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Årgång 5, Nummer 4, 2009 

 
Välkomna till ett nytt läsår! 
 

Ekonomi 
Det nya ekonomiska redovisningssystemet fortsätter att vålla Forskarskolan ekonomiska 
bekymmer. Vi kommer att gå back både detta och nästa år, även om ingen nyantagning sker. 
Ingen nyantagning kommer därför att ske nästa år. Med Evelins beräkningar kommer 
Forskarskolan i framtiden att ha råd med 12-13 doktorander, en avsevärd minskning mot 
nuvarande situation. Vi måste därför i framtiden tänka på alla kostnader. Det är exempelvis 
viktigt att anmäla resor i tid, så att billigast möjliga alternativ kan utnyttjas. 

Internat 
Läsårets så kallade ”januari”-internat kommer att gå av stapeln den 1-2 februari 2010. Boka 
dessa dagar! Tema och plats är ännu inte fastställt. Vi välkomnar förslag på tema. Skicka dem 
till någon i ledningsgruppen. Anmäl redan nu att ni tänker komma till Barbro. 
 

Kurser inom Forskarskolan 
Ingen kurs kommer att ges i höst. 
 
Kursen om klass, preliminärt med Lars Edgren och Ulrika Holgersson som ansvariga, 
planeras till våren 2010, senare delen. Mer information lämnas av Lars Berggren. Anmälan 
sker till Lars Berggren, senast den 1 december 2009. 
  

Handledarmöte 
Forskarskolans handledarmöte 2009 kommer att gå av stapeln den 13 oktober. Temat som 
kommer att behandlas: Hur får vi doktoranderna att snabbt komma igång med 
avhandlingsskrivandet? Åsa Bergenheim, Umeå universitet och Lars Olsson, Växjö 
universitet kommer att inleda. 
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Färdighetsworkshop 
På doktorandernas initiativ har Malin Gregersen satt samman en seminarieserie som är mer 
praktiskt orienterad. Tanken är att denna typ av workshops kan arrangeras lokalt och initiativ 
till motsvarande seminarier uppmuntras. Doktorander inom forskarskolan som inte är 
placerade i Lund är välkomna att delta och i sådana fall står Forskarskolan för resan. 
 
Program 
 
Vid fyra tillfällen under hösten kommer forskarskolan att anordna workshops för att utveckla olika förmågor 
som vi har användning för som historiker. Under ledning av fyra personer med olika bakgrund kommer vi att 
arbeta med skrivande, muntligt framträdande och kontakter med media. Träffarna anordnas på historiska 
institutionen i Lund och riktar sig i första hand till doktorander i forskarskolan. I mån av plats erbjuds även andra 
på historiska institutionen i Lund och vid partnerhögskolorna att delta, dock bekostas resan bara för 
forskarskolans doktorander.  
 
28/9 18-21, Blå rummet 
Att skriva recensioner 
Ulf Zander, forskarassistent, Historiska institutionen, Lunds universitet 
Vid detta tillfälle kommer vi att arbeta med att skriva recensioner. Hur ser en bra recension ut? Hur arbetar man 
bäst med boken och skrivandet? Vilket forum skriver man för? Tanken är att man före tillfället kommer att ha 
förberett sig genom att läsa en text som man sedan arbetar med under kvällen. Texterna kommer sedan att 
diskuteras gemensamt.  
 
20/10 18-21, Blå rummet 
Kreativt skrivande 
Niklas Törnlund, musiker och poet, verksam vid författarskolan i Lund 
Denna workshop fokuserar på skrivandet som hantverk. Under guidning av en lärare från Författarskolan i Lund 
kommer vi att arbeta med skrivövningar som syftar till att utveckla vårt kreativa skrivande.  
 
9/11 (alt 16/11) 9-15, Sal 2 
Att möta medier 
Anna Johansson, journalist, Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet 
Under den här dagen kommer vi att få en utbildning i att möta medier. Dagen består av två moduler, en 
föreläsning och en workshop. Under förmiddagens föreläsning lär vi oss till exempel hur man får ut en nyhet och 
spetsar till sitt budskap samt hur journalister arbetar och värderar nyheter. Föreläsningen handlar också om 
intervjuer med journalister, med tips och råd kring intervjusituationen och hur man undviker fallgropar. Efter 
lunch arbetar vi med en praktisk workshop kring hur man skriver pressmeddelanden.  
   
7/12 18-21 (Preliminärt!), Blå rummet 
Anders Sigrell, professor i retorik, Lunds Universitet 
Det goda föredraget 
Som forskare ställs man ofta inför uppgiften att framträda muntligt och i olika sammanhang presentera sin 
forskning för publik, både inom och utanför akademin. Hur gör man för att hålla ett inspirerande och förståeligt 
föredrag för en publik som inte på förhand är bekant med forskningen? Under detta tillfälle kommer vi att öva på 
och diskutera hur man planerar och genomför ett populärt hållet föredrag.  
 
Deltagarantal ca 10-15 personer.  
Deltagarna kommer att bjudas på smörgås och kaffe alternativt lättare lunch. Kom ihåg att säga till om du vill ha 
vegetariskt eller har några allergier när du anmäler dig. 
Anmälan görs till Malin Gregersen, malin.gregersen@hist.lu.se
Förhoppningsvis finns plats till alla som vill vara med, men annars gäller först till kvarn! 
 

 
* * * 
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Seminarier HT 2009 
Nedan följer en sammanställning av seminarier vid de olika lärosätena. 
 

Lund 

Högre seminariet 
Seminariet leds denna termin av Harald Gustafsson och det sammanträder i Blå rummet, 
Magle Stora Kyrkogata 12 B, om inget annat anges. Högre seminariet är öppet för 
doktorander, forskare och lärare. Ännu är det gott om tider tillgängliga – i första hand tisdagar 
14–16, med torsdagar 12–14 som reservtid. Harald tar gärna emot förslag på datum när ni vill 
lägga fram – förankra dock datumen hos era handledare först. 
 
15 september tisdag OBS tiden: 16.15–18.00 
Avhandlingsavsnitt av Isak Hammar, ”Roman Political Culture and the Enemy Image of 
Gaius Verres”. 
 
22 september tisdag 14.15–16.00 
Avhandlingsavsnitt av Peter Andersson, "On Street Conduct and its Relation to the Self". 
 
29 september tisdag 14.15–16.00 
Docent Roddy Nilsson, Växjö, som nyligen publicerat en bok om Michel Foucault, inleder en 
diskussion under rubriken "Foucault-effekten inom historisk forskning". 
Kaffe efteråt 
 
22 oktober torsdag 12.15–14.00 
Avhandlingsavsnitt av David Larsson, ”Kriget som syndastraff”. 
 
27 oktober tisdag 14.15–16.00 
Lunds kommuns projekt med en ny stadshistoria i tre band presenteras av huvudredaktören K. 
Arne Blom och huvudförfattaren av det sista bandet (1862-2010) Sverker Oredsson. 
Kaffe efteråt 
 
10 november tisdag 14.15–16.00 
Historia och skönlitteratur. Ett seminarium initierat av Marie Cronqvist och Emma Hillborn, 
med litteraturvetaren Magnus Nilsson från Malmö högskola som inledare. 
Kaffe efteråt 
 
15 december tisdag 14.15–16.00 
Att vara postdok. Ett seminarium om livet efter avhandlingen för dem som fortsätter inom 
akademin. Inledare Joachim Östlund, Marie Lindstedt Cronberg och Klas-Göran Karlsson. 
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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 
 
31/8, kl 14.15–16 (Gästseminarium, OBS datum och tid!), sal C435: Brian Roberts (professor 
i sociologi vid Glamorgan University, Wales), ”Photography, history and sociology.” 
 
9/9, kl 15.15–17, sal C435: Mars Greiff, ”’His Soul Full of Coal Dust’. Gruvarbetare, 
maskulinitet och Appalachernas musiktradition.” 
 
30/9, kl 15.15–17, sal C435: Mats Fridlund (Centre for Advanced Security Theory, 
Köpenhamns universitet, “Den resonabla terrorn: Den ‘terroristiska revolutionen’ i 1880-
talets svenska kultur, teknik och vetenskap.” 
 
7/10, kl 15.15–17, sal C435: Åke Norström, ”Människor i 1500-talets Malmö.” 
 
14/10, kl 15.15–17, sal C435: Bodil Liljefors Persson, ”Ritualer, politik och makt hos Maya 
på Yucatán.” 
 
21/10, kl 15.15–17, sal C435: Roger Johansson och Kerstin Martinsdotter, ”Röster från Hull – 
Intervjuer med efterlevande till Wallace Deighton Close.” 
 
28/10, kl 15.15–17, sal C435, Torsten Jansson: ”Profetens nya kläder: bok och bild i euro-
islamisk väckelse.” 
 
3/11, kl 13.15–16.30 (OBS datum och tid!), sal C435 (samarrangemang med Centrum för 
Tillämpad Arbetslivsforskning): Lars Olsson (professor Växjö universitet), Jesper Johansson 
(FD Växjö universitet), Johan Svanberg. Eftersits! 
 
11/11, kl 15.15–17, sal C435: Carolina Jonsson, ”Inseminationsfrågan och naturlighetens 
föränderligheter.” 
 
18/11, kl 15.15–17, sal C435: Johan Lundin och Fredrik Nilsson, ”Moderna martyrer och 
respektabla kvinnor. En studie av formering av kvinnligheter inom Frälsningsarmén.” 
 
25/11, kl 15.15–17, sal C435: Karin Gustafsson, licentiand i etnologi, ”Kulturhistoriska 
expeditioner i Skåne. Konstruktion av kunskap och historia.” 
 
2/12, kl 15.15–17, sal C435: Lars Berggren, Victor Lundberg och Hans Wallengren, 
”Främlingsfientlighet och arbetarrörelse – rapport från ett pågående forskningsprojekt.” 
 
9/11, kl 15.15–17, sal C435: Stefan Nyzell, ”’Det är bättre att sitta på fästning än att svälta 
ihjäl’. Hungerupproret i Jönköping den 26 och 26 september 1855.” 
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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. 
 
10 september: Simon Larsson, doktorand på SH, håller slutseminarium för sin kommande 
avhandling. Rubrik: tba 
 
24 september: Anna Rosengren, doktorand på SH, presenterar delar av sin avhandling. 
Rubrik: tba 
 
8 oktober: tvärvetenskapligt temaseminarium, Läget för forskningsläget. Ett tvärvetenskapligt 
seminarium om att skriva om tidigare forskning, OBS, kl 15–17 med postseminarium. Frågor 
om seminariet besvaras av Magnus Olsson, magnus.olsson@sh.se. 
 
22 oktober: Anna Hedtjärn Wester, doktorand på SH, håller slutseminarium för sin 
kommande avhandling. Rubrik: tba 
 
17 december: Magnus Olsson, doktorand på SH, presenterar delar av sin avhandling. Rubrik: 
tba. 
 

Samtidshistoriska institutets forskarseminarium 
Samtidshistoriska institutets forskarseminarium sammanträder varannan onsdag, och riktar sig 
till forskare. Ylva Waldemarson, ylva.waldemarson@sh.se, håller i planeringen. 
Höstens program är inte fastställt. 
 

Växjö 
Program inte fastställt. 
 
 

* * * 
 
Jag önskar er alla en trevlig höst! 
 
Lotta 
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