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Ny ordförande och styrelse 
Historiska institutionen har utsett Hanne Sanders till ordförande för Forskarskolan. Beslut om 
representanter från Lund, Malmö och Växjö har ännu inte tagits. Elisabeth Elgán har genom 
rektorsbeslut utsetts till ordinarie representant för Södertörns högskola. 
Doktorandrepresentanterna Magnus Olsson och Fredrik Håkansson önskar avgå, men då 
Södertörn och Växjö inte kan ersätta dem (inga FS-doktorander att tillgå) erbjuder de sig att 
stanna kvar tills de disputerat. Även Carolina Jonsson önskar avgå. Ingen ersättare är utsedd.  

Vårinternatet 
Vårinternatet på Klinta pensionat blev lyckat och ägnades helt åt den kommande antologin. 
Skrivinstruktioner har skickats ut separat till doktoranderna. Hör av er till Lotta om de har 
kommit bort. De reviderade texterna ska vara inlämnade till Klas-Göran, Lars B och Lotta 
senast den 15 augusti. Antologin kommer att ges ut på Nordic Academic Press. 
 

Resebidrag och rapportering 
Många doktorander har sökt och fått extra resebidrag till deltagande i konferenser inom och 
utom Sverige. Glöm inte att ni efter genomförd resa ska lämna in en rapport till 
ledningsgruppen 

Kurser 
Inom FIHD kommer följande kurser att ges under hösten: 
  
Johan Östling ger kursen Bildningsbegreppet och det moderna kunskapssamhället i 
september/oktober 2010. Undervisningen kommer äga rum i Lund och består främst av 
seminarier, företrädesvis i tre tvådagarspass i september-oktober 2010.  
  
Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander ger kursen Europeiska historiemöten vecka 35-40, 2010 
(30 augusti-10 oktober). 
  
Mats Greiff och Fredrik Nilsson ger kursen Ungdomskultur i förändring med start den 1 
december 2010.  



  

Jag vill återigen understryka de ändrade reglerna 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. 
Glöm inte att ange att ni även ansöker om kompensation för overhead på de 30 000 som ni 
ansöker om hos området. 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. 
 
Tyvärr tillkommer overhead även på fakturor från Media-tryck, vilket vi inte trodde var fallet 
tidigare. 

 

Disputationer inom Forskarskolan 
 
Fredagen den 17 september 2010 disputerar Anna Hedtjärn Wester på sin avhandling Män i 
kostym. Prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900 i sal MA 624, Södertörns 
högskola. Fakultetsopponent är fil dr David Tjeder. 
  
Fredagen den 8 oktober 2010 kl 10.15 disputerar Malin Gregersen på sin avhandling 
Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-
talets första hälft i sal 3, Historiska institutionen, Lund. Opponent är professor Kajsa 
Ahlstrand, Uppsala universitet, 
 
Fredagen den 29 oktober 2010: Magnus Olsson, Södertörn 
 
Fler disputationer är på gång, men inga definitiva datum spikade. 
 
 

* * * 
 

Jag har semester 25 juni–1 augusti. Åter i tjänst den 2 augusti. 
 

Trevlig sommar! 
Lotta 
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