
KALENDARIUM
(Mitten av sept. till mitten av nov.) 

LU=Lunds universitet

GU=Göteborgs universitet

MAH=Malmö högskola

SH=Södertörns högskola

LNU=Linnéuniversitetet

VIKTIGA DATUM I FS

2012.09.17 DISPUTATION

Rasmus Fleischer: ”Musikens politiska 
ekonomi. Lagstiftningen, ljudmedierna 
och försvaret av den levande musiken, 
1925–2000”, opponent: Orsi Husz. SH, 
Sal MA624, kl. 10–12

2012.09.17–19 PM-INTERNAT

FS doktorander presenterar och diskute-
rar avhandlings-PM, Ystad Saltsjöbad

2012.09.18 SAMARBETSRÅDSMÖTE

FS:s samarbetsråd har möte

2012.10.05 DISPUTATION

Andreas Tullberg: ”’We are in the 
Congo now.’ The Swedish Peacekeeping 
Participation in the UN  Mission 
to the Congo1960-1964”, opponent: 
Martin Hård7 edt. LU, Sal 3, kl. 
10–12 

2012.10.12 DISPUTATION

Ingmarie Danielsson Malmros: ”Det 
var en gång ett land. Berättelser om 
svenskhet i historieläroböcker och elevers 
föreställningsvärldar”, opponent: Bengt
Kristensson Uggla. LU, Sal 3, kl. 10–12

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET?

FORSKARSKOLANS NÄTVERKSARBETE

Historiska problem
FS-kursen ”Historiska problem” är en in-
troduktion till historiska frågeställningar 
och pågående forskning vid samarbetets 
lärosäten. Kursen gavs under vårter-
minen och kommer att ges igen under 
hösten för doktoranderna i generation 2. 
Liksom förra gången tillbringas en dag 
vid respektive lärosäte och dagen delas 
upp i föresläsningar och diskussioner. 
Kursstart är den 15 november.

Välkomnande av doktoranderna i generation 2
FS hälsar doktoranderna i generation 2 varmt välkomna in i samarbetet. De % esta doktoran-
derna påbörjar sina forskarstudier under hösten 2012. Den 4 september trä& ades de nya 
doktoranderna för första gången i Lund. Dagen innehöll information om FS, kortare pre-
sentationer av avhandlingsprojekten och festligheter på institutionen. Nya doktorander 
inom FS är Kerstin Hundahl (LU), Björn Lundberg  (LU), Vahagn Avedian (LU), Joa-
kim Glaser (MAH), William Wickersham (LU), Martin Rasmussen Møller (LU), Helén 
Persson (LU), Valter Lundell (LU), Marianne Sjöland (LU), Karin Zackari (LU), Anna 
Rylander Locke, (GU), Ella Andrén (LNU), Margaret Wallace Nilsson (LNU), Ingemar 
Gunnarsson (LNU), Michal Salamonik (SH) och Jannie Jensen (MAH). Av dessa är de 
fyra förstnämnda ' nansierade av FS. 

PM-internat
FS:s PM-internat äger rum 17–19/9 på 
Ystad Saltsjöbad. Under internatet kom-
mer doktorander i generation 1 att lägga 
fram sina forsknings-PM. Som kommen-
tatorer kommer gamla doktorander att 
fungera. Dessutom diskuteras ”Universi-
tetet som idé” i en paneldiskussion. In-
leder gör Johan Östling. I panelen deltar 
Lars Edgren, Kekke Stadin och Göran 
Malmstedt. 

Föreståndaren har ordet
Nu har forskarskolan fått ännu en 
grupp av doktorander, 16 är de till 
antalet, och forskarskolan börjar ta 
form med ett stort PM-internat för 
generation 1 och ett spännande ut-
bud av kurser med lärare från alla 
forskarskolans fem institutioner. Det 
nya blomstrar men det gör sanner-
ligen också det gamla. Hela tre av 
forskarskolans äldre doktorander dis-
puterar nu – i Lund, i Malmö och på 
Södertörn. De kom i mål! Det betyder 
festdagar för oss alla.

Hanne Sanders

Forskarskolans nyheter
september 2012

Kurser i FS under vt 2013 och ht 2013
Flera kurser är på gång inom FS. Förutom ”Historiska problem”, ges hösten 2012 teori-
kursen för generation 1. Våren 2013 innebär tre kurser: ”Postkoloniala perspektiv” (period 
2), ”Med gråtande tårar. Känslor och ritualer från medeltiden till modern tid” (period 
2) och ”Muntlig historia – i teori och praktik” (period 3). Under hösten 2013 kommer 
kurserna ”Europeiska möten med historien” (period 2) och ”Religion: kultur, mentalitet 
eller konfession?” (period 4) att ges. Information om kursgivningen skickas i ett separat 
dokument. Notera att doktoranderna ska välja vilka kurser de vill gå senast den 15 ok-
tober. Kurser med mindre än åtta doktorander kommer att ställas in. Anmälan görs till 
malin.gregersen@hist.lu.se.

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

Temadag den 22 oktober ”Plats och historia”
Den 22 oktober anordnar FS en fakultetsdag som vänder sig till doktorander på HT-
området i Lund med intresse förhistoriska frågeställningar. Temadagen har en tvärvetens-
kaplig inriktning och temat denna termin är ”Plats och historia”. Inbjudna gäster är Karin 
Sennefelt, lektor i historia vid Uppsala universitet, och + omas Germundsson, professor i 
kulturgeogra'  i Lund. Ytterligare en gästföreläsare kommer att delta.



2012.10.15 KURSANMÄLAN

Sista dag att anmäla intresse för kurser 
inför vt 2013 och ht 2013

2012.11.09 DISPUTATION

Matilda Svensson: ”När något blir 
annorlunda. Meningsskapande i berät-
telser om polio”, opponent: Per Axelsson. 
MAH, Orkanen, D331, kl. 13–15

•

AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2012.09.18 SEMINARIUM  
Anna Locke: avhandlingsplan. GU, C 
402, kl. 13–15

2012.09.24 SEMINARIUM

Admir Skodo (Berkely University): Eng-
elska historiker och andra världskriget: 
efterkrigshistoriogra?  i vardande? LU, 
Blå rummet, kl. 14–16

2012.09.25 SEMINARIUM

Wojtek Jezierski: Speculum monasterii. 
GU, C 402, kl. 13–15 

2012.09.26 FÖRELÄSNING

Lisbeth Larsson, Ronny Ambjörnsson, 
och Monica Lauritzen: Glöm dem inte. 
Eller: Varför skrivs det så få biogra? er 
om kvinnor? GU, Humanisten, Stora 
hörsalen, kl.15–17

2012.09.26 SEMINARIUM

Jens Björk Andersson, Avhandlings-PM. 
LNU, Seminarium 1, kl. 13–15

2012.09.27 SEMINARIUM

Pål Brunnström: Avhandlingstext. LU, 
Blå rummet, kl. 13–15

2012.10.02 ÖPPET SEMINARIUM

Per Anders Rudling: Historieskrivningen 
av Förintelsen och rehabiliteringen av 
ultranationalisterna i det post-sovjetiska 
Ukraina. LU, Blå rummet, kl. 14–16

2012.10.04 SEMINARIUM

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander: 
”Kan man lära av historien?” LU, Blå 
rummet, kl. 13–15

2012.10.04 SEMINARIUM

Per Boberg. LNU, Seminarium 2, kl. 
13–15

2012.10.04 SEMINARIUM

JeT  Hearn: Current developments and 
challenges in critical studies on men and 
masculinities. MAH, Gäddan 8, sal 
508, kl. 14–16

2012.10.10 SEMINARIUM

Ida Olsson Al Fakir: [ e history of an 
answer. LNU, M2094 (hus M), kl. 
10–12

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

Fem snabba frågor till Andreas Tullberg
Den 5 oktober disputerar Andreas Tull-
berg på avhandlingen ”’We are in the 
Congo now.’ The Swedish Peacekeeping 
Participation in the UN Mission to the 
Congo1960–1964”

Andreas, beskriv din avhand-
ling i fem meningar! Av-
handlingen handlar om Sveriges 
medverkan i FN:s fredsbeva-
rande insats i Kongo under det 
tidiga 60-talet. Kongoinsatsen 
kom att bli en våldsam hi7 oria 
och utvecklade sig på ett sätt som 
på många håll 7 od i 7 or kontra7  
till den förutfattade meningen 
om vad en fredsbevarande insats 
skulle vara. Arbetet undersöker 
den svenska samtida erfarenheten av Kongo-
insatsen utifrån för7 åelsen att  berättelsen om 
insatsen förmedlas på olika sätt och hade olika 
ingredienser beroende på vem som berättade 
den. Studien visar att den politiska retoriken, 
den mediala dramatiseringen och den militä-
ra rapporteringen om kon  ̂ikten i Kongo gav 

upphov till en komplicerad samtida berättelse 
i Sverige. 

Berätta om ett $ nt eller roligt minne frå n 
tiden i FS. Särskilt roligt var den inledande 

tiden då vi allihop åkte runt på 
våra partnerhögskolor och träf-
fade folk. Det var också tiden 
då alla man träT ade försökte på-
verka det man skulle skriva om, 
vilket var skoj.

Dina tre bästa tips på hur 
man klarar doktorandtillva-
ron? Var mycket lyhörd i bör-
jan, folk har goda idéer. Bry dig 
inte så mycket om vad folk säger 
i slutet, det är ändå för sent att 

tänka om. Ha en fysisk hobby.

Detta hade jag inte kunnat vara utan un-
der doktorandtiden: KaT e, kaT e mängder 
av kaT e.

Detta ser jag fram emot att göra efter dis-
putationen. Få ett kul och välbetalt jobb...
och dra ner på kaT et.

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

Fem snabba frågor till Matilda Svensson
Matilda Svensson disputerar den 9 novem-
ber på avhandlingen ”När något blir annor-
lunda. Meningsskapande i berättelser om 
polio”. 

Hur vill du beskriv din avhandling? Min 
avhandling handlar om sjukdom och hälsa, 
om gränsdragningar mellan det ”normala” 
och det ”avvikande” och om hur människor 
berättar om en svår sjukdom – polio. Polio är 
en intressant sjukdom att 7 udera i detta avse-
ende då de 7 ora epidemierna sammanföll med 
den svenska välfärds7 atens uppbyggnad. I en 
tid som kännetecknades av att de  ̂e7 a andra 
sjukdomar minskade kraftigt i omfång, med-
ellivslängden ökade och medicinska praktiker 
snabbt förbättrades, fram7 od polion som ett 

undantag med en obehaglig progression då  ̂er 
och  ̂er smittades för varje år och sjukdomens 
konsekvenser på ett samhällsplan därmed 
7 ändigt växte. På ett kollektivt plan hota-
des samhällsekonomin men också en nationell 
självför7 åelse om det välordnade, friska och 
ljusa Sverige och för den enskilde tydliggjorde 
sjukdomen att en sund och skötsam livs7 il 
inte räckte som skydd mot sjukdom och död. 
Genom att 7 udera olika självbiogra? ska ma-
terial analyserar jag hur människor som haft 
polio skapar mening kring sin sjukdom och 
hur de hanterar normer om hälsa och funk-
tionsfullkomlighet.

Berätta om ett $ nt eller roligt minne frå n 
tiden i FS. Ett ? nt minne var när jag var helt 

NetHist, FS:s webbportal för doktorander
Efter att ha testkört NetHist-portalen i mindre skala bjuds nu FS:s doktorander in för en 
utvidgad testomgång. Vi hoppas att ni alla vill vara med och utforma portalen så att den 
blir så användbar som möjligt. Webbportalen består av två delar, en öppen sida för alla och 
ett stängt forum bara för doktorander. Välkommen att registrera dig som användare! Den 
färdiga sidan kommer att lanseras senare i höst. Adress: http://natcom.hist.lu.se/.

‘W
e are in the C

ongo now
’ ‘We are in the 

 Congo now’
Sweden and the Trinity of Peacekeeping 
during the Congo Crisis 1960–1964

Andreas Tullberg

LUND UNIVERSITY



nyantagen och la fram min för7 a text på ett 
seminarium. Efteråt mailade en 
doktorand från en äldre generation 
mig och skrev att han tyckte att 
mitt projekt verkade spännande. 
Det mailet har jag tryckt ut och 
satt in i en pärm och tagit fram 
ibland och tittat på när jag har 
behövt lite pepp.

Dina tre bästa tips på hur man 
klarar doktorandtillvaron? Hit-
ta ett intressant material som du 
inte blir uttråkad av efter en termin. Träna 
kroppen! Nätverka på andra 7 ällen än din 
egen in7 itution, hitta andra sammanhang, 

gärna lite nördiga såna där alla håller på med 
liknande saker som du själv.

Detta hade jag inte kunnat 
vara utan under doktorandti-
den: Choklad. Frisisk och Svet-
tis. Keny Arkanas låt ”La rage”. 
För7 ående och kloka handledare.

Detta ser jag fram emot att 
göra efter disputationen. Fort-
sätta 7 udera gränsdragningar mel-
lan ”normalitet” och ”avvikelse” – 

men i vilken form vet jag ännu inte. Klappa 
på boken, använda titeln ”Doktor” när jag 
bokar tåg i Tyskland.

I slutet av augusti sammanstrålade ett tjugo-
tal doktorander med förmodern inriktning 
på sina avhandlingsprojekt till en tvådagars 
workshop i Lund. Trä& en organiserades av 
nätverket PREMODS (PREModern Doc-
toral Students), som bildades i Umeå förra 
året vid samma tid, och är tänkt att bli en 
årligen återkommande begivenhet. Delta-
garna kom från lärosäten i hela landet, men 
också från Danmark, Finland och Norge. 
Nätverkets övergripande syfte är just att ge 
doktorander med förmoderna ämnen från 
alla olika platser i Norden en möjlighet att 
trä& as. Årets workshop ' nansierades av RJ 
och FS, men permanent ' nansiering sak-
nas.

Under den första dagen presenterade 
samtliga deltagare kortfattat sina projekt. 
Det fanns inte utrymme för några eldiga 
diskussioner, men tack vare generöst till-
tagna pauser fortlöpte samtalen ivrigt un-
der dagen och kvällen och in på nästa dag. 
Sammantaget gav den första dagen ett hel-
hetsgrepp om vilka avhandlingar med för-
modern inriktning som skrivs just nu i Sve-
rige, och dessutom en inblick i de nordiska 

grannländernas pågående forskning.
Den andra dagen ägnades åt ämnen som 

trä& ens deltagare på förhand hade anmält 
som angelägna att ta upp. Det handlade om 
hur man bäst använder moderna teorier i 
ett arbete om en äldre period, om dilem-
man med representativitet och generali-
sering och mycket annat. Diskussionerna 
fördes i mindre grupper och hade karaktä-
ren av samtal kring det ofärdiga. På så vis 
utgjorde de en kontrast till konferenser och 
seminarier där man diskuterar en lite längre 
text och där disputerade historiker deltar i 
samtalen. Formatet erbjöd kanske något så 
opretentiöst som ett ' kabordssnack, med 
skillnaden att de andra doktoranderna i 
samtalet kom från andra lärosäten. På så 
sätt bidrog workshopen till att e& ektivt ut-
vidga antalet doktorandkollegor och möj-
liggöra en kollegialitet över de institutio-
nella gränserna. Det är därför glädjande att 
nästa års workshop började planeras redan 
innan vi skildes åt för den här gången.

Johannes Ljungberg

2012.10.11 SEMINARIUM

Lena Martinsson: Globala klasser - ett 
seminarium om intersektionalitet, 
nyliberal biståndspolitik och ekonomiska 
subjektspositioner. MAH, Gäddan 8, sal 
505, kl. 14–16

2012.10.16 SEMINARIUM

Sari Naumann. GU, C 402, kl. 13–15 

2012.10.17 SEMINARIUM

Sara Edenheim: Vad psykoanalys kan 
handla om i förhållande till historia.
MAH, E477, kl. 15–17

2012.10.17 SEMINARIUM

Fredrik Eriksson ”Fredens hav i hotets 
skugga”. SH, PA 238, kl. 13–15

2012.10.23 SEMINARIUM

Christina Carlsson Wetterberg: Bara ett 
öfverskott af lif: en biogra?  om Frida 
StéenhoT . LU, Blå rummet, kl. 14–16

2012.10.31 SEMINARIUM

Joakim Glaser: Avhandlings-pm.
MAH, E477, kl. 15–17

2012.11.06 SEMINARIUM

Ulrika Holgersson: Inte bara en piga. 
Hembiträdet, ? lmen och folkhemmet 
under svensk 1930-40-tal. LU, Blå 
rummet, kl. 14–16

2012.11.13 SEMINARIUM

Wiebke Kolbe: Mellan sorg och turism: 
Västtyskarnas resor till andra 
världskrigets slagfält och krigsgravar 
1950-2010. LU, Blå rummet, kl. 
14–16

2012.11.13 SEMINARIUM

Jacob Winther Forsbäck. GU, C 402, 
kl. 13–15

2012.11.14 SEMINARIUM

Rikke Andreassen: Menneskeudstilling. 
Fremvisningar af eksotiske mennesker i 
zoologiske Have och Tivoli ca 1900.
Seminariet hålls på engelska. MAH, 
E477, kl. 15–17

2012.11.15 SEMINARIUM

Bo Stråth: Presentation av ”Sveriges 
historia: 1830–1920”. LU, Sal 3, kl. 
14–16

•

Re& ektioner efter PREMODS trä'  i 
Lund den 23–24 augusti

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

www.hist.lu.se/forskarskolan

FS nyhetsbrev kommer ut fem gånger per år och görs 
i Lund av Kajsa Brilkman och Malin Gregersen. 
Om du har information som du vill ska komma 
med i nyhetsbrevet hör av dig till någon av oss.

Forskarskolans arbete leds av 

Föreståndare: Hanne Sanders 
Studierektor: Charlotte Tornbjer

Kommunikationsansvarig: Malin Gregersen
Övrig adminstrativ personal:

Barbro Bergner, Kajsa Brilkman

Är du intresserad av att delta i nätverket? Anmäl ditt intresse i forumet på nathi7 .lu.se!


