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Internat 
Vinterinternatet kommer att gå av stapeln den 1–2 februari 2010 på Klinta pensionat, Höör. 
Tema: Den transkulturella och transnationella vändningen 
Forskarskolan vill med denna konferens sätta sökljuset på den rådande trenden inom 
historievetenskapen som ifrågasätter den nationella ramen för historieskrivandet och där 
transnationella perspektiv spelar en allt mer framträdande roll.  
Inbjudna gäster är Stefan Eklöf Amirell och Marcel van der Linden som under den första 
dagen kommer att diskutera transnationella perspektiv utifrån sin forskning. Dag två är helt 
doktorandernas föreställning. Alla förebereder ett kort muntligt inlägg (utifrån föredrag och 
litteratur) där man ska diskutera relevansen av perspektivet för sin egen forskning och förhålla 
sig till de olika begreppen.  
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. Anmäl er senast den 18 december 2009 till Lars Berggren, 
Lars.Berggren@hist.lu.se.  
 

Antagning 
Ingen antagning kommer att ske våren 2010. Nästa antagning planeras våren 2011. 
 

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! 

 

mailto:Lars.Berggren@hist.lu.se


Rewriting Histories – The Transnational Challenge 
För alla doktorander och mastersstudenter med intresse av transnationell historia så erbjuder  
UCL’s Centre for Transnational History åtta stipendium för att delta i konferensen Rewriting 
Histories – The Transnational Challenge som äger rum 30 april – 1 maj 2010, London. Sista 
ansökningsdag är den 28 februari 2010. Ansökningen ska bestå av ett CV och ett uttalande på 
inte mer än 350 ord som förklarar varför konferensen är relevant för den sökande. Mer 
information finns på www.ucl.ac.uk/cth eller kontakta a.korner@ucl.ac.uk. 

 

Kommande disputationer inom Forskarskolan 
Fredagen den 5 februari 2010: Stefan Nyzell 
Fredagen den 12 mars 2010: Louise Sebro 
Fredagen den 28 maj 2010: Anna Hedtjärn Wester 
 
Fler disputationer är på gång, men inga definitiva datum spikade. 

 
* * * 

 
Jag har semester den 7–11 december. Jag är tillbaka igen den 14 december. 
 
Slutligen önskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
Lotta 
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