
Välkomna till Arkivcentrum Syd 
Välkommen till ett nytt år på Arkivcentrum Syd.  
Vårens program är både innehållsrikt och varierat.  
Du kan till exempel höra om ett unikt arkivfynd som ger en 
inblick i hur livet i fält kunde se ut för Karl XII:s drabanter. Vi har 
också möjlighet att bekanta oss närmre med universitetes allra 
första kvinnliga studenter, med barn på barnhem, läkare under andra 
världskriget och mycket annat.  
Kaffe med dopp serveras från kl. 14.30. 
VÄLKOMMEN!

februari
Onsdagen 15 februari kl 15
Karl XII:s drabantkår 
I boken Kungens män - Karl XII:s Drabantkår
ger arkivarien från Riksarkivet i Vadstena, 
Stefan Ingesson, en målande bild av hur 
det militära livet tedde sig i stormaktstidens 
Sverige och, inte minst, av farmakologin. Med 
hjälp av unika arkivfynd ger författaren en ny 
inblick i hur medicin praktiserades i fält under 
1700-talets krig. 

Onsdag 29 mars kl 15 
Rösträtt för kvinnor i Sverige
För drygt 100 år sedan fick kvinnor rösta i ett rikdags-
val för första gången. 
Hur gick det till när kvinnorna vann rösträtten? 
Föreläsningen lyfter fram några av de kvinnor som 
tog kampen för rösträtten och hur de 
organiserade sig. Med Marika Eriksson som sedan 
2016 driver kontona @kvinnohistoria på Instagram 
och Twitter med över 130 000 följare som tar del av 
hennes dagliga uppdateringar om historiska kvinnor.
 

Tisdagar 7 mars, 14 mars och 21 marskl 18.15-20.45
Introduktionskurs i släktforskning
Arkivarie Rolf Johansson lär ut grunderna i släktforskning. Kursen omfattar 
tre tisdagskvällar om ca 2,5 timme per gång under följande dagar:  

Tisdag 7 mars
Vid första träffen ges information 
om Landsarkivet i Lund och vad 
som finns där. Du får vetskap om hur 
du hittar i Digitala forskarsalen och 
ArkivDigital samt vad du måste veta 
innan du börjar din forskning och hur 
du går till väga.
Tisdag 14 mars 
Vid andra träffen har du hunnit få 
fram lite grundfakta och får chans 
att prova på släktforskning med 
hjälp av dator.

Tisdag 21 mars
Vid tredje träffen får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare under 
sakkunnig ledning. 
Avgift 400 kr/person. OBS! Begränsat antal platser. 
Föranmälan senast fredag 3 mars kl 12.00 endast till tel. 0722 – 33 18 58

Onsdag 12 april kl 15
Vita rockar och mörka skuggor 
Alexandra Nicolaidis, läkare och forskare vid Enheten för medicinens 
historia vid Lunds universitet, berättar om sin avhandling Vita rockar och 
mörka skuggor – Svenska läkare i politiska ideologiers kraftfält 1930-1960. 
Utifrån denna belyser hon hur läkarrollen kunde påverkas ideologiskt under 
andra världskriget och det kalla kriget. Vi kommer även att få inblickar i 
vilka yrkesmässiga, politiska och polisiära följder detta kunde få för de 
berörda läkarna, varav några var välkända i offentligheten. 

Onsdag 15 mars kl 15
Barnen på Ekeliden
Ekeliden, utanför Hässleholm, var ett vårdhem för barn och unga med 
funktionshinder. Sociakonsulent Kerstin Jonsson har skrivit en bok om 
barnen som vistades där under 1930-talet och i den speglas hur de soci-
ala, ekonomiska och politiska attityderna sett ut i vårt samhälle under de 
senaste hundra åren. Föredraget belyser hur människor med intellektuell 
funktionsnedsättning och människor med psykiska sjukdomar i historien 
blivit utstötta, övergivna och betraktade som undermåliga och omänsk-
liga. Idag är situationen en annan. Personer med olika funktions- 
nedsättningar är fullvärdiga medborgare och med lagstadgade 
rättigheter till goda levnadsvillkor.

Elin Wägner framför namninsamlingen 
för kvinnlig rösträtt 1914.  

Fotograf okänd, public domain

mars

Några av de intagna 
barnen på Ekeliden 
Fotograf okänd.  
Public domain

april

Svenska studenter 
protesterar mot att 
släppa in judiska 
läkare i Sverige, 
1939.

Foto: Privat. 
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•Karl XII:s drabantkår • Onsdagscafé kl 15

•OBS! Inget onsdagscafé denna onsdag. 

•Introduktionskurs i släktforskning, del 1• kl 18.15-20.45*

•Introduktionskurs i släktforskning, del 2 • kl 18.15-20.45*

•Barnen på Ekeliden • Onsdagscafé kl 15 

•Introduktionskurs i släktforskning, del 3 • kl 18.15-20.45*

•Rösträtt för kvinnor i Sverige • Onsdagscafé kl 15

•Vita rockar och mörka skuggor • Onsdagscafé kl 15

•Ung företagsamhet •  Onsdagscafé kl 15

•Lunds första studentskor • Onsdagscafé kl. 15

•Håstads idrotts- och fotbollsförening • Onsdagscafé kl 15

Begränsat antal platser. Biljetter hämtas i ACS reception samma dag. 

*Föranmälan krävs.

Omslagsbild: Botanikstudenter på exkursion. Lunds universitetsbibliotek, Public domain. 

Onsdag 10 maj kl 15
Lunds första studentskor – vilka var de?  
2023 kan vi fira 150-årsminnet av att Sveriges kvinnor år 1873 fick 
generell rätt att bedriva universitetsstudier. Även om det sedan i praktiken 
skulle dröja ytterligare sju år innan någon kvinna sökte in till just Lunds uni-
versitet så uppmärksammar rättshistorikern Elsa Trolle Önnerfors (känd från 
”Fråga Lund”) och arkivarien Fredrik Tersmeden från Universitets-
arkivet detta med ett föredrag. Där berättar de både om vägen fram till 
det historiska beslutet och 
ger en närmare individuell 
presentation av några av 
Lunds tidigaste studentskor. 
Det tittar även på denna 
grupp som kollektiv. Vilk-
en social bakgrund hade 
dessa kvinnliga pionjärer? 
Vilka ämnen valde de att 
studera? Och vad blev det 
av dem senare i livet?
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Onsdag 24 maj kl 15 
Håstads Idrotts- och Fotbollsförening – ett ögonblick i den skånska 
idrottshistorien

Arkivet från Håstads Idrotts- och  
Fotbollsförening är ett av de minsta som 
förvaras på Lunds stadsarkiv och innehåller 
endast ett skrivhäfte med trettioen välfyllda 
sidor. Även om materialet är litet till sitt om-
fång, så är det välfyllt med information. 
Krister Hansson, arkivarie på Lunds stadsarkiv, 
försöker i det här föredraget att med endast 
ett drygt års protokoll till hjälp, måla bilden av 
en skånsk idrottsförenings uppgång och fall.

maj

Besöksadress - Porfyrvägen 20  
Postadress: Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Telefon: 046-222 17 00 
Hemsida: www.arkivcentrumsyd.seEn grupp botanikstudenter på exkursion. Foto: Lunds Universitetsbibliotek. Public domain. Den olympiske guldmedaljören Erc Lemming (1880-1930) 

får illustrera idrottshistorien. Public domain.

Onsdag 26 april kl 15 
Ung företagsamhet  –  utvecklingen av synen på barn, ungdomar 
och entreprenörskap i Sverige sedan 1980
Sedan 2011 är ett av de övergripande målen för 
den svenska skolan att ge förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap. Men hur, när och varför 
har barn, ungdomar och entreprenörskap kom-
mit att bli sammankopplade och 
entreprenörskap kommit att ses som viktig 
kunskap? Evelina Kallträsk, doktorand i historia 
vid Lunds universitet, håller ett föredrag som 
utgår ifrån hennes avhandlingsprojekt om ung 
företagsamhet.

Historiker Evelina Kallträsk


