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

LU=Lunds universitet

GU=Göteborgs universitet

MAH=Malmö högskola

SH=Södertörns högskola

LNU=Linnéuniversitetet

VIKTIGA DATUM I FS

SEN ANMÄLAN

Det går fortfarande bra att anmäla sig till 
kursen ”Med gråtand tårar. Känlsor och 
ritualer från medeltiden till modern tid”. 
Anmälan till malin.gregersen@hist.lu.se.

2012.12.01 LANSERING AV PORTALEN 
NetHist (http://net.hist.lu.se)

2012.12.14 DISPUTATION

Peter K. Andersson: ”! e Constable and 
the Crowd. Street Life in Late Victorian 
London” opponent: Richard Dennis. LU, 
Sal 3, kl. 13–15

2012.12.15 ANMÄLAN

Sista dag att anmäla intresse för att delta 
i skrivbordsutbyte

NÄSTA FS-SAMARBETSRÅDSMÖTE ÄGER 
RUM PÅ PM-INTERNATET 2012.01.30 
–02.01

!

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET?

FORSKARSKOLANS NÄTVERKSARBETE

Nästa 
PM-internat

Enligt tradition lägger nyantagna dokto-
rander efter ett halvår fram kortare pre-
sentationer av sina avhandlingsprojektet 
för diskussion vid ett PM-internat. För 
doktoranderna i generation 2 äger detta 
internat rum den 30 januari – 1 februari. 
Gamla doktorander kommer att fungera 
som kommentatorer tillsammans med 
inbjudna handledare och övriga forskare. 
På internatets tredje dag introduceras vå-
rens teorikurs.

Föreståndaren har ordet
Nu är det tid att skapa nätverk mel-
lan svenska historiedoktorander! 15 
november utlyses möjligheten att byta 
skrivbord med en annan doktorand 
under två veckor i mars. De " esta 
universitet i Sverige är med på idén. 
Och 1 december är det festlig premi-
är för en ny hemsida för doktorander, 
NetHist (http://net.hist.lu.se). Sidan 
är fylld med matnyttiga upplysningar 
för alla, men forumet är bara till för 
doktorander. Det är fritt fram att resa 
– fysisk eller virtuellt.

#anne $anders

Forskarskolans nyheter
november 2012

Kursgivning
Flera kurser är på gång inom FS. För-
utom höstens ”Historiska problem” och 
teorikursen, ges under våren 2013 tre 
kurser: ”Postkoloniala perspektiv” (peri-
od 2), ”Med gråtande tårar. Känslor och 
ritualer från medeltiden till modern tid” 
(period 2) och ”Muntlig historia – i teori 
och praktik” (period 3). Det " nns fortfa-
rande platser kvar på ”Med gråtande tå-
rar. Känslor och ritualer från medeltiden 
till modern tid”. Anmälan görs till malin.
gregersen@hist.lu.se.

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

Nethist lanseras nu brett
Nu är det äntligen dags! Den 1 december lanseras doktorandportalen NetHist brett. 
Vi kommer att fira invigningen med happenings på sidan, så håll ett vakande öga på 
sidan runt den förste! Passa gärna på att botanisera bland sidorna och delta i forumet 
om du inte redan gjort det. Är du inte redan medlem blir du det enkelt på http://
net.hist.lu.se.

Teori- och metodkurs
Under våren ges teorikursen för andra gången, en obligatorisk FS-kurs som i första hand 
riktar sig i till doktorander i generation 2. Lärare är Yvonne Maria Werner, Maria Sjöberg 
och Johan Östling. Kursen ges period 3 (1 april – 5 maj). I period 4 ges en metodkurs på 
historiska institutionen i Lund för doktorander som är antagna i Lund. Övriga doktoran-
der är välkomna att delta i mån av plats. Anmälan görs till malin.gregersen@hist.lu.se. 

http://net.hist.lu.se
Portalen för doktorander i historia 



AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2012.11.15 SEMINARIUM

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

2012.11.15 SEMINARIUM

Kekke Stadin: Hur de oppositionella 
norrlänningarna i Strängnäs tog mak-
ten. Om nätverk och andra maktstra-
tegier under 1580-talets kyrkopolitiska 
stridigheter. SH, F819, kl. 14–16

2012.11.15 DOCENTFÖRELÄSNING

! omas Småberg: Den ritualiserade 
torneringen. Kring konstruktioner av 
höviska ideal, makt och maskuliniteter 
i svensk medeltid. MAH, B423, kl. 
15–16

2012.11.16 SEMINARIUM

Bonnie Clementsson & Mette Seidelin: 
Tvång eller frivillighet? Incest i ett 
historiskt perspektiv. LU, Blå rummet, 
kl. 14–16

2012.11.19 SEMINARIUM

Johan Pries: Att göra rum för ny stad 
– Kritiska perspektiv på senmodern sta-
dsutveckling. MAH, D222, kl. 15–17 

2012.11.20 SEMINARIUM

Johannes Daun. GU, C 402, kl. 13–15

2012.11.20 SEMINARIUM

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

2012.11.21 SEMINARIUM

Irene Andersson: Valborg Svensson – A 
Swedish Communist. MAH, E477, kl. 
15–17

2012.11.22 SEMINARIUM

Christina Douglas: Att skriva historia: 
historisk presens och % ktion utifrån två 
exempeltexter. SH, F819, kl. 14–16

2012.11.27 SEMINARIUM

”Norrmalmstorgsdramat – Stockholms-
syndrom, genus och den nationella 
nostalgin”, SH, MB 505, kl. 14–16.30

2012.11.28 SEMINARIUM

Agneta Järnankar. LNU, Seminarierum 
2, kl. 13–15

2012.11.29 SEMINARIUM

Piotr Wawrzeniuk. SH, F819, kl. 
14–16

2012.11.30 SEMINARIUM

Andrés Brink Pinto: Kampen om gatan. 

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

Den 14 december disputerar Peter K. An-
dersson på avhandlingen ”# e Constable 
and the Crowd. Street Life in Late Vi$ o-
rian London”. Vi passade på att ställa några 
frågor till Peter.

Peter, beskriv din avhand-
ling i fem meningar! &in 
avhandling är ett mikrohis-
toriskt collage om gatulivet i 
'ondon vid slutet av arton-
hundratalet. (enom att gå 
nära inpå människorna som 
använde gatan i sitt dagliga liv 
har jag försökt att för) å livet 
i den framväxande moderna 
) or) aden på ett annat sätt än 
tidigare urbanhi) oriker. *ag 
tittar bland annat på grannskapsrelationer, 
fotgängarbeteende, tra% kvett samt klädsel och 
uppträdande för att komma fram till vilken 
kultur som dolde sig bakom den sociala inter-
aktion som var förknippad med gatumiljön. 

Berätta om ett ! nt eller roligt minne frå n 
tiden i FS. +är jag hemkommen från min 
gä) forskningsperiod i 'ondon möttes av #ugo 
+ordland som satt vid mitt skrivbord och 
iklädd " uga låtsades vara mig! 

Dina tre bästa tips på hur 
man klarar doktorandtill-
varon? ,a det inte på för ) ort 
allvar, bibehåll självdi) ansen 
och ha humor. *ag vet att det 
är samma tips tre gånger, men 
det är å andra sidan ett väldigt 
väldigt bra tips. 

Detta hade jag inte kunnat 
vara utan under doktorand-
tiden: &ina kära doktorand-

kollegor!

Detta ser jag fram emot att göra efter dis-
putationen. -orska - det var länge sen!

Fem snabba frågor till 
Peter K. Andersson

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

Skrivbordsutbyte
Som del av forskarskolans nationella arbete lanserar vi nu en satsning på skrivbords-
utbyten för historiedoktorander runt om i landet. I mars kan du som doktorand ta 
chansen att under två veckor byta skrivbord med en doktorand vid ett annat lärosäte. 
Detaljerad information om utbytet kommer att skickas ut separat (och finnas till-
gänglig på FS hemsidan). Sista datum för anmälan är den 15 december.

Malin Gregersen lämnar forskarskolan 
Den 1 januari slutar Malin Gregersen som utbildningskoordinator och kommunikatör för 
forskarskolan och börjar en postdoktorstjänst i Bergen. Vem som ska ta över är i skrivan-
dets stund inte klart. Ledningsgruppen vill passa på att tacka Malin för ett bra arbete och 
gott samarbete och önska henne lycka till i Bergen!

Malin har skickat med en hälsning: ”Tack för ett spännande och lärorikt år! Det har varit 
så roligt att arbeta tillsammans med er alla och jag hoppas att vi kommer att ses i många 
andra sammanhang framöver.”



30 november i Lund 1985–1993. LU, 
Blå rummet, kl. 14–16

2012.12.01 SEMINARIUM

Andrés Brink Pinto: Stadsvandring i 
30 novemberkravallernas fotspår. LU, 
Tegnersplatsen, kl. 14–15.30

2012.12.04 SEMINARIUM

Frida Wikström. GU, C 402, kl. 13–15

2012.12.04 SEMINARIUM

Likabehandling i samhällsliv, arbetsliv 
och lärande, MAH, Orkanen, kl. 9–15

2012.12.06 SEMINARIUM

Sara Edenheim:What it the problem 
with historicity? Scrutinizing a central 
concept from the point of view of post-
structuralism, feminism and the politics 
of radical democracy. SH, MC413, kl. 
14–16

2012.12.07 SEMINARIUM

Emma Severinsson ”Heteronormativitet 
i Allers”, LU, Blå rummet, kl. 14–16

2012.12.10 SEMINARIUM

Anna Kharkina. Slutseminarium, SH, 
F819, kl. 14–16

2012.01.11 SEMINARIUM

Lars Berggren: Nils Herman Quiding. 
En gåtfull utopist? LU, Blå rummet, kl. 
14–16

2012.01.11 SEMINARIUM

Kirsti Niskanen: Genushistoriens utma-
ningar. LU, Blå rummet, kl. 14–16

2012.12.12 SEMINARIUM

John Hennessey. LNU, Seminarierum 1, 
kl. 13–15

2012.12.18 SEMINARIUM

Sophia Tolmacheva. GU, C 402, kl. 
13–15

2012.12.19 SEMINARIUM

Gunnel Holmér: Flaskor på löpande 
band - om arbetets förändring på Surte 
glasbruk under 1900-talet. LNU, Pla-
ton, kl. 13–15

2012.12.20 SEMINARIUM

Karin Jonsson. SH, F819, kl. 14–16

!
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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: #anne $anders 
Studierektor: .harlotte ,ornbjer

Kommunikationsansvarig: &alin (regersen
Övrig adminstrativ personal:

/arbro /ergner, 0ajsa /rilkman

www.hist.lu.se/forskarskolan

I mitten av september var det dags för dok-
toranderna inom forskarskolans generation 
1 att lägga fram sin första text i form av ett 
PM. Som traditionen bjuder i dessa sam-
manhang gjordes detta i form av ett tre 
dagars internat, denna gång på Ystad Salt-
sjöbad. Gruppen var stor, med inbjudna 
handledare och kommentatorer knappa 50 
personer, och schemat var relativt fullma-
tat. Det blev tre intensiva dagar med livliga 

diskussioner som föregick i två parallella se-
minarier och som fortsatte i ka% epauserna 
och under de gemensamma middagarna på 
kvällen. Ämnena för diskussionerna skifta-
de beroende på var i forskarprocessen dok-
toranderna befann sig men förhoppningsvis 
kände alla att de " ck ny energi och inspira-
tion till sina respektive projekt av de kom-
mentarer som seminarierna resulterade i.

Doktoranderna lämnades också tid för 
att, i ett gemensamt möte, lyfta eventuel-
la funderingar av mer allmänt slag. Detta 
möte hölls emellertid ganska kort för att 
hinna med ett snabbt besök på hotellets 

SPA-anläggning innan kvällens middag. 
I slutet av tredje dagen höll Johan Öst-

ling en uppskattad föreläsning på temat 
”Universitetet som idé.” Föreläsningen var 
inledningen till en allmän diskussion kring 
universitetets villkor i samhället som led-
des av en panel bestående av Lars Edgren, 
Kekke Stadin och Göran Malmstedt. Sam-
talet handlade om hur vi ska möta framti-
dens krav. Även om mötets deltagare kunde 

visa på & era utmaningar som universitetet 
står inför, bland annat av ekonomiskt slag, 
var tonen på det stora hela optimistisk och 
positiv.

Sammantaget var internatet väldigt upp-
skattat med spännande vetenskapliga dis-
kussioner i en bekväm miljö med full ser-
vice, god mat och en kaka till ka% et. Kort 
sagt ser vi redan fram emot nästa forskar-
generations PM-internat i januari.

/onnie .lementsson   

Re" ektioner efter FS:s 
PM-internat 17-19 septemeber


