
NYHETSBREVET 
 

Årgång 4, Nummer 1, 2008 
 
 

Ny utbildningskoordinator 
Johan Dietsch slutade vid årsskiftet och har börjat som forskarassistent på Slaviska 
institutionen i Lund. Hans efterträdare blir Lotta Tornbjer. Hon disputerade i Lund 2002 på en 
avhandling som hette Den nationella modern. Därefter har hon haft en del forskningspengar, 
men också vikarierat en termin på Malmö högskola, lärarutbildningen. Ni når henne på e-mail 
Charlotte.Tornbjer@hist.lu.se eller på telefon 046-222 79 63. Hör gärna av er om ni undrar 
något!  
 
 

Språksatsningen  
Forskarskolan rekommenderar i vår en kurs i skriftlig och muntlig akademisk engelska i 
IMER, Malmö högskolas regi. Kursen kommer att gå april, maj och avslutas precis i början av 
juni med en fiktiv konferens där ni ska presentera er forskning. (enligt uppgift ska det inte 
krocka med internatet) Kursen ger 4 poäng (nya), men ni kan inte tillgodoräkna den inom er 
utbildning. Den ska alltså betraktas som en resurs vid sidan om. Fullföljer ni kursen kommer 
ni ju ändå att få ett utbildningsbevis som ni kommer att ha kunna visa fram. Kursledare 
kommer Bernd Clavier och Damian Finnegan från IMER att vara och kursen ges på IMER, 
Malmö högskola. Exakt schema är inte lagt, utan kommer senare när de vet hur många som 
kommer att anmäla sig till kursen. 
 
Anmälan görs på nätet på nedanstående adress, så snabbt som möjligt (har tyvärr inget sista 
datum, men ni kan alltid kontakta Bernd Clavier direkt): 
http://www.mah.se/templates/form____51215.aspx 
 
Frågor om kursen kan ni ställa till Bernd Clavier: Berndt Clavier, Berndt.Clavier@mah.se. 
Övriga frågor kan ställa till Lotta Tornbjer, Charlotte.Tornbjer@hist.lu.se. 
 

Policy för engelsk språkgranskning  
Vid styrelsemötet den 21 januari 2008 (§ 5) beslöts att ersättning för språkgranskning av 
konferenspaper till internationella konferenser och internationella internat kan utgå med högst 
4000 kronor. 
 

Historikermötet 
Doktorander inom forskarskolan beviljas medel för att täcka konferensavgift, resa och 
uppehälle till Historikermötet 24-26 april i Lund. Det förutsätts som vanligt att billigast 
möjliga alternativ i fråga om logi (2 nätter) och resor väljs. Ta kontakt med Barbro Bergner 
för hjälp med bokning av resor.  
Anmälan görs på Historikermötets hemsida som ni kan nå via Historiska institutionens, Lunds 
universitet, hemsida. Ange att Forskarskolan i historia ska betala på samlingsfaktura. 
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Den 15 februari är sista dagen att registrera sig med lägre avgift. Vad gäller hotellbokning 
måste denna ske via hemsidan för att det aviserade rabatterade priset skall gälla. 
 

Juniinternatet 
Juniinternatet kommer att gå av stapeln i Lund den 9–11 juni 2008. Än så länge är Norbert 
Götz och Tim Tilton klara som föredragshållare. Internatet är internationellt, vilket förutsätter 
att framlagda paper är skrivna på engelska. Antingen kan ni presentera ert avhandlingsprojekt, 
en pilotstudie eller en del av avhandlingen. Papret ska alltså anknyta till er avhandling. Papret 
ska vara på 8–12 sidor och på engelska. Ni kommer också att få göra en muntlig presentation 
på ca 10 minuter. Mer information kommer. 
 

Mobilitetsstipendierna 
Mobilitetsstipendierna gick i år till Anna Nilsson och Matilda Svensson. 
 

Disputation 
Despina Tsimoula disputerar lördagen den 29 mars 2008 klockan 10.15 i sal 3, Historiska 
institutionen. Hennes avhandling heter Eidala: Gender and Nation in the Writing of Penelope 
Delta (1874–1941) och opponent är Irene Andersson, Malmö högskola. 
 

Information från Evelin 
När ni hanterar fakturor i Lupin som ej ska betalas av era ”egna” pengar så medger systemet 
tyvärr inte att ni kan kontera på allmän aktivitet. Evelin föreslår i dessa fall att ni konterar på 
era egna aktiviteter och sedan lägger till en kommentar ”skall betalas av allmänna medel”. 
Hon ändrar då konteringen på fakturan innan hon godkänner den. 
 

Övrig information 
 
The European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean, 
"Building on the Past" 
 
Marie Curie Fellowships for Early Stage Training Sixth Framework Programme (FP6)  
The European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean, "Building on 
the Past", allows early stage researchers access to a training programme offered by a network 
of ten universities in different European countries.  
It is open to PhD students and early stage researchers in history and related disciplines: 
- researching on any period of Europe´s history, from its classical origins to the present day 
- who can benefit in terms of research and training from a period of mobility in the doctoral 
school of one of the consortium universities 
 
It gives 
access to a training programme offered by a network of ten universities in different European 
Countries 
 
It allows 
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- participation in the regular postgraduate training and research seminars of the host university 
- supervision by academic experts at the host institution 
 
The ten universities of the consortium are: Università Ca’ Foscari di Venezia (Italy); 
Universität Bielefeld (Germany); Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovakia); 
Rijksuniversiteit Groningen (Netherlands); University College London (Great Britain); 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (Spain), National and Kapodistrian University of 
Athens (Greece); Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (Portugal); Ecole 
Normale Supérieure de Paris (France); Södertörns Högskola, Stockholm-South (Sweden).  
The coordinating institution is the History Department of Università Ca' Foscari di Venezia 
 
Deadline for applications: 28 February 2008  
 
More details: www.unive.it/eurodoct  
 

Seminariescheman 
 
Lund 
 
 
Högre seminariet 
 
Seminarieledare är Kristian Gerner. Seminariet sammanträder i Blå rummet, Magle Stora 
Kyrkogata 12 B, om inget annat anges. Högre seminariet är öppet för doktorander, forskare 
och lärare. Även forskare och doktorander från andra ämnen får gärna delta. Alla är hjärtligt 
välkomna! 
 
21 februari 14.15-16, Jens Ljunggren,  ”Radikalism i periferin: Svenska vänsterintellekteulla 
och 68” 
18 mars 14.15-16, Åsa Bengtsson "Kvinnor i rörelse - teori- och metodavsnitt  under 
utveckling."  
27 mars 16.15-18, Lars Edgren, Historisk förändring och förklaring från Ranke till historiens 
slut. Eftersits. 
1 april 14.15-16 Andreas Tullberg, e are in the Congo now" - Swedish UN-military in the 
Congo 1960-64 
15 april 14.15-15, Joachim östlund, Svenska besökare i Orienten under 1600-och 1700-tale: 
en projektpresentation 
13 maj 14.15-16, Carolina Jonsson, "Reproduktionspolitikens genealogi: Ett försök till 
tematisering av avhandlingens fokalpunkter". 
27 maj 14.15-16, Anna Nilsson,  "Skillingtryckens lyckobegrepp, 1750-1850"  
3 juni 14.15-16, Åsa Bengtsson "Kvinnor i rörelse - internationella influenser" 
 
(Själv)biografiseminariet vid  
Historiska institutionen 
 
Tema: (Själv)biografi och berättelser 
 
(Själv)biografiseminariet vid Historiska institutionen har i vår nöjet att inbjuda till en 
seminarieserie där fyra forskare från fyra olika ämnesområden presenterar texter under temat 
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”(Själv)biografi och berättelse”. Tyngdpunkten ligger i detta fall på ”berättelse” i bred 
bemärkelse med fokus på teoriutveckling och öppen diskussion. Tid: 14-16. Plats: Blå 
rummet, Historiska institutionen, Lund, Magle Stora Kyrkogata 12 B. 
 
27/2 
Sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa - Berättelser från Mexico 
 Text och inledning av Amelie Ayre, Fil. mag. Development Studies, Lunds universitet 
 
26/3 
Daniel Punday och den narrativa kroppen 
Text av Punday och inledning av Ulrika Holgersson, Forskare vid Historiska institutionen,  
Lunds universitet 
 
16/4 
Affekt och självbiografiska berättelser 
Text meddelas senare. Inledning av Lena Karlsson, Litteraturvetare och forskarassistent vid 
Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet 
 
14/5 
Om konsten att främmandegöra  
Text och inledning av Helen Andersson, Forskarassistent i etik på programmet för 
samtidskritik och kulturanalys, Uppsala universitet 
 
Texterna finns att tillgå på Historiska institutionen en vecka innan aktuellt  
seminarium. Kontaktpersoner: anna.jansdotter@hist.lu.se; sara.edenheim@mah.se
 

Växjö 
 
Preliminärt program för Doktorandseminariet i historia vt 2008 
Om inget annat sägs, äger seminarierna rum i Platon på onsdagar kl 13.15-15 
 
 
22 febr 
 
Obs 
fredag! 

Mats 
Johansson 

Mörekonflikten: klassformering, agrar kapitalism och klasskonflikt 
I Södra och Norra Möre härader 1929-1931. 
Licentiatseminarium 
Opponent: Professor Bill Sund, Stockholms universitet 
Seminarieledare: Lars Olsson 
Lokal: Weber 

5 mars Lennart 
Karlsson 

Folkets Hus-fonden 
Seminarieledare: Lars Olsson 

19 mars Fredrik 
Håkansson 

St. Gobain. The Rise of a Multinational Company. 
Seminarieledare: Lars Olsson 

26 mars Gunnel 
Holmér 

Invandring och invandrare på Kosta glasbruk 1940-1970. 
Slutseminarium 
Opponent: 
Seminarieledare: Lars Olsson 

23 april Martin 
Estvall 

En nasse är en nasse är en nasse - bilden av nazismen i Sjö-
mannens skämtteckningar. 
Seminarieledare: Lars Olsson 
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21 maj Anna Stark Post festum 
Seminarieledare: Gunlög Fur

   
 
 

Södertörn 
 
Beträffande det planerade seminariet 14.2, om diskussion av projektansökningar till RJ, 
ombeds de som har texter/ansökningar att lägga fram för diskussion, att snarast höra av sig 
om detta! Eftersom den första ansökningsomgången har deadline i samma veva är det bra att 
veta vilka som vill använda seminarietiden 14.2 till presentation och diskussion av 
ansökningar/texter!  
 
Nedan återfinns listan över vårens seminarier, som det ser ut för tillfället.  
 
1. to 7.2, 13-15, PA 239; Simo Laakkonen    
2. to 14.2, 13-15, PA 239; diskussion av projektansökningar (RJ)  
3. to 28.2, 13-15, PA 239; Anna Rosengren  
4. to 13.3, 13-15, PA 239; diskussion av projektansökningar (VR och Östersjöstiftelsen)  
5. to 27.3, 13-15, PA 239; Piotr Wawrzeniuk  
6. to 10.4, 13-15, PA 239; Mats Larsson (ekonomhistoriker inbjuden av Örjan S) [ej helt 
spikat]  
7. to 24.4, 13-15; obokat [viss krock med historikermötet i Lund 24.4-26.4]  
9. to 8.5, 13-15, PA 239; Anders Blomqvist  
10. to 22.5, 13-15, PA 239; Johanna Ringarp  
11. to 5.6, 13-15; obokat  
   
På återseende hälsar  
Ragnar 
 
 
Genusseminariet vårterminen 2008 
 
Nu drar Södertörns genusseminarium igång igen. 
 
 
Tisdag  5 februari Robert Hamrén presenterar sin avhandling ”Vi är 
Kl 15-17 OBS!  bara några kompisar som träffas ibland: Rotary 
PA 239   som en manlig arena” (Normal förlag, 2007). 

Robert Hamrén är sedan januari verksam som lärare vid 
genusvetenskap här på SH. 

 
 
Tisdag 19 februari Professor Elvira Scheich, gästprofessor vid Centrum 
Kl 13-15 OBS! för genusstudier i Uppsala, talar under rubriken 
PA 238  “Cyborgfeminism and/or Ecofeminism: Theorizing 
  Nature in Gender Studies“.  

 5



 
 
Tisdag 11 mars Ekonomhistorikern Kirsti Niskanen, Centrum för  
Kl 14-16  Genusstudier, Stockholms universitet, presenterar 
PA 239   sin senaste bok ”Karriär i männens värld: National- 
  ekonomen och feministen Karin Kock” (SNS förlag 
  2007). 
 
 
Tisdag 1 april Ann-Katrin Östman, vid Samtidshistoriska 
Kl 15-17 OBS! institutet här på SH, presenterar sin forskning om 
 PA 239  hur agrara kvinnors historia beaktades i de nordiska 

länderna på 1980-talet. 
 
 
Måndag 12 maj Seminariet gästas av den amerikanska forskaren 
  Wendy Brown! Närmare tid, plats och ämne  
  meddelas senare, men boka redan nu in dagen! 
 
 
Hjärtligt välkomna till vårens begivenheter!  Ulla Manns 
 

 
Malmö 
 
Seminarieschemat i Malmö skickar jag ut separat så fort jag har fått det. 

 6


	Ny utbildningskoordinator
	Språksatsningen 
	Policy för engelsk språkgranskning 
	Historikermötet
	Juniinternatet
	Mobilitetsstipendierna
	Disputation
	Information från Evelin
	Övrig information
	Seminariescheman
	Lund

	Högre seminariet
	Växjö

	Om inget annat sägs, äger seminarierna rum i Platon på onsdagar kl 13.15-15
	Södertörn

	Genusseminariet vårterminen 2008
	Malmö


