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Pernilla Bjelkenbrandt har avsagt sig sin plats och vi hälsar därför särskilt den nya 
doktoranden Fredrik Egefur, med placering i Lund, välkommen till forskarskolan. 
 

Ekonomi 
Det nya redovisningssystemet kommer att slå hårt mot forskarskolans ekonomi. Hur hårt är 
svårt att helt överblicka i nuläget. På forskarskolans styrelsemöte den 1 december 2008 
beslöts dock att vissa besparingsåtgärder skulle vidtas. Styrelsen beslöt att bara anordna en 
kurs hösten 2009, att minska tilldelningen till de kurser som ges, att bara ha ett internat på 
kurserna, att skjuta upp forskarskoleantologin, att inte tillsätta några tredjeläsare för de 
nyantagna doktoranderna och att reducera internatkostnaderna. Utlysningen av 
mobilitetsstipendierna kvarstår dock. 
Doktoranderna bör också tänka på att i första hand söka resebidrag från andra finansiärer än 
forskarskolan, exempelvis fakulteternas rese- och forskningsbidrag och hos 
Vetenskapssocieteten. 

Kurser 
FS januariinternat–9/3: Metodkurs. Lärare: Lars Berggren, Monika Edgren, Ulla Rosén. 
Anmälan bör redan ha skett. 
 
Kursen Allmän världshistoria med Kristian Gerner, Dick Harrison och Hans Hägerdal börjar 
kring den 9/3. Anmälan till Lars Berggren senast den 15/1. 
 
Till hösten 2009 planeras en kurs om klass eller om imperialism, vilken kurs som blir aktuell 
beror på intresse. Lars Berggren kommer att göra en intresseförfrågan bland doktoranderna. 

 

Att tänka på inför disputationen 
Jag har uppdaterat dokumentet Att tänka på inför disputationen som ligger på forskarskolans 
hemsida. Jag ber alla som planerar att disputera att titta på detta dokument. Fråga mig om ni 
undrar något. Jag hjälper gärna till. Kom gärna med förslag om ni tycker det saknas något i 
dokumentet.  



Glöm inte att ni måste ansöka om tryckningsbidrag hos forskarskolan. Skicka in en 
underskriven ansökan med titel på avhandlingen, disputationsdatum och eventuellt förlag till 
mig. Glöm heller inte att alla i forskarskolans styrelse ska ha ett exemplar av avhandlingen. 
 

Handledarmötet i Häckeberga 
Den 29 september ägde ett handledarmöte rum på Häckeberga. Med anledning av 
diskussionerna där beslöt styrelsen den 1 december 2008 att införa ett årligt handledarmöte.  

 

Kommande disputationer inom forskarskolan 

Christian Widholm disputerar fredagen den 12 december kl 14.15 i sal 3, Historiska 
institutionen, Lunds universitet. Hans avhandling heter Iscensättandet av Solskensolympiaden 
– Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912 och 
opponent är docent Jens Ljunggren, Lunds universitet. 

Ainur Elmgren disputerar fredagen den 19 december kl 10.14 i sal 3 Historiska institutionen, 
Lunds universitet. Hennes avhandling heter Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i 
finländsk press och opponent är docent Lars Elenius, Luleå tekniska universitet. 

Andrés Brink disputerar fredagen den 16 januari kl 13.00 i sal MA 652, Södertörns högskola. 
Hans avhandling heter Med Lenin på byrån - normer kring klass, genus och sexualitet i den 
svenska kommunistiska veckopressen 1921-1939 och opponent är professor Marianne 
Liljeström, Turku universitet 

Helena Tolvhed disputerar lördagen den 24 januari kl 13.15 i sal D 138, Nordenskiöldsgatan i 
Malmö. Hennes avhandling heter Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i 
populärpressens  representationer av olympiska spel 1948 – 1972 och opponent är docent Eva 
Blomberg, Mälardalens högskola. 
 

Därefter följer: 

Lö 28 februari 2009: Fredrik Björk, Malmö. Opponent: Meddelas senare 
Lö 18 april 2009: Stefan Nyzell, Malmö. Opponent: Mary Hilson 
 
 

* * * 
 
Slutligen önskar jag alla er all en God Jul och ett Gott Nytt År. Jag har semester den 15 
december till den 7 januari. Har ni något akut ärende under denna period så vänd er till Lars 
Berggren. 
 
Lotta 
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