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Självvärdering 
Högskoleverket utvärderar för närvarande de 16 nationella forskarskolorna. Vi har under 
sensommar och tidig höst arbetat med en självvärdering, som diskuterats i styrelsen och som 
skickats in till Högskoleverket. Denna bifogas detta nyhetsbrev. Flera av forskarskolans 
doktorander och handledare kommer att besvara en elektronisk enkät. Den 22 november 
kommer det sedan att bli en hearing med representanter för forskarskolorna.  

Internat 
Styrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att 
januariinternatet nästa år bör ha ett annat upplägg än vad 
som varit fallet de senaste åren, eftersom vi i år inte 
antog några nya doktorander som kan lägga fram 
något.  Ett förslag var att internatet skulle hållas 30-
31 januari och 1 februari i samarbete med forskare 
och doktorander från Oslo eller andra norska 
universitet. Internatet skulle äga rum på Voksenåsen 
utanför Oslo. Nu visade det sig att Voksenåsen endast 
hade 18 rum till förfogande. Därför kommer andra 
möjligheter att diskuteras  vid styrelsemötet den 22 oktober. 
   Juniinternatet skall äga rum 9-11 juni och att den generella inriktningen kommer att vara blickar 
på Sverige utifrån. Ledningsgruppen ansvarar för att sätta ihop av en arbetsgrupp som kan arbeta 
vidare i ärendet.    
 
Resor till seminarium på annan ort 
På förekommen anledning vill ledningsgruppen göra ett förtydligande avseende resor till 
seminarier på annan ort. Som bekant så kan man som doktorand bevista seminarier vid andra 
partnerhögskolor och universitet med finansiering av Forskarskolan. Det skall röra sig om 
seminarium vid respektive ämnesinstitution med relevans för avhandlingsarbetet. Vid resor till 
och från sådana begivenheter förutsätts det att billigast möjliga alternativ av biljetter väljs. En resa 
tur och retur med flyg från Stockholm till Lund för över 3000 kronor kommer inte på tal, ej 
heller resande med Arlanda Express för 220 kronor när flygbussen kostar mindre än hälften! 
   Hädanefter begränsas ersättning för biljetter mellan Stockholm och Malmö/Lund till 1500 
kronor för Forskarskolans doktorander. Om särskilda skäl föreligger kan även dyrare biljetter 
ersättas, då skall dock ledningsgruppen konsulteras innan biljetten bokas. 

Resebidrag och rapportering 
Många doktorander har sökt och fått extra resebidrag till deltagande i konferenser inom och 
utom Sverige. Här vill vi bara påminna om att tilldelning av extra ersättning utlöser en 
obligatorisk rapportskyldighet till ledningsgruppen. Ni som erhållit bidrag och ännu inte lämnat in 
rapport, gör det! 

 
 

Kom ihåg! 
- Uppge att ni är studenter då ni 
bokar biljetter hos VIA-travel 
- Be dem boka de billigaste 
biljetterna!!! 



 
 
Disputationer 
Victor Lundberg disputerar i Lund den 15 december på avhandlingen Folket, yxan och orättvisans 
rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902. 
Opponent är prof. Tom Olsson, Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns 
högskola. 

Tommy Gustafsson disputerar i Lund den 12 januari på avhandlingen En fiende till civilisationen: 
Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet. 

Mobilitetsstipendier 
Forskarskolan i historia utlyser härmed två stipendier för att möjliggöra en 1-2 månaders vistelse 
vid ett utländskt lärosäte. Stipendierna är framförallt tänkta som en möjlighet för forskarskolans 
doktorander att vistas en tid i en utländsk forskningsmiljö som direkt kan främja arbetet på 
avhandlingen. Ansökan skall påvisa att så är fallet. 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 2007. Stipendierna omfattar 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 skall lämnas in till Johan Dietsch, Historiska institutionen, Lunds universitet, Box 
2074, 220 02 Lund. Sista ansökan är 7 december 2007! 

Seminarieschema 
Seminariescheman för Lund och Malmö: 

Lund 

Seminarieledare är Eva Österberg. Seminariet sammanträder i Blå rummet, Magle Stora 
Kyrkogata 12 B, andra våningen, om inget annat anges. Högre seminariet är öppet för 
doktorander, forskare och lärare. Även forskare och doktorander från andra ämnen får gärna 
delta. Alla hjärtligt välkomna! 
 
23/10, 14.15, Anna Jansdotter: Finns det ett berättningsbart jag? 
1/11, 16.15, Kjell Östberg: Olof Palme och kalla kriget. Eftersits. 
8/11, 16.15, Charlotta Brylla: Det totalitära språket. Språk och ideologi i två tyska diktaturer. 
Eftersits. 
13/11, 14.15, Malin Gregersen: Entering Domestic Space: Missionary Perceptions of Home and 
Family.  
22/11, 14.15, Marie Cronqvist: Folkhemmet i atomåldern.  
29/11, 14.15, Alexander Gustavsson: Kristna hjältar. Hero-tanken hos den lundensiska 
högkyrkligheten.  
4/12, 14.15, Charlotte Tornbjer: Att resa till framtiden. Svenska resenärer i Sovjetunionen, USA 
och Tyskland under 1930-talet.  
11/12, 16.15, Nils Gilje: Fenomenologi och kulturhistoria. Eftersits. 
13/12, 14.15, Anna Bengtsson: Från det enkla till det svåra utan språng – 
moderniseringsprojektet och ”traditionaliseringsprojektet” på Nääs 1880-1940.  

Malmö 

24/10 Fredrik Björk Titel meddelas senare. 
14/11 Matilda Svensson Titel meddelas senare. 



21/11 Fredrik Nilsson: Badrumsvågen, spegeln och den andres blick – en autoetnografisk 
reflektion. 
28/11 Vanja Lozic: Den multikulturella vändningen. 
12/12 Mikael Ottosson: Slashasarnas historia - svenskt ickearbete under 1900-talet. 
 9/1 Stefan Nyzell: Det lyser rött – polisföreningen Kamraten i Malmö 1919-1927. 


