
KALENDARIUM
(Mitten av februari. till mitten av april) 

LU=Lunds universitet

GU=Göteborgs universitet

MAH=Malmö högskola

SH=Södertörns högskola

LNU=Linnéuniversitetet

VIKTIGA DATUM I FS

2014.02.14 ANMÄLAN

Sista chans att anmäla sig till  höstens 
FS-internat. Anmälan görs till stefan.
nyzell@hist.lu.se

2014.02.21 ANMÄLAN

Sista chans att anmäla sig till FS kurser 
under hösten 2014. Anmälan till stefan.
nyzell@hist.lu.se

2014.03.01 ANMÄLAN

Sista chans att anmäla sig till textse-
minarium med Barbara Rosenwein. 
Anmälan till stefan.nyzell@hist.lu.se

2014.03.01 ANMÄLAN

Intressenanmälan om att delta i utbytet 
med The Graduate Program in History 
i York/England. Anmälan skickas till 
kajsa.brilkman@hist.lu.se

2014.03.03 ANMÄLAN

Sista chans att anmäla sig till FS 
arbetsmarknadsdag. Anmälan till hans.

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET?

Internat om internationell publicering
FS-internatet den 17–19 september ägnas åt internationell publicering. Gäster med 
erfarenhet av publicering i internationella tidskrifter bjudas in och doktorander kom-
mer att lägga fram texter där de presenterar sin forskning på engelska för en publik 
utanför Sverige. Anmälan görs till stefan.nyzell@hist.lu.se senast 14 februari.

Föreståndaren har ordet
Nu är årets PM-internat väl ge-
nomfört, med många goda diskus-
sioner om spännande ämnen. Vårens 
aktiviteter kommer att ha en interna-
tionell prägel. Frågan vi ' äller oss är: 
hur kan ett nationellt ämne presente-
ras för en internationell publik? Dok-
torander antagna före 2013 ska börja 
arbetet med en text för en interna-
tional tidskrift. På hö' ens internat 
kommenteras texterna av internatio-
nella gä' er. I maj ges några av dokto-
randerna möjlighet att presentera sin 
forskning muntligt för doktorander 
från York. Ju'  go for it!

Hanne Sanders

Forskarskolans nyheter
februari 2014

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

Arbetsmarknadsdag  
Den 27 mars kl. 16.30–18.30 anord-
nas i Lund en temakväll om arbets-
marknaden för historiker. Fyra tidigare 
doktorander i historia, som nu arbetar 
utanför universitetet, kommer att be-
rätta om sina erfarenheter och vilken 
nytta de har haft av sina forskarstudier. 
Efter frågor och diskussioner avslutas 
kvällen med enklare förtäring och ett 
glas vin. Medverkar gör Carolina Jons-
son Malm (projektledare och forskare 
vid Nordiskt centrum för kulturarvs-
pedagogik i Östersund), Andrés Brink 
Pinto (Skolinspektionen i Lund), Ag-
neta Edman (redaktör på Gleerups 
förlag i Lund) och Cecilia Riving 
(postdoc vid Historiska institutionen i 
Lund, tidigare kulturredaktör på Jön-
köpingsposten och egenföretagare). FS 
står för resor för doktorander utanför 
Lund/Malmö. Anmälan görs senast 3 
mars till hans.wallengren@hist.lu.se

FS inleder samarbete med andra historiska ämnen

Forskarskolan i historia breddar från 
hösten 2014 sin bas och drar in etnologi 
med kulturhistorisk inriktning, idé- och 
lärdomshistoria och historisk arkeologi 
i samarbetet. Det innebär att FS utlyser 
en tjänst vardera i dessa ämnen med pla-
cering vid respektive institution i Lund. 
Dessa doktorander ska ingå i det utbild-
ningssamarbete som redan finns mellan 
Lunds universitet, Göteborgs universitet, 
Linnéuniversitetet samt på Malmö och 
Södertörns högskola. 

Utbildningssamarbetet består bland 
annat av gemensamma internat och kur-
ser. Precis som för historiedoktoranderna 

önskar vi också så långt det är möjligt att 
stödja lokala doktorandgemenskaper och 
ämnesmässiga kontakter i Sverige. Där-
för bjuder vi in doktoranderna i dessa 
ämnen på våra samarbetshögskolor att 
utan kostnad delta i samarbetet. Detta 
gäller de doktorander som är antagna 
2014 eller senare. Samma inbjudan går 
till doktorander antagna i andra ämnen 
på de institutioner i Lund där idé- och 
lärdomshistoria, etnologi och historisk 
arkeologi ingår. Vi hoppas och tror att 
detta kan berika historisk forskning obe-
roende av ämnesmässig tillhörighet.

Besök från York
FS har fått förfrågan från The Graduate 
Program in History i York/England om 
att inleda ett samarbete. FS planerar ett 
gemensamt internat 20–23 maj under 
vilket doktoranderna genom muntliga 
presentationer kan lära känna varan-
dras forskning och skapa nya kontak-
ter. Intresseanmälan görs till  kajsa.
brilkman@hist.lu.se senast 1 mars.

Charlotte Tornbjer slutar
Charlotte Tornbjer som under lång tid har 
varit studierektor och utbildningskoordi-
nator i FS slutar för att bli föreståndare 
på LUX i Lund. Stefan Nyzell övertar 
hennes uppgifter som utbildningskoordi-
nator. FS vill passa på att tacka Lotta för 
hennes stora insats i FS:s arbete och för 
att hon har varit med och utvecklat FS till 
vad det är idag. Tack Lotta och lycka till!



Fem snabba frågor till Emma Hilborn

wallengren@hist.lu.se

2014.04.04 DISPUTATION

Emma Hilborn: ”Världar i Brand. Fik-
tion, romantik och politik 1898–1917”  
opponent: So"  Qvarnström. LU, Sal 3, 
kl. 10–12

2014.04.07 FÖRELÄSNING

Barabra Rosenwein: How to do Emo-
tions History - and Why Bother. LU, 
Kulturanatomen, sal 109, kl. 14–16

2014.04.08 SEMINARIUM

Barabra Rosenwein: Textseminarium 
med anmälda doktorander. LU, sal4, 
kl. 9–12

NÄSTA FS-SAMARBETSRÅDSMÖTE ÄR 
2014.04.07 KL. 10–13 I LUND

•

AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2014.02.25 SEMINARIUM

Mats Hallenberg, Johan Holm (Stock-
holm): Statsbildning och bondein$ ytan-
de i Sverige, ca 1530-1680. LU, Blå 
rummet, kl. 14–16

2014.02.26 SEMINARIUM

Mats Hallenberg, Magnus Linnarsson 
(Stockholm): Egenintresset kontra det 
gemensamma bästa. Kon$ ikter om 
allmännyttan i Sverige, 1620-2000 
(ca). Statsvetenskapliga institutionen, 
Paradisgatan 5 H (hus Eden), Stora 
konferensrummet, plan 3. kl. 13–15

2014.03.04 SEMINARIUM

Odeta Mikstaite (Greifswald/Lund): 
From Soviet Patriotism to Lithuanian 
Nationalism: Tourism Policy and the 
Establishment of the “ethno-cultural 
Movement” in Lithuanian SSR. LU, 
Blå rummet, kl. 14–16

2014.03.13 SEMINARIUM

Karin Jonsson (Södertörns högskola): 
Om föreställningar om temporalitet 
i svensk arbetarrörelse 1914-1932. 
Matias Kaihovirta (Åbo akademi): De 
vilseledda, bråkiga och medborgerliga. 
Politiskt agerande i Billnäs bruk, 1900-
1920. LU, Blå rummet, kl. 13–15

2014.03.18 SEMINARIUM

Elise Dermineur: Women and Credit in 
Early Modern France. LU, Blå rummet, 
kl. 14–16

2014.03.20 SEMINARIUM

Anders Hammarlund (Göteborg): En 

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

Den 4 april disputerar Emma Hilborn på 
avhandlingen ”Världar i Brand. Fiktion, ro-
mantik och politik 1898–1917.”  
Vi trä# ade Emma för en pratstund.

Emma, beskriv din avhandling i fem me-
ningar! Min avhandling handlar om poli-
tiska och romantiska före* ällningar som ska-
pades i den ungsociali* iska tidningen Brands 
" ktiva världar i början av 1900-talet. I min 
analys visar det sig att de " ktiva världarna 
kunde binda samman $ era fenomen med 
både politiska och exi* entiella betydelser till 
en sammanhängande och meningsfull hel-
het. Inte min*  framkommer en särskild sorts 
drömmande romantik som inte tycks identisk 
med den som vanligtvis förknippas med sekel-
skiftet. Genom att begränsa källmaterialet till 
att bara omfatta skönlitteratur kan jag föra 
en diskussion om vad man kunde förmedla 
med " ktion som inte gick att framföra i an-
dra typer av genrer. Dessutom kan jag visa 
på hur ett uteslutande skönlitterärt material 
kan analyseras i en undersökning som tar * or 

hänsyn till den hi* oriska kontexten.

Berätta om ett # nt eller roligt minne frå n 
tiden i FS. När jag och min kollega Fredrik 
Egefur höll en presentation om antimilitarism 
kring för* a världskriget på en konferens i 
Chicago och den för* a frågan vi " ck var om 
Sverige har trupper i Irak.

Dina tre bästa tips på hur man klarar 
doktorandtillvaron? Försök att hålla fa*  
vid vad det var som för*  intresserade dig med 
ditt avhandlingsämne. Välj ett roligt käll-
material! Jämför inte din arbetsprocess med 
andras, alla arbetar olika.

Detta hade jag inte kunnat vara utan un-
der doktorandtiden: Mina trevliga dok-
torandkollegor.

Detta ser jag fram emot att göra efter 
disputationen. Att inte vara tvungen att 
relatera allt arbete till avhandlingsprojektet.

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

Skrivbordsutbyte
Efter förra omgångens lyckade skriv-
bordutbyte är det nu dags för dokto-
rander att åter byta arbetsplats med 
varandra för två veckor. Totalt deltar 
11 doktorander i utbytet som äger 
rum vecka 11 och 12. Nytt för denna 
gång är att skrivbordutbyten sker över 
hela Norden, då Köpenhamns univer-
sitet och Åbo Akademi deltar i pro-
jektet. FS hoppas att denna möjlighet 
ska leda till värdefulla erfarenheter för 
doktoranderna och att nya kontaktnät 
skapas bland historiker i Norden.

Barbara Rosenwein 

gästar FS
Barbara Rosenwein, amerikansk käns-
lohistoriker vid Loyola University i 
Chicago, besöker Lund. Hon är under 
våren gästprofessor i Göteborg. Mån-
dagen den 7 april håller hon en öppen 
föreläsning med titeln ”How to do 
Emotions History - and Why Bother”. 
8 april håller Rosenwein i ett textse-
minarium för de doktorander som har 
anmält intresse. Sista dag att anmäla 
sig är 1 mars till stefan.nyzell@hist.
lu.se

FORSKARSKOLANS NÄTVERKSARBETE

Kurser i FS under hösten 2014
Under hösten kommer FS att ge två kurser. Kursen ”Globalhistoria” är ett samarbete med 
Aarhus universitet. Ansvariga lärare är Wiebke Kolbe (LU), Hans Hägerdal (LNU) och 
Hagen Schultz-Forberg (ÅU). Delta kan doktorander i FS och vid Aarhus universitet. 
Kursspråket är engelska. Den andra kursen är ”Religion: kultur, mentalitet eller konfes-
sion?” med Hanne Sanders (LU) och Göran Malmstedt (GU) som lärare. Anmälan görs 
till stefan.nyzell@hist.lu.se. Sista dag för anmälan är 21 februari.



bön för moderniteten. Om 1800-talets 
judiska reformrörelse och dess samspel 
med tidens svenska och tyska bild-
nings- och reformsträvandenkl. LU, Blå 
rummet, kl. 13–15

2014.03.25 SEMINARIUM

Johan Pries: Renewal of Malmö Folkets 
park circa 1988-2000: ! scal austerity 
and the production of a socio-cultural 
public space. LU, Blå rummet, kl. 
14–16

2014.04.09 SEMINARIUM

John Hennessey: avhandlingstext. LNU, 
Platon, 13–15 

2014.04.10 SEMINARIUM

William Wickersham: Gender in 
Instructional Materials for Languarge 
Courses for Adult Immigrants. LU, Blå 
rummet, kl. 13–15

•

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 
Utbildningskoordinator: Stefan Nyzell

Övrig adminstrativ personal:

Barbro Bergner, Kajsa Brilkman, Hans Wallengren

www.hist.lu.se/forskarskolan

Vintern hade på allvar 
kommit till Skåne när 
forskarskolan samlades till 
internat i Falsterbo den 
29-31 januari 2014. Un-
der tre intensiva och lä-
rorika dagar presenterade 
tio nya doktorander från 
forskarskolans lärosäten 
sina PM på konferensho-
tellet Norregård. I år hölls 
inga seminarier parallellt, 
vilket gav möjlighet att 
skaffa sig en bra överblick 
över ämnena. Sessionerna 
var välbesökta och såväl 
respondenter som kom-
mentatorer och audito-
rium deltog flitigt i dis-
kussionerna. Sammanlagt 
var vi väl ett 50-
tal doktorander 
och seniora fors-
kare från Göte-
borg, Södertörn, 
Växjö, Lund och 
Malmö. De 75 
minuter som av-
satts för varje 
p r o g r a m p u n k t 
gick fort, även 
om diskussioner-
na under denna 
tid blev relativt 
uttömmande. La-
gom långt, verka-
de många anse.

T i d s m ä s s i g t 
uppvisade dok-
toranderna stor 
spridning när 
det gällde sina 
ämnesval, från 
medeltid och ti-
digmodern tid 
till sent 1900-

tal. Att andelen äldrehis-
toriker nådde 50 procent 
gladde säkert många. 
Som vanligt fortsatte dis-
kussionerna från semina-
rierna vid kaffepauser och 
middagsbord. Mat och 
dryck höll mycket hög 
kvalitet – inte minst kaffet 
var utmärkt – och bidrog 
säkert till den glada stäm-
ningen. Fredag förmiddag 
ägnades åt karriärplane-
ring under ledning av 
konsulten Carina Elmér. 
Detta väckte måhända 
inte samma engagemang 
som övriga programpunk-
ter, men syftet – att få oss 
att tänka på yrkeslivet ef-

ter disputationen – var sä-
kerligen välbehövligt.

Samtidigt som mörkret 
började lägga sig över det 
snöklädda skånska land-
skapet på fredagseftermid-
dagen styrde bussen sedan 
tillbaka mot Malmö och 
Lund. Alla verkade både 
trötta och glada, och flera 
nya bekantskaper hade 
stiftats under dessa dagar. 
Under karriärseminariet 
hade vi talat om betydel-
sen av personliga nätverk 
och internatet var således 
roligt, lärorikt - och nyt-
tigt.

Björn Lundberg

Re� ektioner efter FS:s PM-internat 
29–31 januari


