
KALENDARIUM

Aktiviteter fram till mitten av januari. 
Se respektive lärosätes hemsida för mer 
information.

VIKTIGA DATUM I FS

2015.11.15 ANSÖKAN

Sista dag att söka mobilitetsstipendium. 
Ansökan skickas till maria.smaberg@
hist.lu.se

2015.11.25 ANMÄLAN

Sista dag att anmäla sig till workshop 
om att skriva i internationella tiddskrif-
ter. Anmälan skickas till kristoffer.
ekberg@hist.lu.se

2015.11.30 ANMÄLAN

Sista dag att anmäla sig till PM-
internatet. Anmälan skickas till 
kajsa.brilkman@hist.lu.se

2015.12.03 WORKSHOP

Workshop om att skriva i internationella 
tidsskrift. LU

2015.12.15 ANSÖKAN

Sista dag att anmäla sig till skrivbords-
utbye i Sverige/Norden. Ansökan skickas 
till maria.samaberg@hist.lu.se

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET OCH NÄTVERKET?
Föreståndaren har ordet

Nu är Forskarskolans internatio-
nella paket klart. Det bygger på vårt 
samarbete med universiteten i York 
och Bielefeld. För 2016 innehål-
ler det gemensamma aktiviteter på 
ett internationellt internat i Skåne i 
september och en doktorandkonferens 
för Lund, York och Bielefeld i maj. 
Ni kan även individuellt vara inter-
nationella genom mobilitets+ ipendier 
och skrivbordsbyten till York, Biele-
feld, Åbo, Oslo, Köpenhamn och 
Reykjavik. Och vill ni publicera er 
internationellt + ödjer vi praktiskt och 
ekonomiskt. Nu är det upp till er!

Hanne Sanders

Forskarskolans nyheter
november 2015

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

Mobilitetsstipendium

FS utlyser mobilitetsstipendium för en till två månaders vistelse vid ett utländskt 
lärosäte. Stipendierna kan sökas av alla doktorander som ingår i FS-samarbetet. 
Stipendierna är tänkta som en möjlighet för doktorander att vistas en tid i en utländsk 
forskningsmiljö som direkt kan främja arbetet med den egna avhandlingen. Sista 
ansökningsdag har fölängts till 15 november och ansökan skickas till Maria Småberg. 
Till ansökan ska en inbjudan och ett utlåtande från handledare bifogas.

Dags för PM-internat 
Den 27-29 januari arrangeras forskarsko-
lans traditionella PM-internat  i Arild. 
Under internatet lägger de nyantagna 
doktoranderna fram texter om sina på-
började avhandlingsprojekt. Doktoran-
der som har varit med längre i samarbetat 
kommer att fungera som kommentato-
rer. Under internatet får vi även besök 
av Kim Salomon (Vetenskapsrådet) och 
Göran Blomquist (Riksbankens Jubi-
leumsfond) som kommer att tala om 
forskningsansökningar. En paneldebatt 
med disputerade humanister som har va-
rit verksamma utanför universitetet står 
också på programmet. Sista dag för an-
mälan är 30 november, anmälan görs till 
kajsa.brilkman@hist.lu.se

Skrivbordsutbyte
Den 7-18 mars är det åter dags för FS 
populära skrivbordsutbyte. Under två 
veckor kan doktoranden byta skriv-
bord med en doktorandkollega och 
därigenom lära känna en ny akade-
misk miljö. Som deltagare förpliktigar 
man sig att presentera sin forskning 
vid ett seminarium vid gästinstitutio-
nen. Deltagande lärosäten i utbytet 
2016 är: Lunds universitet, Göteborgs 
universitet, Linnéuniversitetet, Mal-
mö högskola, Södertörns högskola, 
Uppsala universitet, Stockholms uni-
versitet, Örebro universitet, Umeå 
universitet, Köpenhamns universitet, 
Oslo universitet, Åbo akademi, Islands 
universitet i Reykjavík. Anmälan görs 
till Maria Småberg, sista dag är 15 de-
cember.

FS satsar ännu mer på internationalisering av 
forskarutbildningen under 2016

FS har sedan början 2000 strävat efter att stärka det internationella i forskarutbildningen. 
Under 2016 kommer detta arbete att intensi& eras genom ett utökat samarbete med 
de historiska institutionerna vid York University (England) och Universität Bielefeld 
(Tyskland). Den 9-20 maj kommer vi att arrangera ett skrivbordsutbyte med York 
University. Det & nns plats för tre doktorander från FS-samarbetet och tre doktorander från 
England. Lite senare samma månad, den 23-25 maj, anordnar vi en doktorandkonferens 
för doktorander från FS, York och  Bielefeld. Konferensen hålls vid Universität Bielefeld 
och det kommer att & nnas plats för maximalt 10 deltagare från varje lärosäte att delta. 

Under hösten fortsätter aktiviteterna. Den 14-16 september är det dags för FS:s 
eget internationella internat där forskare etablerade utanför Sverige kommenterar 
doktorandernas utkast till internationella artiklar utifrån deras avhandlingsarbete. 
Internatet är i första hand för de doktorander som inte presenterade en liknande text vid 
internatet 2014, men alla är välkomna att delta. Den 7-18 november & nns det möjlighet 
att åka på skrivbordsutbyte till Bielefeld.



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: Stefan Nyzell
Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman, Maria Småberg och Hans Wallengren

Övrig adminstrativ personal:Barbro Bergner

www.hist.lu.se/forskarskolan

2015.12.16 ANMÄLAN

Sista dag att skicka in titel till PM-inter-
natet för de nyantagna doktoranderna

2016.01.20 PM-TEXTER

Sista dag att ladda upp PM-texter på 
LUVIT inför internatet

•

AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2015.11.19 SEMINARIUM

Victor Pressfeldt. LU

2015.11.20 SLUTSEMINARIUM

David Rosenlund: Rewarding relation-
ships with past, present and future. Cur-
riculum, teacher and student perspectives. 
MAH

2015.11.24 SEMINARIUM 
Kerstin Hundahl. LU

2015.11.27 SEMINARIUM

Rikard Einegard: Legitim och legiti-
merad – Kiropraktikernas kamp för 
erkännande som professionella aktörer på 
sjukvårdens fält 1921-1989. MAH

2015.12.02 SEMINARIUM

John Hennessey. LNU

2015.12.10 SEMINARIUM

Emma Severinsson. LU 

2015.12.18 SEMINARIUM

Magnus Bergman: Adeln i tiden. Ska-
pandet av en modern adel, 1866-1950. 
MAH

2015.01.08 SEMINARIUM

Jessica Jarhall: Undervisningsstrategier 
bland historielärare. MAH

2015.01.15 SEMINARIUM

Per Gunnemyr: Historieprov och histo-
rieundervisning. MAH

•

Den 23 och 24 september gästades FS 
av professor Alexandra Walsham från 
Cambridge University. Hon hade blivit 
bjuden till Lund av två doktorander i 
nätverket: Johannes Ljungberg och Jonas 
van Tol. Vi passade på att fråga Johannes 
om hans erfarenheter av att arrangera en 
work-shop med stöd av FS. Här är hans 
re$ ektioner!
Att få trä* a en nyckelforskare från 
avhandlingens litteraturli+ a på den egna 
in+ itutionen och få en text kommenterad 
är inte alla doktorander förunnat. Men 
det är ju+  vad som erbjuds Forskarskolans 
doktorander genom möjligheten att arrangera 
en workshop med min+  fem personer från 
min+  av två av samarbetets lärosäten. För 
vår del började det med att Jonas van Tol 
från York och undertecknad noterade att 
vi trots hyfsat olika avhandlingsprojekt var 
intresserade av att trä* a ungefär samma 
internationella forskare. Vi gjorde upp en 
li+ a över tänkbara namn och frågade runt 
bland doktorandkollegor som kunde tänkas 
vara intresserade av att delta i en workshop. 
Det var en fördel att vara en ganska 
ämnesspeci= k grupp och genom att några 
hade anslutit sig på förhand slapp vi att vara 
beroende av att de si+ a platserna skulle fyllas 
för att arrangemanget skulle bli av.
Resultatet blev workshopen ”Religion, politics 
and popular piety” som hölls på LUX, Lunds 

universitet, den 24 september i hö+  med 
professor Alexandra Walsham (Cambridge) 
som kommentator. Från början trodde vi nog 
inte att vi kunde attrahera ett så + ort namn 
som Walsham, som var över+  på vår li+ a 
+ rax före Quentin Skinner, men i efterhand 
har vi kon+ aterat att inbjudan verkar ha 
uppfattats som attraktiv och lite annorlunda 
än alla konferens- och seminarieinbjudningar 
som + ändigt tickar in. Dessutom, kan det 
vara värt att tillägga, går Forskarskolan in 
med arvode.
 Workshopen följde en lokal modell så till 
vida att alla texter lä+ es på förhand av 
deltagarna, så att de 30 minuterna som var 
avsedda för respektive paper kunde ägnas åt 
diskussion och inte högläsning. Walsham 
brukade ungefär hälften av tiden till sina 
kommentarer på ljuvlig brittiska och sedan 
vidtog en allmän diskussion. På kvällen = ck 
vi tillfälle att äta middag tillsammans. Utöver 
våra olika forskningsämnen pratade vi även 
om forskningsnätverk och vilka projekt och 
teman som är aktuella ju+  nu på olika håll. 
Sammantaget blev workshopen en + or succé 
och gav dessutom viktiga arrangörserfarenheter 
till nä+ a gång. Mitt budskap till er kära 
kollegor är enkelt: prata med varandra om 
vilka ni skulle vilja bjuda in!

Johannes Ljungberg

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

Kurser inom FS

FS har fått in flera förslag på kurser 
från lärare inom samarbetet. Nästa 
vecka kommer en intresseanmälan till 
doktoranderna gå ut. Intresseanmälan 
är förpliktigande. Kurserna kommer 
att ges, i mån av intresse, under hösten 
2016 samt höst och vår 2017. 

Att anordna en workshop inom FS

Workshop
FS arrangerar, tillsammans med 
Kristoffer Ekberg och Johan Pries, 
en workshop om att skriva artikel 
i internationella tidskrifter. Del-
tagarna analyserar tillsammans 
utvalda artiklar och arbetar med 
att omsätta detta i eget skrivande. 
Förmiddagen inleds med en 
föreläsning av Lena Halldenius. 
Anmälan görs till kristoffer.ekberg@
hist.lu.se, senast 25/11.


