
 
Forskarskolan i historia 

 

NYHETSBREVET 

 
Årgång 6, Nummer 2, 2010 

 
 

Vårinternatet 
Vårinternatet kommer att gå av stapeln den 31 maj – 2 juni 2010 på Klinta pensionat och 
kommer helt att ägnas åt den kommande antologin. Skrivinstruktioner skickas ut separat till 
doktoranderna. Texterna ska vara inlämnade senast den 21 maj. 
Anmälan görs till Barbro, barbro.bergner@hist.lu.se 
 

Kurser 
Inom FIHD kommer följande kurser att ges under hösten: 
  
Johan Östling ger kursen Bildningsbegreppet och det moderna kunskapssamhället i 
september/oktober 2010. Undervisningen kommer äga rum i Lund och består främst av 
seminarier, företrädesvis i tre tvådagarspass i september-oktober 2010.  
  
Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander ger kursen Europeiska historiemöten vecka 35-40, 2010 
(30 augusti-10 oktober). 
  
Mats Greiff och Fredrik Nilsson ger kursen Ungdomskultur i förändring med start den 1 
december 2010.  
  
Om ni vill gå någon av kurserna, förankra detta hos er huvudhandledare. Mer information om 
kurserna finns hos Lars Berggren och Lotta Tornbjer. Anmäl er senast den 1 juni till Lars 
Berggren. 
 

Ändrade regler för tryckningsbidrag 
I fortsättningen kommer även doktorander inom forskarskolan att komma i åtnjutande av 
områdets tryckningsbidrag. Detta bidrag är på 30 000 kr. Forskarskolans styrelse har dock 
beslutat att kompensera de doktorander som redan är inne i systemet så att ni får de utlovade 
40 0000 kronorna. Det innebär ni måste ansöka om tryckningsbidrag på två ställen, dels de 
30 000 kronorna hos området. Blankett hittar ni på områdets hemsida: 
http://www.ht.lu.se/doktorand/disputation/doktorsdisputation. 



Resterande 10 000 + overhead får ni genom att skicka in en fritt skriven ansökan till Lotta. 
Glöm inte att ange att ni även ansöker om kompensation för overhead på de 30 000 som ni 
ansöker om hos området. Ansökan ska innehålla titel på avhandlingen, disputationsdatum, 
förlag och ska vara underskriven. En förutsättning för tryckningsbidrag är att det framgår i 
den tryckta boken att avhandlingen är en produkt inom Forskarskolan i historia och utgiven 
med bidrag från denna. 
 
Tyvärr tillkommer overhead även på fakturor från Media-tryck, vilket vi inte trodde var fallet 
tidigare. 
 

Ändring av områdets bestämmelser för utbildning på forskarsnivå 
Forskarutbildningsnämnden beslöt 2010-03-03 att områdets bestämmelser för utbildning på 
forskarnivå ska innehålla en formulering om att det av doktorsavhandlingens grafiska 
utformning ska framgå att den är producerad vid Lunds universitet. Följande tillägg införs: 
”Av avhandlingens utformning ska framgå att den är producerad inom utbildning på 
forskarnivå vid Lunds universitet.” 

 

Disputationer inom Forskarskolan 
Fredagen den 7 maj 2010: Simon Larsson, Intelligensaristokrater och arkivmartyrer. Normer 
för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945, Södertörn högskola, 
”Svarta lådan”, Moas båge kl 10.00. Opponent är Mats Persson, Uppsala universitet. 
 
Fredagen den 4 juni 2010: Vanja Lozic, I historiekanons skugga: Historieämne och 
identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle, Malmö högskola kl 10.15 
 
Fredagen den 18 juni 2010: Marie Eriksson, Makar emellan. Äktenskaplig oenighet och våld 
på kyrkliga och politiska arenor, 1810–1880, Växjö 
 
Fredagen den 17 september 2010: Anna Hedtjärn Wester, Södertörn 
 
Fredagen den 29 oktober 2010: Magnus Olsson, Södertörn 
 
Fler disputationer är på gång, men inga definitiva datum spikade. 
 
 

* * * 
 

Glad Påsk! 
 

önskar Lotta 
 


