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VAD HÄNDER INOM SAMARBETET?

Den nationella forskarskolan i historia 

Nya medarbetare
Forskarskolan har fått två nya medar-
betare, Christopher Collstedt med ad-
ministrativa uppdrag samt Johan Pries 
som tar över ansvaret för Nethist – por-
talen för doktorander i historia.

Utlysningar
Forskarskolan utlyser våren 2013 tre doktorandanställningar vid Lunds uni-
versitet och två doktorandanställningar vid Södertörns högskola.  
Sista ansökaningsdag var den 1 mars 

Dessutom utlyses följande anställningar inom Forskarskolenätverket:
•	 Göteborgs universitet utlyser 5 doktorandanställningar inom ämnena 

arkeologi, antikens historia och historia (Historiska studier).  
Sista ansökningsdag är den 25 mars.

•	 Lunds universitet utlyser en tvåårig doktorandanställning med avseende 
på tredje och fjärde året. Sista ansökningsdag var den 1 mars.

•	 Södertörns högskola utlyser en doktorandanställning inom projektet 
Ships at War. An Archeological and Historical Study in Early Modern ma-
ritime Battlefields in the Baltic. Sista ansökningsdag var den 1 mars.

Kurser 
Hösten 2013 ges kursen:
Europeiska möten med historien, med 
Ulf Zander, Klas-Göran Karlsson  
och Niklas Ammert som lärare.

Kursen Religion: kultur, mentalitet 
eller konfession som tidigare utan-
nonserats till hösten 2013 kommer 
istället att ges under 2014.

Samarbetsrådet
Forskarskolans samarbetsråd träf-
fades för en workshop i Lund den 
14 mars. Där diskuterades frågor 
som hur de nationella och inter-
nationella nätverken kan stärkas. 

Höstinternatet
Forskarskolans höstinternat med 
temat ”de långa linjerna” äger rum 
den 18-20 september.  Mer infor-
mation om internatet kommer i 
nästa nyhetsbrev.

NetHist-forumet 
Nethist lanserades i höstas som en informationsportal för doktorander. Nu har NetHist även ett forum  
för historiedoktorander, med cirka 70 registrerade användare. NetHist-forumet kan användas för  
informationsutbyte, nätverkande och organiserande av det akademiska arbetet över institutionsgränser.  
Besök forumet på http://net.hist.lu.se

Skrivbordsbyten
Under vecka 11 och 12 genom-
förs det första skrivbordsut-
bytet inom Forskarskolan. 
Tolv doktorander i historia 
från olika forskningsmiljöer 
kommer under två veckors tid 
byta skrivbord med varandra. 

Viktiga datum

Deadline för avhandlings-
beskrivning till Martina 
Kessels workshop:
5 april

Internationaliseringsdag 
(workshop och öppen  
föreläsning med  
Martina Kessel):
12 april

Workshop med PreMods-
nätverket i Göteborg:
augusti

Forskarskolans  
höstinternat:
18-20 september

Mobilitetsstipendier 
för doktorander:
september
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Internationaliseringsdag
Professor Martina Kessel (Universität Bielefeld) gästar 
den 12 april Forskarskolan i historia, Historiska insti-
tutionen i Lund. 

Hennes forskningsfält är Tysklands och Västeuropas 
moderna historia, med särskild inriktning på områden 
som kulturhistoria, kulturteori, våldets historia, genus 
och internationella relationer. Bland hennes publi-
kationer finns bland annat Langweile. 
Zum Umgang mit Zeit und Gefühlen in 
Deutschland vom späten 18. bis zum 
frühen 20. Jahrhundert(2001). 

 Hon har varit redaktör för Kunst, 
Geschlecht, Politik. Männlichkeitskon-
struktionen und Kunst im Kaiserreich 
und in der Weimarer Republik (2005) 
och tillsammans med Patrick Merziger 
har hon gett ut, The Politics of Hu-
mour. Laugther, Inclusion, Exclusion in 
the Twentieth Century (2012).

Fredagen den 12 april, kl. 10.15 – 12.00 i sal 3, 
Historiska institutionen ger hon en öppen föreläsning: 
’German Humour’ in National Socialism: A Narrati-
ve of Empowerment.

Fredagen den 12 april, kl. 13.15 – 16.00 kommer 
hon att hålla i en workshop där intresserade doktorander 
ges möjlighet att diskutera sin forskning med henne. 

Ta chansen att diskutera ditt avhand-
lingsämne med henne! Forskarskolan 
betalar resa för doktorander vid andra 
lärosäten. 

Anmäl ert intresse till Lotta Torn-
bjer, Charlotte.Tornbjer@hist.lu.se, 
om ni skulle vilja delta i workshopen. 
Maxantal är 10 deltagande doktorander. 
Deltagande doktorander skickar i för-
väg in en kort presentation på engelska 
(1 sida) av sitt forskningsprojekt.

FORSKARSKOLANS NÄTVERKSARBETE

Workshops   
Det finns nu möjlighet att som doktorand i historia inom forskarskolenät-
verket söka bidrag till anordnande av workshops under doktorandtiden. 
Mer information finns på http://www.hist.lu.se/fileadmin/user_upload/
hist/forskarskolan/texter/Riktlinjer_foer_bidrag_till_workshops.pdf.

Mobilitetsstipendier
I september kommer det vara 
möjligt för doktorander i histo-
ria inom forskarskolenätverket 
att söka mobilitetsstipendier 
om 40 000 kronor för vistelse 
vid ett utrikes universitet. 

Mer information om mobili-
tetsstipendiet kommer under 
våren. Viktigt att tänka på är 
dock att det krävs en formell 
inbjudan från det lärosäte som 
ska besökas – något att börja 
tänka på redan nu.

Konferenser
Som doktorand finansierad av forskarskolan ska du under din doktorand-
tid ha tillgång till minst 15 000 sek till ditt vetenskapliga arbete. I första 
hand ska 10 000 sek av dessa användas till konferenser och arkivresor. 
Därefter kan forskarskolan bidra med medel till max två konferenser om 
vardera max 10 000 sek under doktorandtiden. 
För mer information, se http://www.hist.lu.se/fileadmin/user_upload/
hist/forskarskolan/texter/Bidrag_till_resor_foer_FSdoktorander.pdf
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Fem snabba frågor till Mikael Häll
Den 15 mars disputerade Mikael Häll på avhandlingen Skogsrået, näcken och Djävulen.  
Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige.

Beskriv din avhandling i fem meningar.
I min avhandling undersöks föreställningar om erotiska naturväsen och deras koppling till Djävulen 
och sexualiteten i 1600- och 1700-talens Sverige. Under merparten av perioden var deras existens så 
vedertagen att påståenden om förbindelser med dem kunde leda till dödsstraff. En snårigare fråga för 
dåtidens människor var hur de existerade – vad var de för något och vad innebar det att ha kontakt 
med dem? Bruket av olika källmaterial har gett goda möjligheter att komma åt de olika känslor, erfa-
renheter och värderingar som omgärdade och gestaltades genom naturväsen och demoner. Oavsett 
vad forskaren personligen tror om figurer som skogsrået, näcken och Djävulen var de en viktig del 
av ett meningsbärande språk som människor klädde sin verklighet i.
 
Dina tre bästa råd för hur man klarar doktorandtillvaron?
1. Kom igång tidigt med eftersökning och genomgång av källmaterial.  
2. I den mån tid och möjlighet finns, låt inte bara historiker utan 
även forskare från andra relevanta ämnesdiscipliner ge synpunkter 
på dina texter, ditt val av teori och så vidare.  
3. Se till att arbeta under de förhållanden som passar dig bäst (är 
man likt mig lite av en ensamvarg så är man). 
 
Berätta om något du inte hade kunnat vara utan  
under doktorandtiden.
Skönlitteratur. För att pausa från avhandlingsarbetet har jag läst en hel 
del sådan såväl som filat lite på ett eget utkast till en historisk roman.
 
Hur har du utnyttjat tiden från slutmanus fram  
till disputationen? Några tips? 
Bland mycket annat lät jag ett par vänner som studerat etnologi respektive idéhistoria läsa och kom-
mentera mitt slutmanus. Vi förde sedan en kontinuerlig diskussion som jag tyckte var mycket värde-
full. Tips: räkna med att det kan ta betydligt längre tid mellan slutseminarium och tryckning än vad 
man tänker sig. Se till att själv göra en noggrann genomgång av manuset precis innan det går i tryck 
– oavsett hur många korrekturläsningar som har gjorts tidigare. 

Vad har du för planer för framtiden?
Om möjlighet finns påbörjar jag ett nytt forskningsprojekt med fokus på det förflutnas magisk-
religiösa världsbild. Närmare bestämt ämnar jag undersöka den folkliga magins och läkekonstens 
specialister: de ”kloka gubbarna och gummorna”, som spelade en så betydelsefull och ofta även 
kontroversiell roll i det äldre lokalsamhället.

REFLEKTIONER & REPORTAGE
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Fem snabba frågor till Johan Stenfeldt
Johan Stenfeldt disputerar den 22 mars på avhandlingen Dystopiernas seger.  
Totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt.

Beskriv din avhandling i fem meningar. 
Fem meningar är antingen för lite eller för mycket. Den handlar om 
svensk politisk idédebatt under efterkrigstiden i gränssnittet mellan 
utopisk förväntan och dystopisk erfarenhet. Med “dystopiernas se-
ger“ menar jag att de dystopiska erfarenheterna av nazism, kommu-
nism och liberalkapitalism successivt blivit alltmer allenarådande, 
vilket i sin tur kan ställas i relation till liknande tankar såsom “ideo-
logiernas död“ eller “historiens slut“. Detta kan man i normativt hän-
seende naturligtvis förhålla sig till på skilda sätt, det blir läsarens 
sak. En ganska idéhistorisk avhandling, kan man säga. 
 
Dina tre bästa råd för hur man klarar doktorandtillvaron?
Skriv - om du hör klockan ticka från dag ett så slipper du bli 
stressad på slutet. Annars finns nog inga generella råd. Processen 
är mycket individuell föreställer jag mig.
 
Berätta om något du inte hade kunnat vara utan under doktorandtiden.
En förstående partner. Fria arbetstider. Självpålagda deadlines. Sittfläsk. 
 
Hur har du utnyttjat tiden från slutmanus fram till disputationen? Några tips? 
Tja, jag har väl jobbat på. Jag har försökt vara noga med hur slutprodukten skulle se ut, dessbätt-
re är den anlitade formgivaren ett geni. Jag har inte upplevt någon omedelbar stress i alla fall.
 
Vad har du för planer för framtiden?
Ja, jag är ju utbildad till forskare i historia så det är väl det jag hade tänkt vara. 
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Forskarskolans arbete led av:
Föreståndare: Hanne Sanders
Studierektor (vikarierande föreståndare): 
Charlotte Tornbjer
Utbildningskoordinator: Stefan Nyzell
Övrig administrativ personal: 
Barbro Bergner, Christopher  
Collstedt och Johan Pries

FS nyhetsbrev kommer ut fem 
gånger per år och görs i Lund av 
Stefan Nyzell och Johan Pries.
Om du har information som du 
vill ska komma med i nyhetsbre-
vet hör av dig till någon av oss.

http://www.hist.lu.se/forskarskolan/


