
KALENDARIUM 

2013.05.27
Samarbetsrådsmöte i Lund.

2013.06.05 - 10:00  
Maria Nyman disputerar i  
Södertörn på sin avhandling  
Resandets gränser. Svenska  
resenärers skildringar av  
Ryssland under 1700-talet.  
Sal MA 624, Moas båge, Södertörns 
högskola, Campus Flemingsberg.

2013.06.20
Senast anmälan till höstinternatet, 
deltagande doktorander som ska 
presentera text ombeds även ge  
preliminär titel på sina essäer.

2013.09.09
Deadline för inlämning av essäer 
på LUVIT inför höstinternatet.

2013.09.18-2013-09.20
Höstinternat i Mölle

2013.10.01
Senast inlämning av ansökan  
om mobilitetsstipendium.

2013.11.26
Temadag om Historikern,  
arbetsmarknaden och  
samhället i Lund

2014.01.29-2014.01.31
PM-internat

Vad händer inom samarbetet?

Forskarskolans höstinternat med temat ”de 
långa tidsperspektiven” äger rum den 18-20 
september i Mölle. Syftet med internattemat 
är att bryta med de korta tidsperspektiven 
i historieskrivningen – att kunna sätta sitt 
forskningsarbete i ett större perspektiv och 
därmed fördjupa det egna historiska tänkan-
det. Det är önskvärt att de deltagande dok-
torandernas huvudhandledare (alternativt 
biträdande handledare) deltar på internatet.

Doktorander antagna från och med VT 
2012 ombeds presentera text. Texten ska 
vara en essä på cirka 5-7 sidor text med  
reflektioner över det egna avhandlingsäm-
net i ett långt tidsperspektiv (som intro-
duktion läs Historisk tidskrifts temanum-
mer La longue durée – revisitée, 2010:4). 

Deadline för inlämning av essäerna på 
LUVIT måndag 9 september. 

På internatet sätts essäerna samman till 
sessioner i form av paneldebatter, ca 3-4 
doktorander samt en senior forskare i varje 
panel. Doktoranderna inleder med att 
kortfattat reflektera (ca 5 minuter) över 
den egna essän i relation till de övrigas 
bidrag. Därefter ger den seniora forskaren 
i panelen samlande kommentarer kring 
essäerna (cirka 20 minuter). Sedan följer 
allmän diskussion.

På internatet deltar även den norske 
padagogikprofessorn Gunnar Handal som 
under ett halvdagspass ska föra en dialog 
kring handledning utifrån ett metaper-
spektiv.

Senast anmälan med preliminär titel till in-
ternatet den 20 juni 2013 till Stefan Nyzell 
(stefan.nyzell@hist.lu.se).

Tisdag 26 november 2013 arrangerar fors-
karskolan en temadag med en paneldebatt 
om historikerns roll i samhället. Inbjuden 
gästföreläsare är idéhistorikern och profes-
sorn i medierad kultur vid Linköpings 
universitet Anders Ekström.

Bland Ekströms publikationer märks bland 
annat boken Alltings mått. Humanistisk 
kunskap i framtidens samhälle (i samarbete 
med idéhistorikern Sverker Sörlin).
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Höstinternatet i Mölle 

Temadag: 
Historikern, arbetsmarknaden och samhället

Internationellt internat PM-internatet
Vårens PM-internat äger  
rum 29-31 januari 2014.  
Under internatet ägnas  
dessutom en halvdag åt  
temat arbetsmarknaden  
för historiker.

I juni 2014 är det dags för ett internatio-
nellt internat inom ramen för forskarsko-
lan. Temat är tänkt att vara internationella 
publikationer där de deltagande dok-
toranderna förväntas presentera papper 
utifrån sin forskning och som ska kunna  

publiceras i en internationell tidskrift.  En 
förberedande workshop om internationell 
publicering är dessutom tänkt att hållas 
cirka två månader innan internatet. 

Forskarskolans nyheter
maj 2013
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Mobilitetsstipendier för 2014
Forskarskolan i historia utlyser härmed 
fyra stipendier för att möjliggöra en till 
två månaders vistelse vid ett utländskt 
lärosäte. Alla doktorander i historia an-
tagna från 2010 vid forskarskolans sam-
arbetshögskolor kan söka. Stipendierna 
är framför allt tänkta som en möjlighet 
för forskarskolans doktorander att vistas 
en tid i en utländsk forskningsmiljö som 
direkt kan främja arbetet på avhandling-
en. Ansökan skall påvisa att så är fallet. 
 

Det krävs en inbjudan från det utländska 
lärosätet där det framgår att arbetsplats 
erbjuds under vistelsen. Det krävs också 
ett intyg från sökandes huvudhandle-
dare om utlandsvistelsens betydelse för 
avhandlingsarbetet. Utlandsvistelsen 
skall äga rum under kalenderåret 2014. 
Stipendierna omfattar ett grundbelopp 
på 30 000 kronor för en vistelse på en 
månad. Därutöver kan upp till ytterli-
gare 10 000 kronor utgå ifall vistelsen 
förlängs upp till två månader.  

Bidraget skall täcka alla extra kostnader i 
samband med utlandsvistelsen. Inga yt-
terligare bidrag utgår. Bidraget betalas ut 
efter specifikation av kostnader (reseräk-
ning). För doktorander antagna vid an-
dra lärosäten än Lund sker utbetalningen 
via transfereringarna.

Ansökningar skall lämnas in till Stefan 
Nyzell, Historiska institutionen, Lunds 
universitet, Box 2074, 220 02 Lund. Sista 
ansökan är 1 oktober 2013!

Några erfarenheter av doktoranders utlandsvistelser
I höst går det som historiedoktorand att söka mobilitetsstipendier genom forskarskolan. Två doktorander som gästforskat utom-
lands, Malin Arvidsson från Örebro och Isak Hammar från Lund, kommer med några tips och berättar om sina erfarenheter.  

Berätta kort om vilken forskningsmiljö du var i och vad du gjorde där?

Hur hamnade du just där och på vilket sätt hjälpte det dig framåt i avhandlingsarbetet att vistas i denna forskningsmiljö?

Är det något du skulle gjort annorlunda eller finns det någon fallgrop som andra som vill delta i ett utbyte bör tänka på?

Malin: Jag var gästforskare på The Graduate Center, City 
University of New York. Framför allt deltog jag i en kurs 
och presentationer på den sociologiska institutionen, men 
centrets tvärvetenskapliga organisation och rika program-
verksamhet gav också inblickar i andra discipliner och 
aktuella samhällsfrågor. 

Malin: Jag tog helt enkelt kontakt med en forskare som är 
verksam vid institutionen, som snabbt skickade en inbjudan. 
Med hans hjälp fick jag möjlighet att träffa flera tongivande 
personer inom mitt fält, men även doktorander som arbetar 
med liknande frågor. Det var avgörande för att få överblick 
och positionera sig.

Malin: För det första: gör det! Bara att byta miljö och land är 
lärorikt. Rent praktiskt är det klokt att inte - som jag gjorde - åka 
under anställningens sista år (eftersom stipendier inte ger sociala 
rättigheter). Väl på plats är det viktigt att direkt söka upp dem man 
vill träffa. Jag kom till en stor institution och stor stad, där det - 
på gott och ont gäller att ta sig fram för att få ut så mycket som 
möjligt av utbytet. Men det kan givetvis vara annorlunda om man 
kommer till en mindre och mer sammanhållen forskningsmiljö.

Isak: Hösten 2011 och våren 2012 var jag vid Department of 
Classics vid Boston University som gästforskare via STINTs 
doktorandstipendium. Under perioden arbetade jag med min 
avhandling om romersk omoral samt deltog i institutionens 
seminarieverksamhet och föreläsningsserier. Jag var även 
inbjuden att delta i en konferens. Den huvudsakliga anled-
ningen till min vistelse var att arbeta tillsammans med en 
ledande expert på romersk retorik som heter Ann Vasaly.

Isak: Att det blev just Boston är egentligen mycket enkelt. 
Jag ville gärna till USAs östkust och gick igenom hemsidorna 
för olika universitets Classics-institutioner. Den första jag 
bestämde mig för att skriva till var Vasaly, vars bok om Cicero 
jag hade läst och uppskattat. Hon svarade omedelbart ja och 
var därefter mycket hjälpsam med min ansökan till STINT. 
Att det blev en institution med antikhistoria som fokus har att 
göra med mitt avhandlingsämne. Jag var i behov av internatio-
nell expertis på antika Rom. USA blev därför ett naturligt val. 
För avhandlingsarbetet blev tiden mycket värdefull  på grund 
av den stimulerande miljön och framför allt pga möjligheten 
att få kommentarer på texter av världsledande forskare.

Isak: Egentligen inte. Mitt enda tips är att slänga iväg vänliga 
email till folk och hoppas på svar. De flesta svarar och har de 
möjlighet så försöker många att hjälpa till med den sortens 
utbyte. Att börja i god tid kan vara ett tips. Och om du ska 
till USA tänk på att det blir mycket pappersexercis.

Vad händer inom samarbetet?
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Forskarskolans arbete leds av 
Föreståndare: Hanne Sanders 

Studierektor: Charlotte Tornbjer 
(vikarierande föreståndare)

Utbildningskoordinator: Stefan Nyzell
Övrig adminstrativ personal:

Barbro Bergner, Christopher Collstedt ,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.

Fem snabba frågor till Maria Nyman 
Den 5 juni disputerar Maria Nyman vid Södertörns högskola med avhandlingen  
Resandets gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet. 

Beskriv din avhandling med  
högst fem meningar.
Avhandlingen handlar om hur svenska 
resenärer beskrev sina resor och Ryssland. 
Den övergripande problemformuleringen 
rör hur föreställningar om det ”egna” och 
det ”andra” uttrycks i skildringar av en 
resa, en vistelse någon annanstans. Här 
är utgångspunkten för resorna Sverige 
och området som beskrivs ett heterogent 
Ryssland. Det är en undersökninga av vilka 
bilder av Ryssland som framträder, om 
vad de betyder för en europeisk, svensk 
omvärldsförståelse, men jag visar även hur 
resenärers skildringar av landet kunde se 
väldigt olika ut. 
 
Vad är dina tre bästa råd för hur man 
klarar doktorandtillvaron? 
1:Be om hjälp när du kör fast. Ofta 
hjälper det med att bara prata med 
någon om ett problem man har. Det 
behöver inte alltid vara en handledare. 
2:Lyssna lagom mycket på vad andra 
säger. Det är en balansgång att både 
lyssna på kollegors och seminariedelta-
gares råd och kritik och samtidigt hålla 
fast vid vad just DU vill göra.  
3: Dra inte ut på det för länge. Försök  
bli klar i tid. 

Berätta om något du inte hade kunnat 
vara utan under doktorandtiden?
Förskola/ fritids, tålmodiga handle-
dare, snälla kollegor, bibliotekarier 
och så min dator förstås.

Hur har du utnyttjat tiden från slut-
manus fram till disputationen?
Jag har undervisat och planerat under-
visning. Sedan har det varit en hel del 
att fixa med kring själva tryckningen av 
boken. 

Vad har du för planer för framtiden?
Det blir en del undervisning framö-
ver, men i övrigt vet jag faktiskt inte. 
Tar tag i det när disputationen är 
över. Ser fram emot att vara avhand-
lingsbefriad.Skrivbordsbyten

Utvärderingen av vårens skrivbordsut-
byte är nu sammanställd och resultatet 
visar att de deltagande doktoranderna 
är nöjda till mycket nöjda med utbytet.  

Planer finns att följa upp med ett nytt 
skrivbordsbyte under våren 2014 – 
kanske utvidgat till ett nordiskt sådant 
om intresse finns i de nordiska grann-
länderna. Vill du ta del av utvärdering-
en? Kontakta utbildningskoordinator 
Stefan Nyzell stefan.nyzell@mah.se).

Workshops  

Konferenser

Det finns möjlighet att som dokto-
rand i historia inom forskarskolenät-
verket söka bidrag till anordnande 
av workshops under doktorandtiden. 
Mer information finns på hemsidan:

http://www.hist.lu.se/fileadmin/user_
upload/hist/forskarskolan/texter/Rikt-
linjer_foer_bidrag_till_workshops.pdf

Som doktorand finansierad av forskaskolan 
ska du under din doktorandtid ha tillgång 
till minst 15 000 sek till ditt vetenskapliga 
arbete. I första hand ska 10 000 sek av 
dessa användas till konferenser och arkivre-
sor. 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_uplo-
ad/hist/forskarskolan/texter/Bidrag_till_re-
sor_foer_FSdoktorander.pdf

Kursutbud Hösten 2013
Hösten 2013
Europeiska möten med historien, med Ulf Zan-
der och Klas-Göran Karlsson som lärare.

Historiska problem, ges under förutsätt-
ning att minst åtta doktorander väljer att 
gå kursen.

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

Hösten 2014
Under hösten 2014 kommer en kurs i 
Globalhistoria att ges i samarbete med 
Århus universitet. Lärare: Hagen Scultz 
Forberg, Wiebke Kolbe och Hans Hä-
gerdahl.

Vad händer inom samarbetet 

1700-talet kan på många sätt ses som det århundrade då den litterära 
genren ”reseskildringar” fick sitt genomslag i Europa. Det fanns ett stort 
intresse för att läsa om resor och beskrivningar av okända platser. Det 
var också en period när naturalhistoria och den alltmer detaljerade 
kartläggningen av vad som ansågs vara outforskade områden, gav en 
ny dimension till resenärers beskrivningar. I Resandets gränser står 
frågan om hur svenska resenärer skildrat det ryska riket och dess många 
folkgrupper i fokus. Genom en analys av svenskars rysslandsskildringar 
från det stora nordiska krigets dagar, fram till separationen från Fin-
land och Napoleons intåg i det ryska riket, belyses skildringarnas 
mångbottnade funktioner och tillkomstsätt. Vilken roll spelade Ryssland 
i den svenska och europeiska omvärldsförståelsen? 

Resandets gränser är en studie som berör hur människor har förhållit sig 
till det främmande och annorlunda och vilka strategier som använts för 
att beskriva detta. Det handlar om kulturella normer, respresentationer, 
men även om resenärers möjligheter, och svårigheter att beskriva mäns-
kliga möten.

Maria Nyman är historiker och verksam vid Södertörns högskola, samt 
knuten till Lunds universitet och Forskarskolan i historia. Det här är 
hennes doktorsavhandling.
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