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Nytt samarbetsråd 
Det nya samarbetsrådet består av följande medlemmar: Hanne Sanders, ordförande för 
Forskarskolan. Övriga representanter från Lund är Charlotte Tornbjer, Kim Salomon och 
Yvonne Maria Werner. Ersättare är Marie Cronqvist och Christopher Collstedt. Representant 
för Malmö är Monika Edgren, ersättare är Ulf Zander. Representant för Södertörn är Kekke 
Stadin, ersättare är Norbert Götz. Representant för Linnéuniversitetet är Ulla Rosén, ersättare 
är ännu ej utsedd. Representanter för Göteborgs universitet är Maria Sjögren och Christer 
Ahlberger, ersättare Göran Malmstedt och Thomas Lindkvist.  

De gamla doktorandrepresentanterna sitter kvar så länge. Representanter är Matilda Svensson, 
Malmö och Kajsa Brilkman, Lund, ersättare är Anna Nilsson, Lund.   

Samarbetsrådsdagar 
Forskarskolans samarbetsråd håller 25–26 augusti 2011 diskussionsdagar på Häckeberga slott. 
Träffen börjar vid lunch på torsdagen och avslutas ca kl. 16.00 på fredagen. 

Utlysning av studiestöd 
Forskarskolan kommer att utlysa 10 studiestöd i höst. Tre vid Lunds universitet, tre vid 
Göteborgs universitet, två vid Malmö högskola och två vid Linnéuniversitetet. Utlysning 
kommer att ske den 15 september med sista ansökningsdag den 13 oktober. Vi kommer att 
annonsera i Universitetsläraren. Tillträde till tjänsterna: februari 2012. 
 
Våren 2012 kommer Forskarskolan att utlysa tre doktorandanställningar vid Lunds universitet 
och våren 2013 två vid Södertörns högskola. Tillträde: 1 september. 

Internationellt internat 
Forskarskolan planerar ett internationellt internat till mars 2011. Kom gärna med förslag på 
personer att bjuda in till Lotta eller Hanne.  

Lunds universitet: Områdesdag 
Forskarskolan planerar en områdesdag för doktorander på Området för humaniora och teologi 
i december 2011. Tema: Att ha ett historiskt perspektiv. 
 



Information om disputation 
På Forskarskolans hemsida finns en sida med nyttig information om vad man behöver tänka 
på inför disputationen för doktorander som är antagna vid Lunds universitet. Kontakta gärna 
Lotta om det är något ni undrar över. 

Disputationer inom Forskarskolan 
Christina Douglas, Södertörns högskola, disputerar den 23 september 2011 kl 10.00 i MA 
264, Södertörns högskola, på sin avhandling Kärlek per korrespondens. Två förlovade par 
under andra hälften av 1800-talet. Fakultetsopponent är professor Eva Helen Ulvros, Lunds 
universitet. 
 
Martin Kjellgren, Malmö högskola, disputerar den 7 oktober på sin avhandling Taming the 
Prophets, Astrology, Orthodoxy and the World of God in Early Modern Sweden. 
 
Maria Nyman, Södertörns högskola, disputerar den 13 januari 2012. 
 
Anna Nilsson, Lunds universitet, disputerar den 10 februari 2012 
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