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Välkomna till ett nytt läsår!  
Vi hälsar särskilt de nyantagna doktoranderna Peter K. Andersson, Pernilla Bjelkenbrandt, 
Kajsa Brilkman, Isak Hammar, Emma Hilborn och Johan Stenfeldt välkomna. Alla har sin 
placering i Lund. Dessutom har Lund fått ytterligare en ny fakultetsfinansierad doktorand: 
David Larsson. 
 
En första introduktionsdag för dessa sker i Lund måndagen den 8 September. 
 

Kurser 
Kursen Allmän världshistoria med Kristian Gerner, Dick Harrison och Hans Hägerdal som 
lärare är framskjuten till våren. 
 
13/10-21/11: Områdesgemensam introduktionskurs för nyantagna doktorander 
 
28/11–FS januariinternat: Teorikurs. Lärare: Lars Berggren, Monika Edgren, Ulla Rosén. 
Anmälan senast den 1/11. 
 
FS januariinternat–9/3: Metodkurs. Lärare: Lars Berggren, Monika Edgren, Ulla Rosén. 
Anmälan senast den 1/12. 
 
Anmälan sker till lars.berggren@hist.lu.se
 
Ytterligare en kurs planeras för senvåren. Närmare upplysningar ges av Lars Berggren. 
 

Internat 
Januariinternatet är preliminärt planerat till den 29-30 januari 2009. 
 
Vårinternatet, det som brukar kallas juniinternatet, har vi ännu inte något exakt datum för. 
Eventuellt kommer det att ligga i slutet av maj.  
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Resor och fakturor 
Kom ihåg att uppge att ni är studenter när ni bokar biljett hos VIA-travel och be dem boka de 
billigaste biljetterna. 
 
När ni hanterar fakturor i Lupin som inte 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. 
 

Resebidrag och rapportering 
Många doktorander har sökt och fått extra resebidrag till deltagande i konferenser inom och 
utom Sverige. Glöm inte att ni efter genomförd resa ska lämna in en rapport till 
ledningsgruppen! 

 

Mobilitetsstipendier 
Forskarskolan i historia utlyser härmed två stipendier för att möjliggöra 1-2 månaders vistelse 
vid ett utländskt lärosäte. Stipendierna är framför allt tänkta som en möjlighet för 
forskarskolans doktorander att vistas i en utländsk forskningsmiljö som direkt kan främja 
arbetet på avhandlingen. Det krävs en inbjudan från det utländska lärosätet där det framgår att 
arbetsplats erbjuds under vistelsen. Det krävs också ett intyg från sökandes huvudhandledare 
om utlandsvistelsens betydelse för avhandlingsarbetet. Utlandsvistelsen skall äga rum under 
kalenderåret 2009. Stipendierna omfattare ett grundbelopp på 30 000 kronor för en vistelse på 
en månad. Därutöver kan upp till ytterligare 10 000 kronor utgå ifall vistelsen förlängs upp till 
två månader. Bidraget skall täcka alla kostnader i samband med utlandsvistelsen. Inga 
ytterligare bidrag utgår. 

Ansökningar ska skickas till Charlotte Tornbjer, Historiska institutionen, Lunds universitet, 
Box 2074, 200 02 Lund. Sista ansökan är 8 december 2008. 

 

Övrig information 
Kansli HT, Lund universitet, har flyttat och finns numera på Sölvegatan 14A, hus K. 

 

Seminarieschema kommer att skickas ut så snart jag har fått in aktuella scheman för de olika 
lärosätena. Jag uppmanar ansvariga att sända dem till mig, snarast möjligt. 

 

The European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean, 
"Building on the Past" 



Är ni intresserade så fundera över ansökan redan nu. Ansökan sker i februari. Mer 
information: www.unive.it/eurodoct  
 

 

Kommande disputationer inom forskarskolan hösten 2008 
 
Jesper Johansson, Växjö disputerar fredagen den 19 september kl 13 i sal Homeros, Växjö 
universitet. Hans avhandling heter Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här" - 
Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981 och opponent är Anders Wigerfeldt, 
Malmö högskola. 
 
Christina Jansson, Södertörn, disputerar fredagen den 26 september i sal MB 503 på 
Södertörns högskola. Hennes avhandling heter Maktfyllda möten i medicinska rum. Debatt, 
kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985 och opponent är Karin Johannisson, 
Uppsala universitet. 

Anne Hedén, Södertörn, disputerar måndagen den 13 oktober kl 10.00 i sal MA 756, 
Södertörns högskola. Hennes avhandling heter Röd stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina 
som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen och opponent 
är Heléne Lööw, Uppsala universitet. 

Lö 15 november: Cecilia Riving. Opponent: Lars-Erik Jönsson 

Lö 22 november: Stefan Nyzell, Malmö. Opponent: Mary Hilson 

Lö 29 november: Magnus Olofsson. Opponent: Karin Sennefelt 

Lö 6 december: Johan Östling. Opponent: Mattias Tydén 

Fr 12 december: Lennart Karlsson, Växjö 

Fr 12 december: Christian Widholm. Opponent: Jens Ljunggren 

Fr 19 december: Ainur Elmgren. Trolig opponent: Lars Ellenius 

Lö 20 december: Fredrik Björk, Malmö. Opponent: Eva Jakobsson 

Lö 24 januari 2009: Helena Tolvhed, Malmö. Opponent: Eva Blomberg 

 

 
 
Jag er önskar er alla en kreativ och produktiv hösttermin 
 
Lotta 
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