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Vårinternatet 
Vårinternatet kommer att gå av stapeln den 31 maj – 2 juni 2010 och kommer helt att ägnas åt 
den kommande antologin. Skrivinstruktioner skickas ut separat till doktoranderna 
Anmälan görs till Barbro, barbro.bergner@hist.lu.se 
 

Kurser inom Forskarskolan 
Kursen, Klass i historisk forskning, kommer att ges under senvåren 2010 i forskarskolans regi. 
Lärare är Lars Edgren och Ulrika Holgersson. Kursen kommer att starta den 12/4 och avslutas 
den 18/5. Lars Berggren tar emot efteranmälningar fram till den 15 mars, 
Lars.Berggren@hist.lu.se.  
 

Ändrade regler för tryckningsbidrag 
I fortsättningen kommer även doktorander inom forskarskolan att komma i åtnjutande av 
områdets tryckningsbidrag. Detta bidrag är på 30 000 kr. Forskarskolans styrelse har dock 
beslutat att kompensera de doktorander som redan är inne i systemet så att ni får de utlovade 
40 0000 kronorna. Det innebär ni måste ansöka om tryckningsbidrag på två ställen, dels de 
30 000 kronorna hos området. Blankett hittar ni på områdets hemsida: 
http://www.ht.lu.se/doktorand/disputation/doktorsdisputation. 
Resterande 10 000 + overhead får ni genom att skicka in en fritt skriven ansökan till Lotta. 
Ansökan ska innehålla titel på avhandlingen, disputationsdatum, förlag och ska vara 
underskriven. En förutsättning för tryckningsbidrag är att det framgår i den tryckta boken att 
avhandlingen är en produkt inom Forskarskolan i historia och utgiven med bidrag från denna. 
 

Sjukdom, föräldrarledighet etc 
Tänk på att spara alla papper som har med sjukdagar, VAB-dagar, föräldrarledighet etc 
eftersom dessa behövs när ni söker förlängning.  
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Antagning 
Ingen antagning kommer att ske våren 2010. Nästa antagning planeras våren 2011. Område 
HT har dock utlyst 4 studiestöd i historia med tillträde den 1 september 2010. Sista ansökan är 
1 mars, se http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/11295. 
 

Disputationer inom Forskarskolan 
Stefan Nyzell disputerade fredagen den 5 februari 2010 klockan 10.00 i Orkanen, Malmö 
högskola på avhandlingen "Striden ägde rum i Malmö": Möllevångskravallerna 1926. En studie av 
politiskt våld i mellankrigstidens Sverige. Opponent var Mary Hilson, London University of College 
(UCL). 
 
Louise Sebro disputerar fredagen den 12 mars kl 10.15 i sal 3, Historiska institutionen, Lund, 
med avhandlingen Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet og social navigation i Dansk 
Vestindien 1730–1770. Opponent är professor Holger Weiss, Åbo Akademi. 
 
Fredagen den 7 maj 2010: Simon Larsson, Intelligensaristokrater och arkivmartyrer. Normer 
för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945, Södertörn högskola. 
Opponent är Mats Persson, Uppsala universitet. 
 
Fredagen den 18 juni 2010: Marie Eriksson, Växjö 
 
Fler disputationer är på gång, men inga definitiva datum spikade. 
 

Seminarier VT 2010 
Nedan följer en sammanställning av seminarier vid de olika lärosätena. 
 
Lund 
 
Högre seminariet 
Seminariet leds denna termin av Yvonne Maria Werner och det sammanträder i Blå rummet, 
Magle Stora Kyrkogata 12 B, om inget annat anges. Högre seminariet är öppet för 
doktorander, forskare och lärare. Tiden är tisdagar klockan 14.15–16 respektive torsdagar 
13.15–15 om inget annat anges. 
 

Tisdag 16 februari: Anna Nilsson, Den fallna människan ordningen (avhandlingsavsnitt) 

Tisdag 23 februari: Martin Ericsson, Tattarproblematiken i spänningsfältet mellan stat, 
kommun och vetenskap under 1900-talet första hälft (avhandlingsavsnitt) 

Tisdag 2 mars: Louise Bergström, Ras och nation i retoriken mot utvandringen under 1900-
talets början 

Tisdag 9 mars: Lars Berggren och Per Eliasson, Miljön och la longue durée  

Torsdag 18 mars, 14.15–16: Sverker Sörlin, Miljöhistoria: en presentation – eftersits 

Tisdag 23 mars: David Larsson, Att sammanföra miljö- och kulturhistoria. Vetenskapliga 
möjligheter och etiska problem 
 
Malmö 



 
Seminariet för historiska studier 
Plats: Lärarutbildningen (Orkanen), Malmö högskola. Lokal anges vid varje tillfälle. 
Ordförande är Fredrik Nilsson. Samordnare: Helena Tolvhed, Helena.Tolvhed@mah.se, tel 
040-6658049 
 

20/1, 15.15–17, sal B338: Helena Tolvhed, ”Intersektionalitet och historievetenskap” 
 
3/2, 15.15–17, sal A426: Lars-Eric Jönsson (docent i etnologi, Lunds universitet), ”Källor till 
psykiatrins historia. Om rum och praktiker i patientjournaler och sjukvårdspolitiska program” 
 
5/2 DISPUTATION sal D138, kl. 10.15: Stefan Nyzell disputerar på avhandlingen ”Striden 
ägde rum i Malmö”. Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i 
mellankrigstidens Sverige 
 
10/2, 13.15–15.30, sal E239: Karin Widerberg (professor i sociologi, Universitetet i Oslo), 
”Med samtalen som utgångspunkt” (i samarbete med CTA). 
 
17/2, 15.15–17, sal E337: Anna Nordqvist, ”Berättelser och svenska tjänstekvinnor i 
Köpenhamn”. Eftersits. 
 
3/3, 15.15–17, sal D377: Monika Edgren, ”Befolkning. Ett biopolitiskt vetande i ett historiskt 
perspektiv” 
 
10/3, 15.15–17, sal B377: Joakim Glaser, ”Kulturella identitetsprocesser hos ungdomar i östra 
Tyskland” 
 
23/3, OBS en tisdag! 13.00–15.30, sal N2A440, 4 vån, Studentcentrum, N Neptunigatan 1: 
Sofia Seifarth, forskningschef vid Arbetets museum i Norrköping, Arbetets museum, ”I mötet 
mellan vetenskaplig forskning, praktisk kunskap och konstnärlig gestaltning” (i samarbete 
med CTA) 
 
31/3, 15.15–17, sal B337: Jonas von Nolting, ”Kulturell identitet, kulturarv och interkulturell 
förståelse – ett uppdrag för skolans historieundervisning” 
 
14/4, 15.15–17, sal D377: Robert Nilsson, ”Den stora gruvstrejken i Malmfälten: 
Konstruktionen av en händelse. Presentation av avhandlingsplan” 
 
21/4, 15.15–17, sal E340: Robin Eklund, ”Identiteter i konflikt. Om dagspressens formering 
av identiteterna ”strejkande” och ”strejkbrytare” i Malmö 1926” 
 
28/4, 15.15–17, sal E239: Mats Greiff, Sandra Jönsson & Tuja Muhonen, ”Kvantitativa 
metoder” (i samarbete med CTA). Eftersits. 
 
5/5, 15.15–17, sal A227: Mariah Larsson, FD litteraturvetenskap med inriktning film och 
postdoc vid Hälsa och samhälle, ”Size does matter: film gauge and pornographic exhibition in 
the 1970s” 
 
26/5, 15.15–17, sal C377: Lennart Olausson, ”Socialism och/eller demokrati? 

mailto:Helena.Tolvhed@mah.se


Austromarxismen och försöken att finna en tredje väg” 
 
2/6, 15.15–17, sal B377: Mats Greiff, ”Folkparker i Staden och på landet: Exemplet 
Köpingebro och Malmö”. Eftersits och våravslutning i Folkets Park! 
 
Södertörns högskola 
 
Högre seminariet i historia 
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. 
Tiderna för vårterminen är obokade. Hör av er till Ragnar om ni önskar någon tid. 
 
Samtidshistoriska institutets seminarieserie 
Programmet är inte fastställt. 
 
Växjö 
 
Högre seminariet 
Gunlög Fur håller i seminariet. Lokal är sal Platon, Hus F, Växjö 
 
10/3 13–15 Wirginia Bogatic presenterar ett avhandlingskapitel 
31/3 13–15 Emilie Wellfelt lägger fram utökat avhandlings-PM 
 
Dessutom disputerar Tobias Stark den 12 juni och Marie Eriksson den 18 juni. 
 
 
 

 
* * * 

 
 
 

Hälsningar Lotta 
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