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Jag önskar er alla välkomna till en ny vårtermin. Internatet i Margaretetorp var givande med 
arbetsmarknadsinformation och diskussion av de nya doktorandernas forsknings-PM.  

Ny forskarskola  
Historiska institutionen vid Lunds universitet har i samarbete med Historiska studier inom 
individ och samhälle vid Lärarutbildningen vid Malmö högskola fått en ny forskarskola, 
Forskarskolan i historia och historiedidaktik. Den är en statlig fortutbildningssatsning för 
lärare i historia inom det så kallade Lärarlyftet. De antagna ska efter 2,5 år avlägga en 
filosofie licentiatexamen. 24 personer är antagna, 14 med placering i Lund och 10 med 
placering i Malmö. Forskningen bedrivs på 80% och resterande 20% utgörs av tjänstgöring på 
skolor. Vi i den ”gamla” forskarskolan hälsar de nyantagna i den nya forskarskolan välkomna 
och hoppas på ett givande samarbete i framtiden. 
 

Ekonomi 
Ekonomin är fortfarande osäker och det är svårt att överblicka hur det nya 
redovisningssystemet slår. Internatet i maj är i vilket fall som helst inställt och därmed är 
också forskarskoleantologin framskjuten. 
 

Kurser 
Kursen Allmän världshistoria med Kristian Gerner, Dick Harrison och Hans Hägerdal har 
blivit framflyttad till hösten 2009, den första perioden. Mer information lämnas av Lars 
Berggren. Anmälan sker till Lars Berggren senast den 1 juni. 
 
Hösten 2009, andra perioden, planeras en kurs om klass, preliminärt med Lars Edgren och 
Ulrika Holgersson som ansvariga. Mer information lämnas av Lars Berggren. Anmälan sker 
till Lars Berggren senast den 1 juni. 

 

Mobilitetsstipendiet 
Fredrik Håkansson, Växjö, fick Forskarskolans utlysta mobilitetsstipendium. Vi gratulerar 
och önskar lycka till med vistelsen i Wayne State University i Detroit, USA. 
 



Disputationsort 
På Forskarutbildningsnämndens sammanträde 2009-02-03 beslutades att de doktorander inom 
forskarskolan som inte är placerade i Lund och som ska disputera vårterminen 2009 får 
dispens från regeln om att disputationer ska äga rum i områdets lokaler. Möjligheterna för en 
mer permanent lösning ska utredas under våren.  
 

Datorer 
Hanteringen av doktorandernas datorer efter att examen har tagits ut kommer i fortsättningen 
att stramas upp. Detta gäller alltså de som tidigare varit doktorander, som tagit ut sin examen 
och som inte har någon vidare anställning eller anknytning till Historiska institutionen i Lund. 
Dessa ombeds att lämna in sin dator eller att köpa ut den till en administrativ avgift. De 
avgifter som gäller är följande: 
Om datorn är äldre än fem år: lämna tillbaks eller köp ut för 200 :- 
Om datorn är mellan 3-5 år: lämna tillbaks eller köp ut för 500 :- 
Om datorn är yngre än 3 år: lämna tillbaks eller köp ut för resterande avskrivningssumma 
(räknas ut av Evelin). 
 

Till Dig som nyss disputerat 
Om Du varit med i media skicka en aktuell medialänk till mig, så ska jag försöka ordna en 
länksida på hemsidan till detta ändamål. 
 

* * * 

Seminarier VT 09 
Nedan kommer en sammanställning av seminarierna på de olika lärosätena. 
 

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! Den som vill lägga gram en uppsats på Högre seminariet vt 09 ska meddela 
Kristian namn,, titel på uppsatsen samt vilket av nedanstående datum som föredras. Ordinarie 
tid för seminarier är tisdagar 14.15-16 med torsdagar samma klockslag som reservdag. 
Följande datum finns tillgängliga 10/2, 24/2, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 12/5, 19/5.  Möjliga dagar 
är också 12/2, 19/2, 26/2, 26/3, 16/4, 23/4, 14/5, 26/5, 4/6. 
 
17 februari 14.15-16, Noa Agnete Metz, ”Ironfists of Southern Europe.” How the regimes of 
Franco and Italian Fascism waltzed with anti-Semitism and new definitions of race 
 
19 mars 14.15-16, Mikael Pettersson, Sexuell övernaturlig beblandelse inför rätta under 
svenskt 1600- och 1700-tal – en presentation av de mest omfattande rättsfallen 
 
24 mars 14.15-16, Andreas Tullberg, Swedish Decision Making and Preparations Before 
ONUC (Operation des Nations Uniea au Congo) 



  
31 mars, 16.15-18, Peter Gärdenfors, Varför berättar vi? 
 
2 juni 14.15-16, Mikael Pettersson, Sexuell övernaturlig beblandelse och genus i 1600- och 
1700-talens Sverige 
 

Malmö 

Seminariet för historiska studier 
Plats: Lärarutbildningen (Orkanen), Malmö högskola, sal C436 
 
28/1 15.15-17, Johan Lundin och Fredrik Nilsson, ”Fruntimmer, hvilka sökte föra effekt” 
(projektansökan om Frälsningsarmén ur ett genusperspektiv). 
 
4/2 15.15-17, Irene Andersson, ”Mellan jubileumsskrifter och övervakningshistoria. Nedslag i 
svensk fredsrörelse mellan öst och väst”. 
 
18/2 15.15-17, Torbjörn Andersson, ”Spela fotboll bondjävlar! – Om Öster, Växjö och 
Småland”. EFTERSITS! 
 
18/3 15.15-17, Vanja Lozic, ”Varför läsa historia” (analyskapitel i avhandling). 
 
25/3 15.15-17, Mats Greiff, ”Punkrörelse, politisk kultur och murens fall. Punkscenen i 
DDR”. 
 
15/4 15.15-17, Thom Axelsson, ”Den sköne och den dålige – Om konsten att berätta en 
vetenskaplig historia”. 
 
22/4 15.15-17, Roger Johansson, ”Berättelse om en strejkbrytare”. 
 
29/4 15.15-17, Orvar Löfgren, ”Känslor i rörelse. Om att analysera resfeberns historia”. 
EFTERSITS! 
 
6/5 15.15-17, Malin Arvidsson, doktorand i historia vid Örebro universitet, avhandlings-PM. 
 
13/5 15.15-17, Stefan Nyzell, projektpresentation. 
 
20/5 15.15-17, Carolina Jonsson, avhandlingstext. 
 
27/5 15.15-17, Maria Sundkvist, ”1950-talets barndomar” (prel titel). 
 
3/6 15.15-17, Matilda Svensson, avhandlingstext. 
 



Södertörn 

Högre seminariet i historia på Södertörns högskola 
Ragnar Björk är ansvarig för högre seminariet i historia vid SH. Hör av er per e-post till 
ragnar.bjork@sh.se om ni vill boka tider. Lokal är PA 239 och tiden 13-15, om inget annat 
anges. Texter till seminarierna skickas ut per post veckan innan. 
 
29 januari, Yulia Gradskova, rubrik: tba. 
 
12 februari, Nadezda Petrusenko, doktorand på SH, presenterar text, rubrik: tba. 
 
23 mars, Anders Blomqvist, doktorand på SH, presenterar text, rubrik: tba 
 
23 april, Institutionens fyra nya doktorander presenterar sin forskning. 
 
7 maj, Magnus Olsson, doktorand på SH, presenterar en del av ett avhandlingskapitel: 
Organisera mera – hur kronan arrenderade bort posten 1662. [prel. rubrik] 
 
20 maj, Christina Douglas, doktorand på SH, presenterar text. Notera dagen, den 21/5 är 
helgdag, rubrik: tba 
 
4 juni, Anders Blomqvist, doktorand på SH, presenterar text, rubrik: tba 
 

Samtidshistoriska institutets forskarseminarier 
Plats: Södertörns Högskola, F-huset, plan 8, sammanträdesrummet. 
Tid: 13-15 (kan ändras beträffande något enstaka seminarium, vilket då meddelas i god tid 
före seminariet) 
 
4 februari: ”Att dela med sig av sina intervjuer” 
SHI har genom åren arbetat med att skapa och bevara källmaterial som berör den moderna 
politiska historien. Likaså har många av de forskningsprojekt som förlagts till SHI genomfört 
intervjuer. En tanke är att göra delar av detta material mer tillgängligt, t. ex. genom skapandet 
av en intervjukatalog i samarbete med högskolans bibliotek. Ett sådant projekt kräver att vi 
tänker igenom och diskuterar en rad frågor, vilket är syftet med detta seminarium. Werner 
Schmidt inleder diskussionen och representanter för Högskolans bibliotek kommer att ge sin 
syn på vad ett sådant projekt kräver. 
 
18 februari 
Werner Schmidt presenterar sin pågående forskning kring Peter Weiss. 
 
4 mars 
Katarina Friberg diskuterar sin artikel ”Workers’ rights and consumers’ obligation – a 
consumer co-operative perspecitve”. 
 
29 april 
“Med Moskva” 
Lars Björlin presenterar forskning om Sveriges Kommunistiska Parti under senare delen av 
1920-talet. 
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13 maj 
Linda Ekström presenterar delar av sitt avhandlingsarbete om problemformuleringsprocesser 
kring ojämställdhetsfrågor och artikulation av jämställdhet inom olika manliga sfärer. 
Seminarietexten rör IF Metalls arbete med frågor om jämställdhet i förhållande till frågor om 
lönediskriminering, kvinnolöner och ”lika lön mellan kvinnor och män”. 
 

Växjö 

Doktorandseminariet i historia vt 2009 
Om inte annat sägs, äger seminarierna rum i Platon på onsdagar kl 13.15-15. 
 
 
31.1 Lennart 

Karlsson 
Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905-
1960 
Doktorsdisputation 
Lokal: Homeros 
Opponent: docent Thord Strömberg, Örebro Universitet 
Ordförande: Lars Olsson 

20.2 Martin 
Estvall 

Sjöfart på stormigt hav. Sjömannen och Svensk Sjöfarts Tidning 
inför den nazistiska utmaningen 1932-1945 
Doktorsdisputation 
Lokal: Utvandrarnas Hus 
Opponent: fil dr Håkan Blomqvist, Södertörns högskola 
Ordförande: Lars Olsson 

25.2 Fredrik 
Håkansson 

Transnational Trade Union Strategies in the St. Gobain in 1969. 
How to understand a strike. 
Lokal: Lagerkvist 
Seminarieledare: Lars Olsson 

27.2 Cecilia 
Axelsson 

En Meningsfull Historia? Didaktiska perspektiv på 
historieförmedlande museiutställningar om migration och 
kulturmöten. 
Doktorsdisputation 
Lokal: Homeros 
Opponent: fil.dr Carina Rönnqvist, Umeå Universitet 
Ordförande: Lars Olsson 

4.3 
 

Wirginia 
Bogatic 

Att stanna i Sverige eller återvända till Polen?Polska kvinnor från 
KZ-lägret i Ravensbrück. Inledning och teoretiska utgångspunkter. 
Seminarieledare: Lars Olsson 

25.3 
Kl 
10-12 

Anna Stark Ett liv summeras. Meningsskapande processer och konstruktionen av 
klass, genus och sekularisering i nekrologer 1920-1940. 
Seminarieledare: Gunlög Fur 

5.6 Gunnel 
Holmér 

Arbetskraftsinvandring till Kosta Glasbruk 1943-1973 
Licentiatseminarium 
Opponent: tba 
Ordförande: Lars Olsson 

10.6 Anna Stark Av Gud hemkallad, avsomnad eller död. Social och religiös 
förändring i dödsannonsen 1880-1940. 
Seminarieledare: Gunlög Fur 

 



 
 

* * * 
 
 
Med önskan om en kreativ och produktiv vårtermin. 
Lotta 
 


	Ny forskarskola 
	Ekonomi
	Kurser
	Mobilitetsstipendiet
	Disputationsort
	Datorer
	Till Dig som nyss disputerat
	Seminarier VT 09
	Lund
	Högre seminariet 

	Malmö
	Seminariet för historiska studier

	Södertörn
	Högre seminariet i historia på Södertörns högskola

	Samtidshistoriska institutets forskarseminarier
	Växjö
	Doktorandseminariet i historia vt 2009



