöv, Marie 
Lindstedt Cronberg och Eva Österberg med titeln Offer för brott. Våldtäkt, incest och barna-
mord i Sveriges historia från reformationen till nutid. Boken är resultatet av ett forskningsprojekt 
finansierat av Brottsofferfonden. Som framgår av titeln är det brottsoffren som står i centrum. 
Boken belyser hur samhällets syn på brottsoffren förändrats från 1600-talet till nutid. Med hjälp  
av konkreta rättsfall lyfter författarna fram de enskilda människorna, inte bara offren utan även  
de skyldiga och kan därmed ge viktiga perspektiv på det moderna samhällets syn på brottsoffren. 
Boken är på 320 sidor, utgiven av Nordic Academic Press och är prydligt inbunden. 
 
Dick Harrison har legat lågt ett tag, inte en ny bok på flera veckor, men på senvåren slog han till 
med boken  Jarlens sekel. En berättelse om 1200-talets Sverige. Boken handlar om hur det svenska 
riket formades, om  Birger Jarl, Magnus Ladulås och även andra kungar och stormän på 1200-talet, 
med dess dramatik och intrigspel kring makt och rikedom. Men stort utrymme ägnas också åt hur 
livet levdes av de vanliga människorna på gårdar och torp, hur deras vardag såg ut, vad de trodde 
på och vad de visste om sin omvärld. Boken är ett pionjärverk, en populärvetenskaplig rundmålning 
om det svenska 1200-talet. Den är utgiven av Ordfront förlag, är på 634 sidor inklusive register, 
rikt illustrerad och prydligt inbunden. 
 
En ny bok av Yvonne Maria Werner med titeln Kvinnlig motkultur och katolsk mission. Sankt 
Josefsystrarna i Danmark och Sverige 1856-1936 landade också under senvåren. Som titeln anger 
handlar boken om Sankt Josefsystrarna och deras verksamhet i Skandinavien, främst inom två 
områden: skolväsende och sjukvård, men också om deras starka missionsiver. Boken behandlar 
systrarnas utveckling från en religiös sammanslutning av fromma kvinnor till ett modernt och 
centraliserat ordenssamfund med en alltigenom kvinnlig ledning. De kom därigenom att utgöra   
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ett provokativt alternativ i de av protestantiskt tänkande präglade nordiska länderna, där de anti-
katolska stämningarna var starka. Boken är utgiven av Veritas förlag, är på 358 sidor inklusive 
register och en sammanfattning på franska och är även den prydligt inbunden. 
 
Slutligen har vi en ny bok av Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson (tillsammans med 
Anders Hammarlund) med titeln Nordens Medelhav. Östersjöområdet som historia, myt och 
projekt. Författarna behandlar Östersjöområdet ända från Roms storhetstid vid vår tideräknings 
början, genom Vikingatiden och den svenska stormaktstiden fram till Sovjetsystemets samman-
brott och områdets utveckling efter detta. Boken beskriver hur samspelet mellan havet och strand-
områdena speglats i samhällslivet och hur det har förändrats genom seklerna och visar hur naturför-
hållanden och kulturella mönster såväl som sociala processer och dramatiska händelser har präglat 
människornas liv och öde i Östersjöområdet. Boken är utgiven av Natur och Kultur, är på 335 sidor 
inklusive register, är rikligt försedd med kartor och andra illustrationer, och  även den prydligt 
inbunden. 
 
Ordförandeskifte i biblioteksnämnden 
 
Fr o m höstterminen lämnar Eva Queckfeldt posten som ordförande i institutionens biblioteks-
nämnd. Ny ordförande blir Dick Harrison. 
 
Inköpsförslag till biblioteket efterlyses 
 
Biblioteksnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att en förnyad stor satsning på historie-
metodisk och historieteoretisk litteratur till biblioteket bör genomföras. Detta är ett område som 
rimligtvis borde kunna intressera samtliga på institutionen och vi emotser därför inköpsförslag på 
böcker med denna inriktning. Förslagen kan lämnas bibliotekets postfack  eller via e-mail till 
undertecknad. Tag nu chansen att föreslå det som du länge velat läsa eller som du tycker saknas i 
våra samlingar. De nyinköpta böckerna kommer att exponeras på en särskild hylla i biblioteket, så 
att ingen skall behöva missa sina favoriter.  
 
Välkommen med dina förslag! 
 
Conny Blom 
 
 
Allt för den här gången. Med förhoppning att alla läsare avnjutit en skön sommar och en sommar i 
sjön önskas nu en glad terminsstart.  
 
Leif Eliasson 
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