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De nya doktoranderna 
Under vårterminen har tolv nya doktorander antagits. Fem av dessa är placerade i Lund, två i 
Malmö, en i Växjö och fyra på Södertörns högskola. Två av de senare är knutna till projekten 
The 17th Century Media Revolution in the Baltic Area och Enchanted Identities: Symbols, 
Rituals and Feelings around the Baltic Sea , 1860–1950. Vi hälsar följande tolv nya 
doktorander välkomna till forskarskolan i historia: 
 
Med placering vid Lunds universitet: Åsa Bengtsson, Paul Brunnström, Anna Nilsson, Mikael 
Pettersson och Andreas Tullberg. 
 
Med placering på Malmö högskola: Carolina Jonsson, Matilda Svensson 
 
Med placering på Södertörns högskola: Rasmus Fleischer, Anna Rosengren, Magnus Olsson, 
Christina Douglas  
 
Med placering vid Växjö universitet: Fredrik Håkansson 

Januariinternatet 
Januariinternatet kommer att hållas från den 31 januari till den 2 februari 2007.  
Troligtvis kommer platsen denna gång att bli Margretetorps gästgivaregård i Skåne. På 
internatet kommer de nya doktoranderna att presentera sina promemorior. Dessutom kommer 
vi att ha en paneldiskussion om att skriva populär historia. Särskilt inbjudna gäster kommer 
att delta. Vi återkommer med mer information. 

Kurser 
Under de första fem veckorna har en introduktionskurs getts för de nyantagna doktoranderna. 
Just nu pågår en kurs om internationell arbetarhistoria med Mats Greiff, Lars Olsson och Ylva 
Waldemarsson som lärare. Läsårets övriga kurser framgår av följande schema: 
 
10/11–10/1: Teorikurs (5 p) 
Lärare: Lars Berggren, Monika Edgren, Ulla Rosén 
Anmälan sker till Lars Berggren och till någon av kursledarna  
lars.berggren@hist.lu.se, monika.edgren@ts.mah.se, ulla.rosen@vxu.se
 
29/1–9/3: Metodkurs (5 p) 
Lärare: Lars Berggren, Monika Edgren, Ulla Rosén 
Anmälan sker till Lars Berggren och till någon av kursledarna senast 15/11 
lars.berggren@hist.lu.se, monika.edgren@ts.mah.se, ulla.rosen@vxu.se
 
9/3–25/4: Från stormakt till bondesamhälle och tillbaka? Svensk tidigmodern forskning då, 
nu och i morgon (5 p) 
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Lärare: Harald Gustafsson 
Anmälan sker till Lars Berggren och till Harald Gustafsson senast 20/1!  
lars.berggren@hist.lu.se, harald.gustafsson@hist.lu.se
 
26/4–10/6: Feministisk teoriutveckling utifrån några centrala teman. (5 p) 
Lärare: Monika Edgren, Johanna Essevald, Gunlög Fur 
Anmälan sker till Lars Berggren och till någon av kursledarna senast 10/3 
lars.berggren@hist.lu.se, monika.edgren@ts.mah.se, gunlog.fur@vxu.se

Seminarier 
Nedan presenteras ett sammanhållet seminarieschema för forskarskolans 
doktorandverksamhet på de olika delarna av nätverket. I framtiden kommer ett sammanhållet 
schema att distribueras i början av varje termin.   
 
1/11 Tankar om forskning 
Tobias Berggren och Rasmus Fleischer presenterar tankar kring sin forskning, Södertörns 
högskola. Lokal: Seminarierummet (glasburen), PC 249, Primus, kl. 13.00-15.00. 
Ordförande: Håkan Blomqvist 
 
1/11 Broderskapsrörelsen och frågan om fri abort 1964-1974 
Carolina Jonsson presenterar forskning. Lokal: C 435 på Lärarutbildningen, kl 16.15-18. 
  
15/11 Den ovillige dissidenten: Om astrologi och ortodoxi i rannsakningen av Sigfridus 
Aronus Forsius 
Martin Kjellgren presenterar på doktorand- och forskarseminariet för historiska studier, 
Malmö högskola. Lokal: C 435 på Lärarutbildningen, kl 16.15-18. 
 
16/11 Möjligheter och begränsningar 
Anna Bengtsson ventilerar ett paper, den 16 november i Blå rummet klockan 
14.15. Seminarieledare är Eva-Helen Ulvros. 
 
29/11 Inledning 
Andres Brink presenterar ett utkast till inledningskapitel till sin avhandling, Södertörns 
högskola. Lokal: Seminarierummet (glasburen), PC 249, Primus, kl 13.00-15.00. 
Ordförande: Jenny Björkman 
 
19/12 Sverige som den socialistiska utopin 
Ainur Elmgren ventilerar ett paper, Blå rummet, Historiska institutionen i Lund, klockan 
14.15. Seminarieledare är Klas-Göran Karlsson. 
 
20/12 Oenighetens politik - liberala strömningar i 1800-talets offentliga politiska samtal 
Marie Eriksson presenterar i Platon kl 13.15-15. Seminarieledare: Ulla Rosén 
 
17/1 Arbetarna och den borgerliga offentligheten i Bromölla 
Lennart Karlsson presenterar i Platon kl 13.15-15. Seminarieledare: Lars Olsson 
 

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 
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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 10 december 2006! 

Hemsidan 
Forskarskolans hemsida håller så sakta på att genomgå en uppryckning. Till dags dato har vi 
infört ett uppdaterat kalendarium och vi planerar en större revision tidigt nästa år. Som ett led 
i ansiktslyftningen uppmanar vi nu alla doktorander att uppdatera sin information! Många 
saknar helt eller delvis information och bild medan andras sidor är hopplöst eftersatta. Aktuell 
information skall vara Forskarskolan till handa senast 18 december! 
 
Skicka din information till Kenneth i Lund på kenneth.johansson@hist.lu.se 
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