
KALENDARIUM
(Fram till mitten av april)

På grund av utrymmesskäl anges enbart 

aktivitet, datum och lärosäte. Vi an-

nonserar också bara seminarier som 

rör FS-samarbetets doktorander. För 

närmare information se  respektive 

lärosätes hemsida. Där finns också alla 

andra intressanta programpunkter att 

ta del av.

VIKTIGA DATUM I FS

2015.03.02 DOKTORANDTJÄNSTER 

UTLYSTA

Sista dag för ansökan till de ny dokto-
randtjänsterna.

2015.03.09-20 SKRIVBORDSUTBYTE

Fem doktorander besöker LU, KU, SU 
och SH.

2015.04.21 TEMADAG

Jacqueline van Gent leder en temadag i 
Lund. Anmälan senast 9 mars.

2015.05.19-21 RESA TILL YORK

Nätverksmöte med doktorander i historia 
vid York University.

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET?
Föreståndaren har ordet

Så är ännu ett PM-internat väl 
genomfört; goda texter, välövervägda 
kommentarer och spännande diskus-
sioner. Vid seminarierna och panel-
debatten blev forskarskolans tvärve-
tenskapliga pro& l tydlig. Många 
ämnen ser sig som i grunden tvär-
vetenskapliga, och ämnesmötena på 
internatet upplevdes som fruktbara. 
Samtidigt märktes skillnaderna i val 
av material, metod och teori. Det 
blir spännande att se om den tvärve-
tenskapliga dynamiken kommer att 
färga av sig på de framtida avhand-
lingarna.

Hanne Sanders

Forskarskolans nyheter
februari 2015
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Temadag med Jacqueline van Gent
Jacqueline van Gent från University of Western Australia leder en temadag i Lund 
den 21 april, 2015. Alla är varmt välkomna till ett öppet föredrag med temat ”Wri-
ting colonial encounters as global histories” kl. 10-12. På eftermiddagen finns möj-
lighet för ett begränsat antal doktorander till enskilda möten, sk. tutorials, med van 
Gent. Deltagarna förväntas då presentera ett engelskspråkigt papper på ca 5 sidor. 
Anmäl intresse till Maria Småberg senast den 9 mars. Dead-line för texterna är 9 
april. Alla doktorander i FS samarbetsinstitutioner är välkomna att delta! 

Jacqueline van Gent är professor i kulturvetenskaper och direktor för ARC Centre 
of Excellence for the History of Emotions (1100-1800). Hon har forskat om svensk 
magi; kropp och känslor; genus och koloniala möten i Australien och den atlantiska 
världen (inkl. skandinaviska kolonier) samt genus och känslor i familjen Nassua-
Orange. Hennes senaste böcker är Magic, Body and the Self in Eigteenth-Century Eu-
rope (2009) och Governing Masculinities in the Early Modern Period: Regulating Selves 
and Others (med S. Bromhall, 2011).  I sin tvärvetenskapliga forskning kombinerar 
hon historiska, litterära och antropologiska metoder och teorier. 

Doktorander är välkomna att diskutera följande ämnen med van Gent: känslornas 
historia; tidigmodern kolonialhistoria; genus och missionshistoria; tidigmodern häx-
kraft och magi, folklig religion and tro; maskuliniteter samt tidigmoderna upptäckts-
resor och Ostindiska kompaniet som genusprojekt. Vi hoppas så många som möjligt 
tar chansen att stifta bekantskap med denna spännande och breda forskare!

FS Doktorandkurser 

Under vårterminen 2015 ger vi följande kur-
ser inom ramen för FS. Historisk teori. Lära-
re: Maria Sjöberg (GU), Yvonne Maria Wer-
ner (LU). Religion och kultur i förändring 
1500-1900. Lärare: Hanne Sanders (LU), 
Göran Malmstedt (GU). Beyond Histori-
cism and Structuralism: Discourse Studies 
and an Encounter with History. Lärare: 
Lars Edgren (LU), Jenny Gunnarsson Payne 
(SH), David Payne (SU). 

Under höstterminen ger vi Kognitionshisto-
ria: text, tanke och ting i människans histo-
ria. Lärare: Christer Alhberger (GU), David 
Dunér (GU). Biografin och historieveten-
skapen. Lärare: Henrik Rosengren (LU), 
Lars Ekdahl (SH), Irene Andersson (MAH). 

Det finns fortfarande platser kvar på kur-
serna. Anmäl dig till Maria Småberg snarast.

Nya doktorand-
tjänster utlysta

FS har nu utlyst nya dok-
torandtjänster i historia vid 
Lunds universitet (2 st.), 
Göteborgs universitet (2 st.), 
Linnéuniversitetet (2 st.) och 
Malmö högskola (2 st.). Se vår 
hemsida för mer information. 
Ansökan senast 2 mars.

Ledningsgruppen
Under vårterminen arbetar 
Stefan Nyzell som biträdande 
studierektor (30%). Som ut-
bildningskoordinatorer job-
bar Maria Småberg (55%) och 
Hans Wallengren (30%).



DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

2015.09.16-18 HÖSTINTERNAT

Datum för höstinternatet. Mer informa-
tion kommer i nästa nyhetsbrev samt via 
LUVIT.

AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2015.02.20 DISPUTATION

Sara Ellis Nilsson: Creating Holy People 
and Places on the Periphery. A study of 
the Emergence of Cults of Native Saints 
in the Ecclesiastical Provinces of Lund 
and Uppsala from the Eleventh to the 
! irteenth Centuries. Opponent Stephan 
Borgehammar. GU, HISTORIA.

2015.02.26 SEMINARIUM

Peter K. Andersson: “Fallstudie ur 
undersökning av vardagligt kroppsspråk 
i fotogra# skt material omkring 1900”. 
LU, HISTORIA.

2015.02.27 SEMINARIUM

Jimmy Jönsson: “Introduktion och 
avgränsning av skoglig marklära under 
tidigt 1900-tal”. LU, IDÉ- OCH LÄRDOMS-
HISTORIA.

2015.03.02 SEMINARIUM

Anna Gustavsson presenterar sitt avhand-
lings-PM. Kommentatorer är Johannes 
Daun och Anna Locke. GU, ARKEOLOGI.

2015.03.03 SEMINARIUM

Johannes Ljungberg ventilerar avhand-
lingstext. LU, HISTORIA.  

2015.03.05 SEMINARIUM

Victor Pressfelt ventilerar avhandlingska-
pitel. LU, HISTORIA.

2015.03.06 SEMINARIUM

Robin Ekelund: “Mods vs Rockers – att 
iscensätta historia”. MAH, HISTORIA.

2015.03.06 DISPUTATION

Ida Ohlsson Al Fakir: Nya rum för 
medborgarskap. Vetenskap och politik i 
“Zigenarundersökningen” - en social-
medicinsk undersökning av svenska 
romer 1962-1965. Opponent:Teemu 
Ryymin. LNU, HISTORIA.

2015.03.12 SEMINARIUM 
Gästande doktorander Mari Eyice och 
Jesper Jakobsen presenterar sina projekt. 
LU, HISTORIA.

2015.03.13 DISPUTATION

Martin Ericsson: Exkludering, assimi-
lering eller utrotning? “Tattarfrågan” i 
svensk politik 1880-1955. Opponent: 
Karin Kvist Geverts. LU, HISTORIA.

2015.03.13  SLUTSEMINARIUM

Joakim Glaser: “Jag mår illa när

Skrivbordsutbytet
Snart är det dags för årets skrivbordsutbyte, 9-20 mars. Denna gång är det fem dok-
torander som anmält sig. Lund universitet tar emot Mari Eyice (SU) och Jesper Jakob-
sen (KU); Köpenhamns universitet Kim Bergqvist (SU); Stockholms universitet Sari 
Nauman (GU); och Södertörns högskola Jesper Vestermark Køber (KU). Skrivbords-
bytet innebär att doktoranderna får möjlighet att vistas på en historisk institution vid 
ett annat lärosäte. Syftet med utbytet är att doktoranderna ska ges möjlighet att bli 
en aktiv del av en ny forskningsmiljö. Under vistelsen förväntas doktoranderna också 
presentera sitt forskningsprojekt muntligt eller skriftligt i miljön – t ex på ett semi-
narium eller i en doktorandgrupp. Vi hoppas på en givande tid både för de gästande 
doktoranderna och för värdhögskolorna.

NÄTVERKSARBETE

Resa till York
Den 19-21 maj reser vi till York för 
att möta doktorander och lärare vid 
York University. Det blir då möjlighet 
att bygga vidare på de relationer som 
initierades vid utbytet våren 2014, då 
Craig Taylor tillsammans med 17 dok-
torander från York gästade oss vid ett 
internat på Häckeberga slott. Vi hop-
pas att besöket kommer att fördjupa 
samarbetet mellan våra doktorandpro-
gram. Det finns fortfarande plats för 
ytterligare anmälningar. Kontakta Bar-
bro Bergner snarast.

Nationell forskarskola i 
arkeologi

KK-stiftelsen har beviljat arkeologiäm-
net vid Linnéuniversitetet medel för 
att under en period av sex år starta och 
driva en nationell forskarskola i upp-
dragsarkeologi. Det hela sker i samar-
bete med arkeologiföretag vid Kalmar 
läns museum, Bohusläns museum och 
Jämtlands läns museum. Vi gratulerar 
den kulturvetenskapliga ämnesmiljön 
i Växjö till att ha fått denna nya fors-
karskola och hoppas på utbyten mellan 
våra skolor.

PM-internatet i Arild

På Rusthållargården i Arild samlades doktorander och handledare till ett PM-internat den 
28-30 januari. Vi " ck då lära känna våra nyantagna doktorander inom samarbetet och dis-
kutera deras avhandlings-PM. Som vanligt kommenterade doktorander från den äldre gene-
rationen dessa PM. Nytt för i år var att doktoranderna representerade skilda ämnen från vårt 
samarbete, nämligen antikens kultur- och samhällsliv, historisk arkeologi, idé- och lärdoms-
historia och etnologi utöver historia. Det som ändå förenar oss är de historiska perspektiven, 
vilket blev tydligt under internatet. 

Vi arrangerade även ett panelsamtal på tema tvärvetenskap. I panelen ingick Fredrik Nils-
son (etnologi), # omas Kaiserfeld (idé- och lärdomshistoria), Hanne Sanders (historia), 
Martin Hansson (historisk arkeologi) och Ida Östenberg (antikens kultur- och samhällsliv). 
Ordförande var Maria Småberg. Deltagarna re% ekterade kring vad det ger att arbeta i % erve-
tenskapliga grupper, vad ens eget ämne kan bidra med samt huruvida den egna ämnesiden-
titeten blir klarare eller suddas ut i tvärvetenskapliga samarbeten. Från publiken kom även 
frågor som rörde begreppet tvärvetenskap, hierarkier mellan ämnen, samhällets utmaningar 
samt friktioner i samarbetet. Vi tackar alla medverkande för givande samtal och trevlig 
samvaro under internatet.



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 maria.smaberg@hist.lu.se.

Forskarskolans arbete leds av 

Föreståndare: Hanne Sanders 

Studierektor: Svante Norrhem

Bitr. studierektor: Stefan Nyzell 

Utbildningskoordinatorer: Maria Småberg, Hans Wallengren

Övrig adminstrativ personal:Barbro Bergner

www.hist.lu.se/forskarskolan
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Fem snabba frågor till Pål Brunnström västtyskarna vinner i vårt stadion”. Kon- 
tinuitet, brott och förändring i östtysk 
fankultur”. MAH, HISTORIA.

2015.03.13 SEMINARIUM

Ingrid Vållgren presenterar sin avhand-
lingsplan. LU, IDÉ- OCH LÄRDOMSHIS-
TORIA.

2015.03.20  SEMINARIUM

Martin Kjellgren: “By Natural Means 
- Magic and Medicine in Ericus Prytz’ 
Magia incantatrix”. MAH, HISTORIA. 

2015.03.27 DISPUTATION 
Maria Karlsson: Cultures of Denial: 
Comparing Holocaust and Armenian 
Genocide Denial. Opponent: Anton 
Weiss Wendt. LU, HISTORIA.

2015.03.31 SEMINARIUM

Bonnie Clementsson: “Föreställningar 
som in# uerat hanteringen av incestbrott 
under tidigt 1700-tal”. LU, HISTORIA.

2014.04.09 SEMINARIUM

Emma Severinsson ventilerar avhand-
lingstext. LU, HISTORIA.

SPECIALARRANGEMANG PÅ 

LÄROSÄTENA
Här finns det möjlighet för lärosä-

tena att annonsera om olika specialar-

rangemang av intresse för fler inom 

FS.

2015.03.02 KURS OCH KONFERENS

Health Care: Supply and Demand in 
Prehistory and History. Tvärvetenskaplig 
forskarskurs med start den 2 mars och 
konferens 6-8 maj. GU.

2015.03.02 GÄSTFÖRELÄSNING

Stephen D. White, Emory University, 
University of St Andrews: “$ e Psycho-
logical Turn in the Study of Medieval 
Vengeance”. GU, HISTORIA.

2015.04.16 GÄSTFÖRELÄSNING

Sebastian Conrad, Freie Universität 
Berlin: “Towards global history as a 
distinct approach”. LU, HISTORIA.

•

FS-doktoranden Pål Brunnström (LU) dis-
puterade på sin avhandling Ägare och kapi-
tal. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 
1918-1939 den 5 december, 2014. Vi bad 
därför Pål att berätta lite mer om sin av-
handling och sin tid som doktorand.

Pål, beskriv din avhandling i fem menin-
gar!
Avhandlingen handlar om några av de rikas-
te och mäktigaste familjerna och personerna 
i Sverige vid den här tiden, om hur de levde 
sina liv och hur de såg på sig själva. Jag försö-
ker visa hur de tänkte kring sin roll som ägare 
av företag och hur de vävde samman klass och 
genus i de här rollerna. Framför allt är det 
männen jag undersöker, då det är de som har 
de mest framträdande positionerna i företa-
gen, men jag vill också synliggöra kvinnorna 
och undersöka vilket utrymme de hade för 
ett eget aktörskap. Jag tycker dessa teman är 
viktiga eftersom de individer och familjer som 
jag undersöker fattade beslut som påverkade 
väldigt många människors liv, men trots det 
är de väldigt lite beforskade ur ett historiskt 
perspektiv.

Berätta om ett # nt eller roligt minne från 
tiden i FS.
Jag har särskilt uppskattat internaten där 
många handledare och doktorander samlas 
samtidigt, och jag minns särskilt en gång när 
vi körde hem några stycken i min risiga bil. 
Alla babblade i munnen på varandra med tu-
sen intryck och kommentarer på de föredrag 

som hållits och vad andra personer sagt. De 
livliga diskussionerna och meningsutbytena 
tycker jag är otroligt roliga och spännande, 
och här har jag fått några vänner för livet.

Dina tre bästa tips på hur man klarar 
doktorandtillvaron?
Det som jag tror gjort att jag hållit fötterna 
på jorden är att jag har behållit intressen och 
engagemang utanför akademin. Det har gjort 
att jag kunnat avgränsa det jag vill uppnå ge-
nom avhandlingen och få utlopp, och bekräf-
telse, för andra delar av min person på and-
ra håll. När det går segt med skrivandet och 
självförtroendet dippar har man liksom inte 
alla äggen i en korg.

Detta hade jag inte kunnat klara mig 
utan under doktorandtiden.
Kex och min stora ka% etermos. Jag har skrivit 
stora delar av boken på olika bibliotek, särskilt 
medicinarnas biblioteks& lial i Malmö, CRC. 
De stänger dock porten runt 18, men jag har 
kunnat sitta kvar ganska många timmar till. 
Där har kex och en stor ka% etermos varit det 
som räddat livet.

Detta ser jag fram emot att göra efter dis-
putationen.
Påbörja nya forskningsprojekt. Jag har tyckt 
om att skriva boken och är fortfarande intres-
serad av området, men jag är också ganska 
trött på det så det ska bli kul att testa nya 
ämnen och områden.


