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Mobilitetsstipendier 

Forskarskolan i historia utlyser härmed två stipendier för att möjliggöra en 1-2 månaders 
vistelse vid ett utländskt lärosäte. Stipendierna är framförallt tänkta som en möjlighet för 
forskarskolans doktorander att vistas en tid i en utländsk forskningsmiljö som direkt kan 
främja arbetet på avhandlingen. 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 huvudhandledare om utlandsvistelsens betydelse för 
avhandlingsarbetet. Utlandsvistelsen skall äga rum under kalenderåret 2011. Stipendierna 
omfattar ett grundbelopp på 30 000 kronor för en vistelse på en månad. Därutöver kan upp till 
ytterligare 10 000 kronor utgå ifall vistelsen förlängs upp till två månader. Bidraget skall 
täcka alla kostnader i samband med utlandsvistelsen. Inga ytterligare bidrag utgår. 
Ansökningar skall lämnas in till Charlotte Tornbjer, Historiska institutionen, Lunds 
universitet, Box 2074, 220 02 Lund. Sista ansökningsdag är 21 januari 2011! 

Vinterinternatet 
Vinterinternatet hålls den 7–8 februari 2011 på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Programmet 
börjar kl. 10 på måndagen och slutar omkring kl. 16 nästa dag. Samtliga forskarskolans 
doktorander samt nyantagna fakultetsdoktorander förväntas delta. Vi hoppas också att så 
många som möjligt av handledarna kommer. Forskarskolans styrelse sammanträder under 
internatets första dag. Styrelsemötet föregås av ett doktorandmöte. Det finns utrymme för ett 
antal textseminarier. De nya doktoranderna i Lund kommer att presentera sina avhandlings-
promemorior, men det finns möjlighet för fler att lägga fram text. Kontakta Barbro Bergner så 
snart som möjligt om du vill begagna tillfället att ventilera. I övrigt innehåller programmet 
diskussion om forskarskolans verksamhet och doktorandernas erfarenheter.  
Anmälan görs senast den 10 januari till barbro.bergner@hist.lu.se. 

 

Kurser 

Under våren kommer en kurs i teori och metod för nya forskarstuderande att ges vid historiska 
institutionen i Lund. Yvonne Maria Werner och Johan Östling ansvarar för kursen som startar 
den 31 januari. Nytt är att kursen har en allmänbildande inriktning. Även de som tidigare gått 



teori- och metodkursen är välkomna att delta helt eller delvis i denna kurs, eftersom upplägget 
är nytt. Två kursinternat kommer att hållas. 
 

Disputationer inom Forskarskolan 
18 mars disputerar Johanna Ringarp och den 23 september Christina Douglas, båda 
Södertörns högskola. 29 april disputerar Carolina Jonsson Malm (Malmö högskola) och 13 
maj Fredrik Håkansson (Linnéuniversitetet, Växjö). 

Historikermöten i Göteborg och Tromsö 
Svenska historikermötet 2011 hålls i Göteborg 5-7 maj. Temat är ”Historia i Sverige – fångad 
i nationen?”  
Mer information hittas här: http://www.historikermotet.hum.gu.se/ 
 
Det nordiska historikermötet hålls i Tromsö 11-14 augusti.  
Läs mer på: http://sites.google.com/site/nordiskhistorikermote2011/ 
 
Enligt beslut i handledarkollegiet står historiska institutionen i Lund, genom särskilda 
fondmedel, för kostnaderna för dem inom forskarskolan som har placering i Lund. För övriga 
forskarskoledoktorander finansierar forskarskolan ensamt deltagandet när det gäller svenska 
historikermötet, och tillsammans med doktorandens högskola när det gäller det nordiska 
mötet.  

Folder 
En folder kommer att produceras i samarbete med Makadam förlag. Foldern ska presentera de 
avhandlingar som getts ut inom Forskarskolan. 

Styrelsen 
Elisabeth Elgán lämnar Södertörns högskola för tjänst som lektor vid Stockholms universitet. 
Därmed upphör också uppdraget som ledamot i forskarskolans styrelse. Kekke Stadin 
efterträder henne som ordinarie representant med Norbert Götz som suppleant.  

Nästa styrelsemöte 
Forskarskolans styrelse sammanträder 7 februari kl. 17.30 på Stiftsgården Åkersberg i Höör i 
samband med vinterinternatet. 
.  

Seminarier  
Vi återkommer med aktuella seminariescheman i januari. 
 

 
Alla önskas en riktigt God Jul! 

 
 

 


