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Nyhetsbrev nr 1/06 
 
Detta är första numret av det Nyhetsbrev som styrelsen för forskarskolan i historia beslutat ge 
ut med någorlunda jämna mellanrum. Syftet är att förbättra informationen inom forskarskolan, 
och att punkta upp några av de viktiga beslut som fattats. 
 

Seminarier 
 
Under vårterminen är forskarskolan med och arrangerar ett par seminarier med internationella 
föreläsare. 
 
Fredagen den 10 mars kommer Heinz-Gerhard Haupt att hålla två föredrag på Södertörns 
högskola: 9.30–12.00, Komparativ och transnationell historia. Att skriva socialhistoria i ett 
europeiskt perspektiv, samt 13.30–16.00, Politiskt våld i Europa under 1800- och 1900-talen. 
Sal MA 456, Moas båge, Södertörns högskola. Sammankomsten kommer att ske i 
seminarieform med gott om utrymme för frågor och inlägg från deltagarna. 
 
Haupt tillhör våra ledande socialhistoriker och är en framträdande företrädare för Bielefeld-
skolan. Hans forskningsområden har rört relationer mellan nationalism och nationsbyggande, 
där han argumenterat för en social analys av nationalismen och vidare klasser och social 
skiktning, där han bl a lett ett större internationellt projekt om småborgerlighet. Han har också 
tillsammans med Jörgen Kocka givit viktiga bidrag till den tyska ”sonderweg”-diskussionen. 
Just nu leder han forskning kring politiskt våld i Europa under 1800- och 1900-talen  
 

Anmälan till kjell.ostberg@sh.se senast den 1 mars. 
 
Vi hoppas att forskarskolans doktorander tar tillfället i akt att besöka en partnerhögskola. 
Forskarskolans doktorander kan få medel för att bevista dessa föreläsningar. Kontakta Barbro 
Bergner <barbro.bergner@hist.lu.se> 
 

Juniinternatet 
 
Årets andra internat kommer att gå av stapeln mellan den 7 juni och den 9 juni på Bäckaskogs 
slott i Skåne. Internatet blir internationellt, men denna gång med en nordisk prägel. Vilka 
gäster som kommer att delta presenteras senare. 
 

Kurser 
 
Under vårterminen 2006 ges två kurser i forskarskolans regi. Kursen Religion och 
samhällsprocesser i Europa. Kulturhistoria och politik från kristnande till dagens 
mångkulturella samhälle ges av professor Catharina Raudvere, Köpenhamns universitet och 
docent Hanne Sanders, Lunds universitet.  
 
Senare under våren ges kursen Amerikanska friheter och ofriheter av docent Gunlög Fur, 
Växjö universitet och universitetslektor Dag Blanck, Uppsala universitet. Kursen startar den 



14–15 mars. Anmälan sker till Lars Berggren snarast. Närmare kursbeskrivning finns på 
hemsidan. 
 
Höstterminen 2006 planeras tre kurser. De första fem veckorna ges en introduktionskurs för 
de nyantagna. Från den 6 oktober till den 24 november ger Mats Greiff, Lars Olsson och Ylva 
Waldemarsson en kurs om internationell arbetarhistoria. Därefter kommer en teori- och 
metodkurs att ges. 
 
Kurser som dessutom planeras för nästa läsår är en andra teori- och metodkurs, en kurs i 
världshistoria, en genuskurs och en tillämpad kurs i arkivvetenskap. Dessutom kommer 
Kristian Gerners och Klas-Göran Karlssons kurs om Folkmord att ges en andra gång. 
 

Stipendier för kortare utlandsvistelse 
 

 
Forskarskolans utlysta stipendier för kortare utlandsvistelse har tilldelats Jesper Johansson, 
Martin Kjellgren, och Johanna Ringarp. 
 
Den europeiska forskarskolan i historia har just gjort en ny utlysning. Stipendierna ger 
möjlighet att under relativt gynnsamma ekonomiska omständigheter tillbringa upp till ett läsår 
vid ett av de tio ingående partneruniversiteten. Bland dessa kan nämnas Bielefeld, University 
College i London och École Normale Supérieur i Paris. Nordisk samarbetspartner är 
Södertörns högskola.  
 

Syftet med stipendierna är att ge doktoranderna tillfälle att delta i forskarutbildning i ett annat 
land. I första hand är de tänkta för doktorander som befinner sig i den första hälften av sin 
utbildning. Ansökningstiden går ut 31 mars.  
 

För vidare information, kontakta eurodoct@unive.it. Se också hemsidan 
http://venus.unive.it/eurodoct/index.php eller kontakta Kjell Östberg: kjell.ostberg@sh.se
 

Utlysningar 
 
Forskarskolan har utlyst tolv nya anställningar som doktorand med tillträde den 1 september. 
Dessa fördelar sig på följande sätt: fem i Lund, fyra i Södertörn, två i Malmö och en i Växjö. 
Två av anställningarna i Södertörn och en av anställningarna i Malmö är externt finansierade. 
Under våren kommer alltså forskarskolans lärargrupp med hjälp av övriga lärare i Lund, 
Malmö, Södertörn och Växjö att ha ett intensivt arbete med att få fram de mest lämpliga 
kandidaterna till anställningarna. 
 

Forskarskoleantologin  
 
Historieforskning på nya vägar, redigerad av Klas-Göran Karlsson, Eva-Helen Ulvros och Ulf 
Zander, är f n inlämnad på sätteriet och kommer, om inget oförutsett inträffar, att komma ut 
under den sena vårterminen. Förlaget är Nordic Academic Press i Lund. Inledningstext och 
disposition har redan skickats ut till alla skribenter. Korrektur kommer att översändas till 
författarna för granskning. 
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