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Höstinternat
Årets höstinternat äger rum på Grand 
Hôtel i Mölle, 16-18 september. Den-
na gång är internatet inriktat på text-
seminarier utifrån avhandlingsskrivan-
det. 

Temat för internatet meddelas se-
nare. Vi räknar med att alla utom de 
nyantagna doktoranderna deltar med 
egna texter och som kommentatorer. 
Anmälan görs senast 25 maj till Barbro 
Bergner. 

•

Forskarskolan gratulerar

Vi vill gärna gratulera tre nya doktorer 
som under sin doktorandtid varit ak-
tiva inom forskarskolan. Ida Ohlsson 
Al Fakir (LNU) har disputerat på av-
handlingen ”Nya rum för medborgar-
skap. Vetenskap och politik i `Zigenar-
undersökningen´ - en socialmedicinsk 
undersökning av svenska romer 1962-
1965”. Martin Ericssons  (LU) avhand-
ling har titeln ”Exkludering, assimile-
ring eller utrotning? ´Tattarfrågan´ i 
svensk politik 1880-1955” och Maria 
Karlssons (LU) avhandling heter ”Cul-
tures of Denial: Comparing Holocaust 
and Armenian Genocide Denial”. Alla 
har disputerat under vårterminen. Vi 
önskar dem lycka till med nya projekt!

Kurs ”Äldre texters förmedling”

Doktorandkursen ”Äldre texters förmedling” (7,5 hp) ges under senhösten 2015 och 
ger en introduktion till själva förmedlingen av äldre texter: bokhistoria, västerländsk 
skriftutveckling och vetenskaplig textutgivning från antiken till modern tid inom 
klassiska och moderna språk. Kursen ges på halvfart distans med start vecka 45. Kurs-
ansvariga är fil. dr Elisabet Göransson och fil. dr Britt Dahlman, Lunds universitet. 
Observera att kursen inte är en del av forskarskolans kursutbud, men doktorander 
kan läsa kursen som valbar del i sin forskarutbildning. Anmälan görs senast den 25 
september via mejl direkt till elisabet.goransson@teol.lu.se eller britt.dahlman@teol.
lu.se. 

Föreståndaren har ordet

Att " imulera till nätverk bland 
doktorander är viktigt för Forskar-
skolan. Det handlar om nätverk 
inom samarbetet, men också bland 
doktorander i hela Sverige och i Nor-
den. Att byta skrivbord med en an-
nan doktorand är ett enkelt sätt att få 
den kreativa input som en ny in" i-
tution kan ge. Läs och bli inspirerad 
av berättelserna från två spännande 
veckor i Lund och Stockholm och 
försök själv nä" a år. Alla svenska 
doktorander och phd-" udenter från 
Köpenhamn, Åbo, Oslo och Rey-
kjavík är välkomna.

Hanne Sanders

KALENDARIUM

VIKTIGA DATUM I FS

2015.04.21 TEMADAG

Jacqueline van Gent leder en tema-
dag i Lund.

2015.04.21 SAMARBETSRÅDSMÖTE

Samarbetsrådet trä4 as i Lund, LUX, 
A:332, kl. 14-17.

2015.05.19-21 RESA TILL YORK

Nätverksmöte för doktorander inom 
FS-samarbetet vid York University.

2015.09.03 INTRODUKTIOSNDAG 
Introduktionsdag i Lund för nyan-
tagna doktorander i FS-samarbetet.

2015.09.16-18 HÖSTINTERNAT

Internatet hålls på Grand Hôtel i 
Mölle. Anmälan senast 25 maj till 
Barbro Bergner.

•

AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2015.05.05 SEMINARIUM 
Avigail Rotbain: avhandlingsavsnitt. 
GU, HISTORIA.
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Röster om årets 
skrivbordsutbyte

Även i år arrangerade vi ett skrivbordsbyte 
under två veckor i mars. Fem doktorander 
och fyra lärosäten deltog. Lund universitet 
tog emot Mari Eyice (SU) och Jesper Jakob-
sen (KU); Köpenhamns universitet Kim 

Bergqvist (SU); Stockholms universitet Sari 
Nauman (GU); och Södertörns högskola 
Jesper Vestermark Køber (KU). Vi bad här 
Mari och Sari att samla sina intryck från ut-
bytesveckorna.

2015.05.12 SEMINARIUM

Bonnie Clementsson: Föreställningar 
som in@ uerat hanteringen av incestbrott 
under tidigt 1700-tal. LU, HISTORIA.

2015.05.19 SEMINARIUM

Kim Olsen: avhandlingsavsnitt. GU, 
HISTORIA

2015.05.22 DISPUTATION 
Sune Bechmann Pedersen: Reel Socia-
lism. Making Sense of History in Czech 
and German Cinema since 1989. 
Opponent: Peter Hames (Sta4 ordshire 
University), LU, HISTORIA.

2015.05.26 SEMINARIUM

Björn Lundberg. LU, HISTORIA.

2015.05.27  TVÄRVETENSKAPLIGT 
FORSKARSEMINARIUM 
”Dialogues on Modernity”, LU, HISTO-
RISK ARKEOLOGI. Björn Lundberg 
deltar i panelen.

2015.06.02 SEMINARIUM

Anna Locke: avhandlingsavsnitt. GU, 
HISTORIA.

2015.06.02 SEMINARIUM

Britas Benjamin Eriksson: Den svenska 
folktypens inventering. Släktregistrering 
och delaktighet. GU, IDÉ- OCH LÄR-
DOMSHISTORIA. 

2015.06.05 STADSVANDRING

Bolette Frydendahl Larsen: Köpenhamns 
queer- och kvinnohistoria 1750–2000. 
LU, HISTORIA.

2015.06.09 SEMINARIUM 
Ann-So  ̂e Andersson: avhandlingsav-
snitt. GU, HISTORIA.

•

SPECIALARRANGEMANG VID 

LÄROSÄTENA

2015.05.06-08 TVÄRVETENSKAPLIG 
KONFERENS OCH KURS

”Healthcare: supply and demand in pre-
history and history”. GU, HISTORIA. 

2015.05.21 GÄSTFÖRELÄSNING

Wendy Bracewell (University College 
London): Confessions of a Reluctant 
Transnational Historian. LU, HISTO-
RIA.

För mig har skrivbordsutbytet varit ett väl-
kommet tillfälle att prova på doktorandtill-
varon på en ny institution och knyta nya 
kontakter med både doktorander, forskare 
och administration. Det har varit mycket 
givande för mig att få presentera mig själv 
och mitt avhandlingsprojekt i ett nytt sam-
manhang och jag har haft många givande 
samtal med forskare och doktorander i 
Lund som gett mig hjälpsamma kommen-
tarer på mitt arbete. På samma sätt har det 
varit inspirerande att ta del av andras pro-
jekt och perspektiv från deras forskning. 
Det har varit värdefullt att trä+ a andra som 
arbetar med liknande perspektiv och fråge-
ställningar, men också intressant att höra 
om helt nya projekt. 

Två veckor har också varit nog lång tid 
för att hinna ta del av verksamheten på in-
stitutionen och till viss del på universitetet 
i övrigt. Det har varit intressant att delta i 
seminarier både på institutionen och i an-
gränsande verksamheter, på luncher och 
vid gemensamma / kastunder. Jag är väldigt 
glad för det vänliga och engagerade mot-
tagandet jag har fått från såväl utbytessam-
ordnare, doktorandkollektiv och institutio-
nen i övrigt!

Mari Eyice (SU)

Tack vare forskarskolans skrivbordsutbyte 
/ ck jag möjlighet att möta våren i Stock-
holm. Utbytet var förlagt till v.11-12, just 
då solen återvände, och Stockholm visade 
upp sig från sin bästa sida. Inte enbart vä-
dermässigt – även institutionen var varmt 
välkomnande. När jag anlände / ck jag inte 
bara skrivbord, nyckel och passerkort (nöd-
vändigt men förväntat), utan därtill både 
lånekort till biblioteket, eget epost-konto 
samt mitt namn på dörren (över all förvän-
tan). Under min vistelse / ck jag möjlighet 
att både bevista doktorandseminariet vid 
institutionen och lägga fram min text vid 
det äldrehistoriska seminariet, och upple-
velserna gav mig ett mycket positivt intryck 
av institutionens seminariekultur – högt i 
tak och öppen, glad stämning, något som 
för övrigt även gällde i lunchrummet. Jag 
kommer att ha stor nytta av alla kommen-
tarer jag fått på mitt avhandlingsprojekt! 
Under veckorna hanns det även med en 
afterwork med doktorandkollektivet, som 
likaså bjöd på roliga och intressanta samtal 
om allt från försvarsbudget till 1800-talets 
S:t Barthélemy. För att avrunda tillbringade 
jag ett par dagar på riksarkivet i Marieberg, 
och kom därför hem fulladdad med både 
nya källor och nya teoretiska infallsvinklar. 
Stort tack!

Sari Nauman (GU)

•


