
KALENDARIUM
Aktiviteter fram till oktober. Se 
respektive lärosätes hemsida för mer 
information.

VIKTIGA DATUM I FS

2016.09.01 DEAD-LINE

Sista dag att lämna in texter till det 
internationella internatet

2016.09.06 INTRODUKTIONSDAG

FS:s håller introduktonsdag i Lund för 
nyantagna doktorander

2016.09.14 SAMARBETSRÅDET

Samarbetsrådet träffas på Bäckaskog 
Slott kl. 10-12

2016.09.14-16 INTERNAT

FS:s internationella internat på 
Bäckaskog Slott.

2016.09.15 ANMÄLAN

Sista dag att ansöka om att delta 
i skrivbordsbytet med Universität 
Bielefeld

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET OCH NÄTVERKET? Föreståndaren har ordet

Vilket ord ska jag skriva denna gång? 
Min position som förest åndare är 
osäker. Vi väntade till sist a dagen 
innan semest ern med att skicka ut 
nyhetsbrevet för att se om det kom ett 
beslut. Det gjorde det inte. Men 
vi vet att jag är verksamhetsansvarig 
till 1 februari 2017, att det börjar 
en ny tvärvetenskaplig generation av 
forskarskoledoktorander 1 september 
och att många samlas 14 dagar senare 
på ett spännande internationellt 
internat. Med detta i bakhuvudet 
önskar jag alla en fi n och varm 
sommar och på återseende i september!

Hanne Sanders

Forskarskolans nyheter
juni 2016

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

Skrivbordsbyte med 
Bielefeld

FS anordnar 7-18 november skriv-
bordsbyte med Bielefeld Universität 
och utlyser i samband med det tre 
resestipendier. I Bielefeld samarbetar 
FS med ”Bielefeld Graduate School in 
History and Sociology” (BGHS), en 
engelskspråkig doktorandutbildning. 
Sista ansökan är den 15 september, till 
Kajsa Brilkman på särskild blankett. 
Under våren arrangerades ett liknande 
skrivbordsbyte med York, läs nedan 
om Avilgails erfarenheter av att vara i 
York under två veckor.

Mobilitetsstipendium
FS utlyser 3 mobilitetsstipendier för läså-
ret 2017. Stipendierna är tänkta som en 
möjlighet för FS:s doktorander att vistas 
en tid i en utländsk forskningsmiljö som 
direkt kan främja arbetet med avhandlin-
gen. För att kunna söka krävs en inbju-
dan från det utländska lärosätet, ett intyg 
från den sökandes huvudhandledare om 
utlandsvistelsens betydelse för avhand-
lingsarbetet samt en motivering. Mobili-
tetsstipendiet kan sökas av alla doktoran-
der som är aktiva i FS-samarbetet. Sista 
ansökningsdag är 15 oktober till Maria 
Småberg på särskild blankett.

FS:s internationella internat
14-16 september hålls FS:s internationella internat på Bäckaskog Slott. Under 
internatet kommer våra doktorander att lägga fram utkast till artiklar som kan 
publiceras i en internationell tidskrift. Temat är valfritt förutsatt att den grundas i 
det egna avhandlingsarbetet. 1 september är sista dagen att lämna in texter. Under 
internatet kommer Martina Kessel (Universität Bielefeld), Stuart Carroll (York 
University), Hugo Service (York University), Lucy Sackville (York University) och 
Dorothy Sue Cobble (Rutgers University, USA, innehavare av Vetenskapsrådets 
Kerstin Hesselgrens Professur 2016) att fungera som kommentatorer. Internatet 
kommer också innehålla paneldebatt om internationell publicering och ett antal 
föreläsningar av våra gäster.

Valet av Forskarskolans föreståndare
Under våren har en valberedning arbetat med att ta fram kandidater till positionen som 
FS:s föreståndare. Kandidaterna var Hanne Sanders och Ulf Zander. En rådgivande om-
röstning ägde rum på Historiska institutionen i Lund 8-9 juni. Den 13 juni valde instituti-
onsstyrelsen Ulf  Zander till ny föreståndare. I efterhand har två formella fel i institutions-
styrelsens val uppdagats. Tre skrivelser (från GU och SH, samt en från FS-doktoranderna) 
som uppmärksammar brister i valprocessen har inkommit till HT-fakulteterna i Lund. 
Prefekten har ställt en fråga till fakulteterna om valet är giltigt. Svar förväntas inkomma 
tidigast i september. Tills vidare gäller institutionsstyrelsens beslut. Hanne kommer dock 
att fortsätta som föreståndare fram till första februari 2017.

Nytt avtal
Från och med 1 september gäller ett nytt avtal mellan HT-fakulteterna och 
samarbetspartnerna. I och med detta kommer HT-fakulteterna i Lund att ta ett tydligare 
ansvar för FS. Samtidigt byts namnet nu till ”Nationella forskarskolan i historiska 
studier” och arbetet kommer i forsättningen att ledas av en verksamhetsansvarig i 
samabete med ledningsgruppen.



DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

FS nyhetsbrev kommer ut fem gånger per år 
och görs i Lund. Om du har information 

som du vill ska komma med i nyhetsbrevet 
hör av dig till kajsa.brilkman@hist.lu.se.

Forskarskolans arbete leds av 
Föreståndare: Hanne Sanders 

Studierektor: Svante Norrhem
Biträdande studierektor: Maria Småberg

Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman och Hans Wallengren
Övrig adminstrativ personal:Barbro Bergner

www.hist.lu.se/forskarskolan

2016.09.23 DISPUTATION

Susan Lindholm: Negotiating Cultural 
Identities: An Entangled History of 
Hip-hop in-between Sweden and Chile. 
Opponent: Sari Pekkola (Högskolan i 
Kristianstad), MAH

2016.10.15 ANSÖKAN

Sista dag att ansöka om mobilitets-
stiendium för 2017

2016.10.28 DISPUTATION

David Rosenlund: History Education 
as Content, Methods or Orientation? 
A Study of Curriculum Prescriptions, 
Teacher-made Tasks and Student 
Strategies. Opponent: Andreas Körber, 
(Universität Hamburg), MAH

AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2016.09.09 SLUTSEMINARIUM

Robin Ekelund. MAH

2016.10.06 SLUTSEMINARIUM 
Johannes Ljungberg: Enhet och tolerans i 
Frankrike och Sverige under tidigmodern 
tid. Opponent: Anna Maria Forssberg. 
LU

�

I maj åkte jag och ytterligare tre dokto-
rander, Sari Nauman från Göteborg och 
Ann-Sophie Mårtensson och Susan Lind-
holm från Malmö, på ett två veckor långt 
skrivbordsbyte vid York University. Vi fi ck 
ett mycket varmt mottagande och många 
var nyfi kna och ville veta mer om vår fors-
kning och historieämnet i Sverige i stort. 
Vi presenterade våra projekt på en work-
shop till vilken både doktorander och 
forskare var inbjudna, och fi ck givande 
frågor och kommentarer. Vi hade på för-
hand fått möten inplanerade med forska-

re i York som intresserat sig för snarlika 
ämnen, vilket ledde till givande samtal. 
Dessutom var många på institutionen 
måna om att arrangera fl er möten åt oss, 
både med doktorander och forskare, och 
vi fi ck därigenom möjlighet att diskutera 
vår forskning med ett stort antal personer 
och knyta många kontakter. Institutio-
nen arrangerade två seminarier specifi kt 
för oss: ett som hölls av Geoff  Cubitt 
och handlade om ”public history”, och 
ett som David Clayton höll om strategier 
kring publicering och en internationell 

akademisk karriär. Ett par av våra trevliga 
doktorandmentorer visade oss runt både 
på campus och inne i stadskärnan, och 
vi fi ck även guidade turer av biblioteket 
och universitetets arkiv. Skrivbordsbytet 
i York gav många intressanta möten och 
möjlighet att knyta kontakter, samt en 
djupare inblick i hur akademin kan se ut 
utanför Sveriges gränser.

Avigail Rotbain

Tankar efter skrivbordsbytet med York

Den 22-25 maj hölls första doktorand-
konferensen för doktorander från FS-sa-
marbetet, Universität Bielefeld och York 
University. Konferensen som ägde rum i 
Bielefeld varade två intensiva dagar, fyllda 
med presentationer från doktorander från 
alla tre länder, samt en avslutande panel-
diskussion kring den akademiska arbets-
marknaden. Vid forskarskolan i Bielefeld 
visade sig intresset vara stort. Även dokto-
rander som inte presenterade sina projekt 
närvarade och bidrog till livliga diskussi-
oner. Därmed fi ck deltagarna inblick i en 
spännande forskningsmiljö vid Universität 

Bielefeld som förenar sociologiska studier 
med historia. Konferensen, som jag upp-
levde som en mycket bra möjlighet för att 
skapa kontakter med både doktorander och 
professorer i Bielefeld och York, avslutades 
med en postkolonial stadsvandring genom 
Bielefeld. Denna form av samarbete mellan 
Universität Bielefeld, York University och 
FS-samarbetet fortsätter kommande år, 
då FS-samarbetet organiserar en liknande 
konferens i Lund. 

Susan Lindholm

Redogörelse efter den internationella

doktorandkonferensen i Bielefeld

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

Introduktionsdag
FS:s introduktionsdag, för nyantagna 
doktorander och deras handledare, 
äger rum den 6 september i Lund. 
Under dagen presenterar de nya 
doktoranderna inom FS-samarbetet sina 
avhandlingsprojekt. 

FS-text till avhandlingar
På förekommen anledning vill vi på-
minna om att alla avhandlingar skrivna 
av doktorander finansierade av FS ska 
innehålla en text och lista med tidigare 
FS-avhandlingar. Texten finns hos Ma-
ria Småberg.


