
KALENDARIUM
Aktiviteter fram till och med novem-

ber. Se respektive lärosätes hemsida för 

mer information.

VIKTIGA DATUM I FS

2016.09.23 DISPUTATION 
Susan Lindholm: A cultural studies ap-
proach to migration: An entangled history 
of Hip-hop in-between Sweden and Chi-
le. Opponent:  Sari Pekkola, Högskolan i 
Kristianstad. MAH

2016.10.03 SAMARBETSRÅDET

Samarbetsrådet träffas i Lund.

2016.10.15 ANSÖKAN

Sista dag att ansöka om mobilitetssti-
pendium. Ansökan skickas till Maria 
Småberg, blankett finns på hemsidan.

2016.10.29 DISPUTATION

David Rosenlund: History Education 
as Content, Methods or Orientation? 
A Study of Curriculum Prescriptions, 
Teacher-made Tasks and Student Strate-
gies. Opponent: Andreas Körber, Univer-

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET OCH NÄTVERKET?
Verksamhetsansvarig 

har ordet

Återigen har vi haft ett givande in-
ternat om internationell publicering. 
Våra kommentatorer gav nog alla 
mycket att tänka på. Vill du fort-
sätta att knyta an till internationella 
forskningsmiljöer och forskningslägen, 
så se på vår utlysning av mobilitets-
st ipendier. Vilken miljö skulle passa 
din forskning bäst ? Ta kontakt, få 
en inbjudan och sök! Resultatet kan 
bli en givande månad på ett nytt 
universitet. Eller du kan avsätta tid i 
november till att umgås med våra tre 
skrivbordsdoktorander från Bielefeld.

Hanne Sanders

Forskarskolans nyheter
september 2016
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Mobilitetsstipendium
FS utlyser tre mobilitetsstipendium 
för minst en måndas vistelse vid ett ut-
ländskt lärosäte. Stipendiet är till för 
att ge doktorander möjlighet att vistas 
en tid i en utländsk forskningsmiljö 
som kan främja arbetet på avhand-
lingen. Nedan har Bolette Frydendahl 
Larsens skrivit inspirerande om sin tid 
med mobilitetsstipendium i England 
förra året!

För att söka krävs en inbjudan från 
det utländska lärosätet samt ett intyg 
från den sökandes huvudhandledare. 
Ansökan görs till Maria Småberg, se-
nast 15 oktober. Ansökningsblankett 
finns på hemsidan.

Skrivbordsbyte med Bielefeld
Den 7-18 november arrangerar FS tillsammans med Universität Bielefeld ett skriv-
bordsbyte. Tre doktorander från Bielefeld kommer till Lund. FS har utlyst möjlig-
het för tre doktorander från samarbetet att delta. De tre som besöker LU är Kerstin 
Schulte (”’Volksgemeinschaft’ behind barbed wire. The internment camps of the Bri-
tish and American Occupation Zone and their significance for the German postwar 
society, 1945-1950.”), Tauqueer Shah (”Factors affecting decision making and selec-
tion of destination: a study of irregular migrants from Pakistan to Greece (Europe)”) 
och Klaus Schroeder (”Hostile ’Armies of Brothers’ during the Cold War. The image 
of the ’other’ in Natinale Volksarmee and Bundeswehr in comparison, 1949-1989”).

Historiska problem

Under hösten går FS-kursen ”Historiska 
problem” på nytt. Under kursen 
kommer de nyantagna doktoranderna 
att besöka alla fem lärosäten för att 
lära känna miljön och få inblick i 
forskningen vid lärosätet.

Nya doktorander i FS-samarbetet
Den 6 september hade FS sina introduktionsdag för de nya doktoranderna. Den nya 
gruppen består av Peder Flemestad (Antikens kultur och samhällsliv), Danilo Campanaro 
(Antikens kultur och samhällsliv), Lena Strid (Historisk arkeologi), Ellen Suneson (Konst-
vetenskap), Ida Jansson (Mänskliga rättigheter) och Bruno Hamnell (Idéhistoria), samtliga 
från Lunds universitet. Från Göteborgs universitet deltar Magnus Jernkrok (Historia), Jens 
Ramberg (Idéhistoria) och Anton Svanqvist (Idéhistoria). Vi hälsar de nya doktoranderna 
hjärtligt välkomna in i samarbetet!

Valet av ny 
verksamhetsansvarig

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott ogil-
tigförklarade vid sitt möte den 31 au-
gusti det val av ny verksamhetsansva-
rig för FS som under juni skedde på 
Historiska institutionen i Lund. Den 
nya prefekten vid institutionen, Hen-
rik Rosengren, har fått i uppdrag att 
inleda processen med att ta fram en ny 
verksamhetsansvarig. 

Självvärdering
Under början av denna vecka gick en 
enkät ut till doktorander, lärare och 
alumni inom FS. Vi vill uppmana alla att 
svara innan deadline på söndag!
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sität Hamburg. MAH

2016.11.07-18 UTBYTE

Skrivbordsbyte med Universität Biele-
feld

�

AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2016.09.27 SEMINARIUM

Sveinung Kasin Boye. GU

2016.09.29 SEMINARIUM 
Fredrika Larsson. LU

2016.09.29 SEMINARIUM 
Kasia Herd. LU

2016.10.04 SEMINARIUM

Anna Locke. GU

2016.10.06 SEMINARIUM

Liesbeth Geevers (Leiden University): A 
new perspective on dynastic rule: ruling 
the Spanish Habsburg monarchy in the 
early modern period (1500-1700): con-
cepts, kinship and conflicts. LU

2016.10.18 SLUTSEMINARIUM

Sari Nauman, opponenter Wojtek Jezier-
ski & Hanne Sanders. GU

2016.10.20 SEMINARIUM

Julie Andersen (Syddansk universitet). 
LU

2016.10.25 SEMNARIUM

Pavol Jakubec. GU

2016.11.08 SEMNARIUM

Doktorander från Bielefeld presenterar 
sina avhandlingsprojekt. LU

2016.11.03 SEMNARIUM

Niels Nyegaard (gästdoktorand från År-
hus): The sexual citizen: Heteronormati-
vity and political citizenship in early 20th 
century Denmark. LU

2016.11.11 SEMINARIUM

Doktorander från Bielefeld presenterar 
sina avhandlingsprojekt. MAH

2016.11.11 SEMINARIUM

Jimmy Jönsson. LU

2016.11.15 SEMINARIUM

Wulf Kansteiner (Århus): Of attractive 
survivors, mysterious perpetrators, and 
crying bystanders: Remembering Nazism 
on German Television. LU

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

I hösten 2015 åkte jag två månader till 
Centre for History of Medicine på War-
wick University med Forskarskolans mobi-
litetsstipendium. Här följer en liten inblick 
i min vistelse och kulturen på centret jag 
besökte. 

Warwick University är ett prestigepräglat 
engelskt forskningsuniversitet vilket gjorde 
mig lite nervös för miljön, men min erfa-
renhet är enbart att den är präglad av öp-
penhet och 
värme. Pro-
fessor Ma-
thew Smith, 
som var min 
första kontakt, 
presenterade 
mig för samt-
liga anställda 
på instituti-
onen genom 
att knacka på 
dörrar de förs-
ta dagarna. 
Det betydde 
att det blev 
lättare att själv 
knacka på och 
samtala med 
folk senare. 
Den engelska 
kulturen där alla forskare har ”offi  ce hours”, 
där studenter och allmänheten är välkomna 
att boka in ett möte, hjälpte också till att 
det blev lättare för mig att gå och prata med 
forskare på andra institutioner, som jag inte 
hade blivit presenterad för. 

Centrets viktigaste mötespunkt är en 
kvälls-seminarieserie, där främst gäster från 

andra universitet presenterar nya publi-
kationer. Seminariet är präglat av levande 
diskussion och nyfi kenhet och avslutas med 
restaurangbesök för de fast anställda forska-
re på centret där även jag blev inbjuden. 
Centret har också ett lunch-seminarium 
där centrets egna forskare kan presentera ett 
work in progress-paper vilket jag gjorde un-
der min vistelse. Båda dessa seminarier är väl 
besökta av såväl doktorander som forskare 

och lärare och skapar därmed grunden till 
en sammanhållen miljö, där alla verkar vara 
väl insatta i varandras forskning. Doktoran-
derna och de få MA-studenterna hade en 
egen läscirkel, där vi läste och diskuterade 
teoretiska och metodiska artiklar. På den 
större historieinstitutionen fanns det fl era 
seminarier och läscirklar varav jag tog del i 

Tankar efter mobilitetsstipendiet 2015

FS:s kurser under 2017
Två valbara kurser kommer att ges under 2017, det handlar om ”Att se ytans djup: var-
dagsliv och samhällsordning 1600–1800” (VT 2017) med Leif Runefelt (Södertörns hög-
skola) och Christopher Collstedt (Lunds universitet) som lärare och ”Kunskapshistoria” 
(HT 2017) med Kenneth Nyberg (Göteborgs universitet) och Johan Östling (Lunds uni-
versitet) som lärare. FS  garanterar att dessa kurser kommer att ges. Mer information om 
kurserna fi nns på hemsidan. Vårterminens kurs kräver en bindande anmälan senst 31 ok-
tober. Amälan skickas till Maria Småberg.

Bolette Frydendahl Larsen tillsammans med professor Hilary Marland



DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORISKA STUDIER

Den 23 september disputerar Susan 
Lindholm i Malmö på avhandlingen ”A 
cultural studies approach to migration: 
An entangled history of Hip-hop in-
between Sweden and Chile”. Vi talade 
med Susan och bad henne svara på några 
frågor. 

Beskriv din avhandling i fem meningar!
Min sammanläggningsavhandling fokuse-
rar på skärningspunkten mellan hiphop och 
Chilensk diaspora i Sverige efter 1973. Jag 
har analyserat låttexter och genomfört in-
tervjuer med artist er i båda länder. Genom 
att använda mig av ett ”entangled hist ory” 
perspektiv har jag undersökt hur dessa ar-
tist er skapar och förhandlar sina identiteter 
genom att positionera sig själv, och samtidigt 
bli positionerade inom olika hist oriska nar-
rativ både inom, samt mellan Sverige och 
Chile. Ett av mina resultat är att artist erna 
använder sig av specifi ka hist oriska berättel-
ser för att skapa tillhörighet i ett nationellt 
sammanhang. Därigenom bidrar min av-

handling med ett hist oriskt, kulturellt och 
transnationellt perspektiv till forskning om 
Chilenska diasporiseringsprocesser i Sverige 
efter 1973.

Berätta om ett fi nt eller roligt minne från 
tiden i FS. Jag kommer att tänka på vårt 
uppst artsmöte i Lund. Det var en kall mor-
gon i februari och vi möttes i universitetets 
huvudbyggnad. Elementen i salen där vi satt 
fungerade inte och vi var många som hade 
sovit dåligt innan mötet. Det kändes ner-
vöst  att presentera sitt avhandlingsprojekt 
inför alla doktorander och handledare men 
vi hittade näst an omedelbart en gemenskap. 
Denna känsla har hållit i sig genom hela 
min doktorandtid och jag hoppas på att 
kunna hålla kontakten även efter min dis-
putation.

Dina tre bästa tips på hur man klarar 
doktorandtillvaron? 1. Håll igång ditt 
skrivande och refl ektera kring ditt tema 
från olika perspektiv och genom olika for-

mer som till exempel populärvetenskapliga 
texter. Du kan hitta nya infallsvinklar när 
du tänker på ditt material på lite olika sätt. 
2. Skapa och upprätthåll kontaktnätverk 
med andra doktorander och forskare. När 
du känner dig st ressad av doktorandlivet vet 
de bäst  hur det känns och du kan få st öd och 
tips för att klara dina svackor. 3. Rör på 
dig! Träning är ett mycket bra sätt för att 
hantera st ress.   

Detta hade jag inte kunnat vara utan 
under doktorandtiden: Mina meddokto-
rander inom och utanför forskarskolan. Det 
sägs ofta att det är ett ensamt arbete att skri-
va en avhandling. Jag är mycket tacksam 
att jag aldrig upplevde en sådan ensamhet.

Detta ser jag fram emot att göra efter 
disputationen! Att börja med nya forsk-
ningsprojekt och få möjlighet till mer under-
visning. Kommande sommar hoppas jag på 
att kunna åka på en lång semest erresa!

Fem snabba frågor till Susan Lindholm

2016.11.17 SEMINARIUM

Tomas Sniegon, ”Sett från ovan. Samtal 
med den f.d. KGB-chefen Vladimir Se-
mitjastnyj. LU

2016.11.18 SEMINARIUM

Susan Lindholm, Negotiating Sweden-
Finnish identities after the Second World 
War. MAH

2016.11.25 SEMINARIUM

Stefan Nyzell, Violently Medieval: On 
Historical Re-Creation and Public Uses 
History. MAH

2016.11.30 SEMINARIUM

Martina Böök. LNU

�

en feministisk läscirkel. Denna var organi-
serad av Laura Schwartz och bestod under 
denna terminen av att träff as med vin och 
snacks och diskutera Shulamith Firestones 
# e Dialectic of Sex. 

Flera forskare tog sig generöst tid att 
diskutera mitt projekt. Under sådana mö-
ten fi ck jag frågor som fi ck mig att tänka 
till kring mina analyser; litteraturtips på 
internationell forskning samt inte minst 
kunskap om hur Nordens historia är och 
kan göras relevant för en internationell pu-
blik. 

På dagarna satt jag på mitt eget privata 
kontor på universitetet och på kvällarna 
cyklade jag hem över markerna till Kenil-
worth, som var den perfekta ramen för ett 
besök där behovet av koncentration var 
stort. Kenilworth är en liten engelsk lands-
bygdsstad med ett välbevarat medeltids-
slott, som för tankarna tillbaka till drott-
ning Elizabeth I:s tid; arkitektur som passar 

väl in i en Shakespeare pjäs och afternoon 
tea som jag aldrig sett det serverat förut. 

Utöver nya perspektiv på min avhandling 
och internationella kontakter fi ck jag även 
nya perspektiv på forskningspolitik under 
min vistelse i Warwick. I en tid där den 
svenska regeringen diskuterar att införa ett 
engelsk-liknande system för att mäta eff ek-
ten av forskning var det intressant att ta del 
i diskussioner med forskare på Warwick om 
hur de ansåg att kraven om mätbar public 
impact gjorde vissa frågor svårare att forska 
i. 

Jag är tacksam för chansen jag fi ck att åka 
till Warwick och kan varmt rekommendera 
andra doktorander att söka stipendiet och 
därigenom få ett internationellt perspektiv 
på sin forskning och inblick i andra institu-
tionskulturer. 

Bolette Frydendahl Larsen

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 
Verksamhetsansvarig: Hanne Sanders 

Studierektor: Svante Norrhem
Biträdande studierektor: Maria Småberg

Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman och Hans Wallengren
Övrig adminstrativ personal:Barbro Bergner

www.hist.lu.se/forskarskolan


