
KALENDARIUM

VIKTIGA DATUM I FS

2015.09.23 WORKSHOP

Alexandra Walsham ger en workshop på 
temat ”Religion, Politics and Popular 
Piety in Early Modern Europe”. LU

2015.09.24 GÄSTFÖRELÄSNING 
Alexandra Walsham: ”Domesticating the 
Reformation. Material Culture, Memory 
and Confessional Identity in Early 
Modern England”. LU

2015.09.25 DISPUTATION

Joakim Glaser disputerar på avhand-
lingen ”Fotboll från Mielke till Merkel. 
Kontinuitet, brott och förändring i 
supporterkultur i östra Tyskland”. MAH, 
Orkanen, lokal D138, kl. 13–15.

2015.10.02 DISPUTATION

Hugo Nordland disputetar på avhand-
ligen ”Känslor i krig. Sensibilitet och 
emotionella strategier bland svenska 
officerare 1788–1814”. LU, LUX Sal 
C126, kl. 10–12.

2015.11.01 ANSÖKAN

Sista dag att söka mobilitetsstipendium. 
Ansökan skickas till maria.smaberg@
hist.lu.se

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET OCH NÄTVERKET?

Vi välkomnar våra nya doktorander
Den 3 september höll FS introduktionsdag i Lund. Nya FS-doktorander är: Marie Ben-
nedahl och Martina Böök i historia vid Linneuniversitetet, Johanna � orelli och Pavol 
Jakubec i historia vid Göteborgs universitet, Rikard Einegård och Ann-Sophie Mårtensson 
antagna i historia vid Malmö Högskola och vid Lunds universitet Kristo� er Edelgaard 
Christensen och Fredrika Larsson, båda också i historia.

Under dagen deltog även fakultets� nansierade. Doktoranderna är välkomna att delta i 
FS-nätverket. Vid Södertörns högskola är det Marie Jonsson (idéhistoria) och Tomas Eng-
lund (historisk arkeologi). Vid Göteborgs universitet kommer Fredrik Solemsli (antikens 
kultur och samhälle), Frida Espolin Norstein (arkeologi), Anton Runesson och Paul Bo-
renberg (båda historia) att ingå i nätverket. Magnus Bergman, Per Gunnemyr och Jessica 
Jarhall (alla historia) från Malmö Högskola deltar i nätverket liksom Andreas Svensson 
(arkeologi), Arina Stoenescu (bokhistoria), Emma Eleonorasdotter (etnologi) och Gustaf 
Fryksén (historia), alla vid Lunds universitet. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna i samarbetet!

Föreståndaren har ordet

Så är det hö$  igen och generation 
5 har börjat i forskarskolan. En $ or 
grupp nya doktorander presenterade 3 
september i Lund en bred samling av 
ämnen. Det var återigen optimi$ iska 
och förväntansfulla människor och ny 
i kretsen i år är ämnet bokhi$ oria. 
Vi ser fram emot att följa alla. Och 
samtidig börjar cirkeln att slutas för 
den nya forskarskolans för$ a dokto-
rander. Joakim Glaser disputerar i 
Malmö 25 september. Stort grattis! 
Detta är början på en pärlrad av dis-
putationer.
Hanne Sanders

Forskarskolans nyheter
september 2015

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

Kurser inom FS
Under höstterminen ger FS kurserna 
”Kognitionshistoria. Text, tanke och 
ting i människans historia” och ”Bio-
grafin och historievetenskapen” samt 
som vanligt ”Historiska problem” för 
de nyantagna doktoranderna. 

Walsham gästar FS
Alexandra Walsham, professor i historia 
vid Cambridge University gästar FS i 
Lund den 23—24 september. Den förs-
ta dagen ägnas åt en workshop på temat 
”Religion, Politics and Popular Piety in 
Early Modern Europe”, som har orga-
niserats av två doktorander inom nät-
verket. Dagen därpå ger hon en öppen 
föreläsning med titeln ”Domesticating 
the Reformation. Material Culture, Me-
mory and Confessional Identity in Early 
Modern England”. Under eftermidda-
gen arrangeras ett seminarium tillsam-
mans med Seminareit för religion och 
historia. Dagen avslutas med eftersits. 
Se hemsidan för mer information.

Mobilitetsstipendium

FS utlyser mobilitetsstipendium för 
en till två månaders vistelse vid ett 
utländskt lärosäte. Stipendierna kan 
sökas av alla doktorander som ingår i 
FS-samarbetet. Stipendierna är tänkta 
som en möjlighet för doktorander att 
vistas en tid i en utländsk forsknings-
miljö som direkt kan främja arbetet 
med den egna avhandlingen. Sista 
ansökningsdag är 1 november och an-
sökan skickas till Maria Småberg. Till 
ansökan ska en inbjudan och ett utlå-
tande från handledare bifogas. För mer 
information se hemsidan.

Första disputationen inom nya FS
Joakim Glaser blir den förste att disputera inom den nya Forskarskolan. Han försvarar 
avhandlingen ”Fotboll från Mielke till Merkel. Kontinuitet, brott och förändring i sup-
porterkultur i östra Tyskland” på MAH den 25 september. FS betalar resor för FS-dok-
torander som vill delta vid disputationen (dock ej från MAH och LU). Lycka till Joakim!

Skrivbordsutbyte med York

Det planerade skrivbordsutbytet med 
York University har skjutits upp till 
maj 2016. Vi hoppas att många då ska  
ta denna chans att lära känna en ny 
akademisk miljö.



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 
Studierektor: Svante Norrhem

Biträdande studierektor: Stefan Nyzell
Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman, Maria Småberg och Hans Wallengren

Övrig adminstrativ personal:Barbro Bergner

www.hist.lu.se/forskarskolan

•

AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

Aktiviteter fram till mitten av novem-

ber. Se respektive lärosätes hemsida för 

mer information.

2015.09.22 SEMINARIUM

Vahagn Avedian. LU

2015.09.22 SEMINARIUM

De nyantagna doktoranderna presenterar 
sina avhandlingsprojekt. GU

2015.09.25 SEMINARIUM

Jimmy Jönsson: Hesselman och den stora 
praktiken. Markbiologins introduktion 
till skogsnäringen, 1906-1925. LU

2015.10.01 SEMINARIUM

Kerstin Hundahl. LU

2015.10.06 SEMINARIUM

Ella Andrén. LNU

2015.10.13 SEMINARIUM

Kerstin Hundahl. GU

2015.10.15 SLUTSEMINARIUM

Bonnie Clementsson. LU

2015.10.20 SEMINARIUM

Johannes Ljungberg. LU

2015-10-20 SEMINARIUM

Anna Locke. GU

2015.10.22 SLUTSEMINARIUM

Per Höjeberg. LU

2015.10.27 SEMINARIUM

Avigail Rotbain. GU

2015.10.29 SEMINARIUM

Metodseminarium. LU

2015.10.30 SLUTSEMINARIUM

Marianne Sjöland. LU

2015.11.10 SEMINARIUM

Lars Hansson. GU

2015.11.18 SEMINARIUM

Ingrid Wållgren: Julian Huxleys sköna 
nya värld. GU

•

Den 25 september disputerar Joakim Gla-
ser på avhandlingen ”Fotboll från Mielke 
till Merkel. Kontinuitet, brott och föränd-
ring i supporterkultur i östra Tyskland”.  

Joakim, beskriv din avhandling i fem 
meningar! Den handlar om hur ö+ tyska 
fotbollssupportrars identitetsformeringar på-
verkats av politiska, ekonomiska och sociala 
förändringar i ö+ ra Tyskland mellan 1965 
och 2015. Tidsmässigt omfat-
tar den alltså både DDR och 
ö+ ra Tyskland efter 1990, vil-
ket har möjliggjort en analys av 
inte enda+  brott och förändring 
mellan DDR och Förbunds-
republiken, utan också kon-
tinuitet. Avhandlingen är 
framför allt baserad på inter-
vjuer och observationer genom-
förda med supportrar till fyra 
klubbar grundade i DDR. 
I avhandlingen analyserar jag 
bland annat hur tiden efter 
1990 påverkat identitetsskapandet kring fot-
bollsklubbarna. Supportrarnas narrativ visar 
till exempel hur identi; kationer med ö+ ra 
Tyskland i vissa relationer och situationer har 
vuxit sig + arkare efter murens fall än vad som 
var fallet under DDR-tiden.

Berätta om ett # nt eller roligt minne frå n 
tiden i FS. Ett roligt minne är från mitt se-
minarium på PM-internatet i Höör i janu-
ari 2013. En bit in på seminariet avlö+ e fot-
bollsanekdoterna varandra från de manliga 
deltagarna på seminariet. Under tio minuter 
föreföll förmågan att se på ett fenomen från 
olika perspektiv lika sällsynt som naturligt 
gräs på de allsvenska arenorna norr om Kal-

mar. Ett ; nt minne var när jag - efter en fa-
däs med min avhandling - var väldigt ledsen. 
Min handledare, Mats GreiF , gav mig en 
+ or kram och talade om för mig att innehållet 
väger så mycket tyngre och visade O era exem-
pel på andra avhandlingar med märkliga fel. 
Det värmde.

Dina tre bästa tips på hur man klarar 
doktorandtillvaron? För det för+ a att ofta 

tänka på varför man en gång 
ville göra detta, i syfte att hitta 
lu+ en till skrivandet. Det är 
ju ändå en ynne+  att få betalt 
för att undersöka någonting 
väldigt intressant. För det an-
dra underlättar en icke-mate-
riali+ isk livs; loso; . Slutligen 
är för+ ående människor i ens 
omgivning, i mitt fall fru och 
barn, en god förutsättning för 
en lyckad forskning.

Detta hade jag inte kunnat 
vara utan under doktorandtiden: Ensam-
heten och det akademiska samtalet. Båda har 
varit en förutsättning för att kunna vässa tan-
kar och sätta dem på pränt.

Detta ser jag fram emot att göra efter dis-
putationen. Jag vill tillbringa lite mer tid 
med vänner och familj och kunna ha tid till 
att springa långt. Samtidigt ser jag fram emot 
att söka nya spännande forskningsuppdrag 
och att åka till konferenser med en färdig av-
handling i bagaget. Jag kan inte heller + icka 
under + ol med att det ska bli kul att åka till 
Tyskland och titulera sig doktor i + ället för 
herr.

Fem snabba frågor till Joakim Glaser

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

FS lyckönskar
Vi vill uppmärksamma Hugo Nordland, mycket aktiv inom FS-samarbetet, som den 
2 oktober disputerar på avhandlingen ”Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella 
strategier bland svenska officerare 1788–1814”. Lycka till Hugo!


