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VAD HÄNDER INOM SAMARBETET? 

Ny utbildningskoordinator  

Stefan Nyzell är ny utbildningskoordinator för Forskarskolan från och med 1/12 2013. 
Förutom uppdraget inom Forskarskolan arbetar han som universitetslektor i historia vid 
Malmö högskola. Stefan tillhörde den första generationen doktorander i Forskarskolan. Han 
disputerade 2010 på avhandlingen: ”Striden ägde rum i Malmö. Möllevångskravallerna 1926. 
En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige.  

Samarbetsrådet 

Sammarbetsrådet har årets första möte i samband med PM-internatet vid Frostavallen den 
30-31 januari. Dessutom har samarbetsrådet en workshop den 14 mars där forskarskolans 
framtid samt nationella och internationella nätverk ska diskuteras. 

Kurser VT 13 

Flera doktorandkurser ges inom ramen för Forskarskolan under VT 2013: 

• Postkoloniala perspektiv (7,5 hp) 
Kursen ges under period 2. 
Undervisande lärare är Gunlög Fur (Lnu), Monika Edgren (Mah), Bodil Liljefors-
Persson (Mah), samt Peter Forsgren (Lnu) 

• ”Med gråtande tårar” (7,5 hp) 
Kursen ges under period 2. 
Undervisande lärare är Lars Hermansson (Gu), Thomas Småberg (Mah) och Kristiina 
Savin (Lu) 

• Muntlig historia – i teori och praktik (7,5 hp) 
Kursen ges under period 3. 
Undervisande lärare är Malin Thor Tureby (Mah) och Ylva Waldemarson (Su) 

• Teorikurs (7,5 hp) 
Kursen ges under period 3. 
Undervisande lärare är Yvonne Maria Werner (Lu) och Maria Sjöberg (Gu) 

 



PM-internatet  

Internatet äger rum på Frostavallen den 30-31 januari. 

Programmet finns på LUVIT. 

Internationaliseringsdag 

Den 12 april besöks Historiska institutionen i Lund av professor Martina Kessel från 
Universität Bielefeld som en del av Forskarskolans internationaliseringssträvanden. Hennes 
forskningsfält är Tysklands och Västeuropas moderna historia, med särskild inriktning på 
områden som kulturhistoria, kulturteori, våldets historia och internationella relationer. 
Bland hennes publikationer finns bland annat: 

Martina Kessel & Patrick Merziger (eds), The Politics of Humour. Laugther, 
Inclusion, Exclusion in the Twentieth Century, Toronto: University of Toronto 
Press, 2012. 

 

Höstinternatet  

Forskarskolans höstinternat äger rum den 18-20 september. Mer information följer i 
kommande nyhetsbrev. 

 

FORSKARSKOLANS NÄTVERKSARBETE 

Nethist – portalen för doktorander i historia 

Nethist lanserades i höstas och har många medlemmar. Portalen kan med fördel användas 
för informationsutbyte och nätverkande.  

http://net.hist.lu.se 

 

http://net.hist.lu.se/�


En av forskarskolans doktorander är tänkt att använda sin institutionstjänstgöringstid med 
att bland annat administrera Nethist.  

Förslag på hur portalen kan bli ännu bättre välkomnas! Tills vidare kan förslagen skickas till: 
stefan.nyzell@mah.se 

Skrivborsutbyte 

Det första skrivbordsutbytet äger rum i mars 2013. Tretton doktorander i historia ska under 
två veckors tid byta skrivbord med någon annan och på så sätt få möjlighet att nätverka och 
lära känna en annan forskningsmiljö än den egna heminstitutionen. 

 

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE 

Fem snabba frågor till David Larsson Heidenblad: 

  

David, beskriv din avhandling i fem meningar!  
 
Den handlar om vilka orsaks- och ansvarsföreställningar som har förmedlats i Sverige under 
de senaste 400 åren. Utgångspunkten är likheterna mellan vår tids klimatlarm och 
förmoderna syndastraffsföreställningar. I båda fallen föreställs alla individers samlade 
beteende vara orsaken till stora katastrofer som hotar kollektivet. Likheterna fick mig att 
undra om detta förklaringsmönster hade varit en sorts historisk konstant. För att få svaret på 
den frågan får ni ta och läsa avhandlingen!  
 
Berätta om ett fint eller roligt minne från forskarskolan:  
 
Höjdpunkten måste ha varit när Peter K. Andersson sjöng (ja sjöng!) tacktalet på sin egen 
disputationsfest. Snacka om att lägga ribban högt! 

mailto:stefan.nyzell@mah.se�


Dina tre bästa tips på hur man klarar doktorandtillvaron: 
 

1. Att skriva en avhandling är inte ett 100-meterslopp utan ett maraton (minst), så 
försök att hitta ett arbetstempo som du kan hålla hur länge som helst och överskrid 
det inte. 

2. Bli inte för snävt målinriktad för tidigt under forskningsprocessen.  
3. Se forskning som ett kollektivt kunskapsprojekt där många olika röster behövs! 

 
Detta hade jag inte kunnat vara utan under doktorandtiden:  
 
Luncher och seminarier, vad nu skillnaden är? 
 
Detta ser jag fram emot att göra efter doktorandtiden: 
 
Hade gärna svarat ta det lite lugnt och spela mer Magic, men inget tyder på att så kommer 
bli fallet… Tur att historikervardagen är så rolig! 
 

 

Forskarskolans arbete leds av: 

Föreståndare: Hanne Sanders 

Studierektor: Charlotte Tornbjer 

Utbildningskoordinator: Stefan Nyzell 

Övrig administrativ personal: Barbro Bergner och Kajsa Brilkman 

www.hist.lu.se/forskarskolan 

 

http://www.hist.lu.se/forskarskolan�

