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DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

Forskarskolans nyheter 
Oktober 2013 

 

KALENDARIUM 

 

11 oktober 2013, kl. 13.15–15, sal 3, Historiska institutionen, Lunds universitet 

Kajsa Brilkman disputerar med avhandlingen: Undersåten som förstod: Den svenska 

reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrations-processen. 

Opponent är Mats Hallenberg, Stockholms universitet. 

14 oktober 2013, Historiska institutionen, Lunds universitet 

Workshop på temat transnationella rörelser med David Featherstone, historisk geograf 

verksam vid Glasgow University (fulltecknad). 

17 oktober 2013, kl. 15.15–17, sal 3, Historiska institutionen, Lunds universitet 

Föreläsning: The role of place in Senecas's prose works, Catharine Edwards, Birkbeck, 
University of London. 

18 oktober 2013, kl. 10.15–12, sal 3, Historiska institutionen, Lunds universitet 

Isak Hammar disputerar med avhandlingen: Making Enemies: The Logic of Immorality in 
Ciceronian Oratory. Opponent är Catharine Edwards, Birkbeck, University of London. 

13-14 november 2013, Historiska studier, Malmö högskola  

Workshop på temat populärkultur och cultural studies med Lucy Robinson och Chris 

Warne från University of Sussex (det fortfarande möjligt att anmäla sig). 

26 november 2013, kl. 13–17 

Temadag: Historikern, arbetsmarknaden och samhället. Gästföreläsare: Anders Ekström, 

professor i medierad kultur vid Linköpings. Paneldebattörer: Magnus Alkarp (arkeolog), 

Anders Ekström (idéhistoriker), Marika Hedin (historiker) och Fredrik Schoug (Etnolog).  

29-31 januari 2014 

Forskarskolans PM-internat vid Norregård i Skanör.   
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VAD HÄNDER INOM SAMARBETET? 

 

NY MEDARBETARE 

Jag heter Hans Wallengren och kommer att arbeta som utbildningskoordinator på 50 % 

fram till årsskiftet. Min egen forskarutbildning gjorde jag vid historiska institutionen i 

Lund, där jag disputerade i mitten av 1990-talet på en avhandling om maktrelationer på 

hyresmarknaden under slutet av 1880-talet och början av 1900-talet. Sedan dess har jag 

varit knuten till institutionen på olika sätt och i olika omfattning: mest som lärare och 

handledare. Den senaste tioårsperioden har min tjänst i huvudsak varit förlagd till 

Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, där jag främst ägnat mig åt forskning och 

undervisning. Under många år har jag även arbetet deltid som SO-lärare på högstadiet. 

Jag har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om synen på invandrare och invandring 

hos arbetarrörelsen i Landskrona. Ett nytt projekt om de senaste decenniernas 

förändringar inom åkeribranschen är under planering. 

 

NYANTAGNA DOKTORANDER 

Sedan september 2013 finns det elva nyantagna doktorander i historia eller idéhistoria i 

någon av Forskarskolans samarbetshögskolor. 

 

Lunds universitet  Malmö högskola 

Per Höjeberg (historia)  Fredrik Alvén (historia) 

Anna Palmgren (historia) Södertörns högskola 

Victor Pressfeldt (historia)  Martin Andersson (historia) 

Emma Severinsson (historia)  Fredrik Bertilsson (idéhistoria) 

Göteborgs universitet Josefin Hägglund (historia) 

Sveinung Boye (historia)  Patrik Höglund (historia) 

Daniel Zackrisson (historia) 

 

SPRÅKGRANSKNING 

Forskarskolan i historia står från och med Ht 2013 för språkgranskning för alla 

deltagande doktorander i samband med de av Forskarskolan arrangerade internationella 
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internaten. För de doktorander som är finansierade av forskar-skolan erbjuds också 

möjlighet att ansöka om pengar till språkgranskning av en artikel i en internationell 

tidskrift under det sista året som doktorand. Dessutom står Forskarskolan för 

språkgranskning med max 20 000 sek av avhandling som skrivs på annat språk än 

modersmålet. Offert ska bifogas ansökan. Ansökan om språkgranskning skickas till 

Stefan Nyzell: stefan.nyzell@mah.se 

 

TEMADAG 

Forskarskolan bjuder den 26 november kl. 13–17 in till temadagen: 

Historikern, arbetsmarknaden och samhället 

Inbjuden gästföreläsare är idéhistorikern och professorn i medierad kultur vid Linköpings 

universitet Anders Ekström. I den efterföljande paneldebatten deltar Magnus Alkarp 

(arkeolog), Anders Ekström (idéhistoriker), Marika Hedin (historiker) och Fredrik Schoug 

(Etnolog). Forskarskolan bekostar resan för de inom forskarskolesamarbetet som önskar 

delta. Kontakta Barbro Bergner för resebokning: barbro.bergner@hist.lu.se. Temat 

kommer att följas upp på PM-internatet den 29-31 januari 2014, då en halvdag avsätts 

för arbetsmarknadsfrågor. 

 

Temadagen äger rum i Lukassalen på Grand Hotel i Lund:  

http://grandilund.se/konferens/lokaler/lukas-sal/ 

 

 

PM-INTERNAT 

Den 29-31 januari 2014 arrangerar Forskarskolan ett PM-internat vid Norregård i Skanör 

(http://www.norregard.com/) där de nyantagna doktoranderna förväntas presentera sina 

avhandlingsprojekt. Doktorander längre in i utbildningen förväntas tillsammans med 

seniora forskare att delta som kommentatorer under PM-seminarierna. Förutom 

seminarierna kommer en halvdag att ägnas åt temat arbetsmarknaden för historiker.  

   

KURSER 

Temakurser 

Två doktorandkurser ges inom ramen för Forskarskolan under HT 2013: 

 Europeiska historiemöten (7,5 hp) 

Kursperiod är oktober 2013 

Kursansvariga är Klas-Göran Karlsson (LU) och Ulf Zander (LU) och Niklas 

Ammert (LNU). 

mailto:stefan.nyzell@mah.se
mailto:barbro.bergner@hist.lu.se
https://amxprd0510.outlook.com/owa/redir.aspx?C=g_Ac0bmXe0WZpQn0AUto_Kv09DCTk9AIbVBXlfeVKcYSwoBxKZZKbu3rhKm7tyupv8MSU56TW4k.&URL=http%3a%2f%2fgrandilund.se%2fkonferens%2flokaler%2flukas-sal%2f
https://amxprd0510.outlook.com/owa/redir.aspx?C=g_Ac0bmXe0WZpQn0AUto_Kv09DCTk9AIbVBXlfeVKcYSwoBxKZZKbu3rhKm7tyupv8MSU56TW4k.&URL=http%3a%2f%2fwww.norregard.com%2f
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 Historiska problem (7,5 hp) 

Kursperiod är november/december 2013 

Kursansvarig är Hanne Sanders (LU). 

Flera kurser kommer att erbjudas under 2014: 

 Teorikurs (7,5 hp) 

Kursperiod är mars 2014 

Kursansvariga är Maria Sjöberg (GU) och Yvonne Maria Werner (LU). 

 

 Globalhistoria (7,5 hp) 

Kursperiod tidig höst 2014 

Kursen är ett samarbete med Århus universitet i Danmark. 

Kursansvariga är Wiebke Kolbe (LU), Hans Hägerdal (LNU) och Hagen 

Schultz-Forberg (ÅU)  

 

 Religion: kultur, mentalitet eller konfession (7,5 hp) 

Kursperiod är höst 2014 

Kursansvariga: Hanne Sanders (LU) och Göran Malmstedt (GU). 

Dessutom ger Lunds universitet, Historiska institutionen:  

 

 Metodkurs (7,5 hp)  

Kursperiod är april 2014.  

Kursansvariga är: Lars Edgren (LU) och Wiebke Kolbe (LU) 

Kursen är obligatorisk för doktorander i historia vid institutionen i Lund. 

 

Utvidgade läskurser   

Två utvidgade läskurser erbjuds under HT 2013:  

 Kropp och kläder – historiska perspektiv, 7,5 hp 

Kursen ges i oktober 2013. 

Kursansvarig: Johan Lundin (MAH) 

 

 Rörelse, motstånd, konfrontation. 7,5 hp 

Kursen ges på halvfart från mitten av oktober till mitten av december 2013. 

Kursansvarig: Stefan Nyzell (MAH) 

Anmälan till utvidgade läskurser skickas till Stefan Nyzell: stefan.nyzell@mah.se 

Vill du sätta samman en utvidgad läskurs? Följ länken för riktlinjer:  

http://www.hist.lu.se/forskarskolan/doktorand/doktorandinformation/  

 

mailto:stefan.nyzell@mah.se
http://www.hist.lu.se/forskarskolan/doktorand/doktorandinformation/
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INTERNATIONELLT INTERNAT 

I mitten av september 2014 arrangerar Forskarskolan ett internationellt internat. Temat 

är internationella publikationer. Mer information utlovas i kommande nyhetsbrev. 

 

FORSKARSKOLANS NÄTVERKSARBETE 

 

SKRIVBORDSBYTE 

Doktorander i historia får under två veckors tid möjlighet att byta skrivbord med någon 

doktorandkollega i Norden för att på så sätt få möjlighet att nätverka och lära känna en 

annan forskningsmiljö än den egna heminstitutionen. Förutom lärosäten i Sverige finns 

det således möjlighet att byta skrivbord med någon doktorand i Norge, Danmark, 

Finland eller Island. Mer information on vårens skrivbordsbyte kommer via e-post inom 

kort. 

 

WORKSHOPS 

Forskarskolan uppmanar våra doktorander till att anordna en workshop med 

doktorander från andra universitet i Sverige för att skapa nätverk kring centrala aspekter 

i avhandlingsarbetet. Detta är en viktig del av forskarskolans arbete för att utveckla 

doktorandnätverk i hela Sverige.  

Alla doktorander vid samarbetsinstitutionerna (vid Göteborgs universitet, Malmö 
högskola, Linnéuniversitetet, Södertörns högskola och Lunds universitet) kan få hjälp till 
att arrangera en workshop. Forskarskolan finansierar en första workshop men inte 
återkommande nätverksarrangemang. Man kan dock tänka sig en workshop en tid efter 
en gemensam doktorandkurs. 

En workshop är ett mindre arrangemang med korta presentationer från deltagarna och 
mycket debatt. Riktlinjen är därför ett arrangemang på en dag. Workshoppen ska bestå 
av minst 6 deltagare från minst två olika universitet/högskolor i Sverige, gärna även 
utanför de inom forskarskolan samarbetande institutionerna. Workshoppen kan ha en 
inbjuden gäst som föreläsare och kommentator men kan också bestå av doktorander 
och eventuellt seniorforskare som diskuterar tillsammans. Majoriteten av deltagarna 
måste dock vara doktorander. Forskarskolan betalar längre resor och hotell om det är 

nödvändigt. Barbro Bergner hjälper till med detta (barbro.bergner@hist.lu.se). Arrangörerna 
ordnar därutöver allt praktiskt arbete, såsom bokar lokal, planerar program och hittar deltagare. 

Om du/ni vill arrangera en workshop, kontakta först Hans Wallengren för att presentera 
idén och få ett godkännande (hans.wallengren@hist.lu.se). Skicka in en titel och max ca 
10 radar om workshoppens innehåll. Därefter arbetar ni fram ett förslag med datum, 
deltagare (det kan från början vara lite färre än 6), eventuella gäster, lokal och en 

mailto:barbro.bergner@hist.lu.se
mailto:hans.wallengren@hist.lu.se
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budget. Ett riktmärke för hur mycket forskarskolan kan bidra med per workshop är ca 
30 000 sek, men detta handlar om en workshop med gästforskare med deltagare. En 
workshop utan gäst blir betydligt billigare. Detta förslag måste också godkännas av Hans 
innan forskarskolan går vidare och gör reklam för workshoppen. Forskarskolan stödjer 
bara öppna workshops. 

Arvode för gäst: Halvdag: 4000 sek, Heldag: 7000 sek 

Efter workshoppen ska arrangörerna lämna in en kort utvärdering av arrangemangen. 

Mer information med sådant som ersättningsfrågan till arrangörerna kommer inom kort 
att finnas på Forskarskolans hemsida. 

 

Under hösten 2013 erbjuder Forskarskolan två workshops: 

Transnationella rörelser: doktorandworkshop i Lund 14 oktober 

David Featherstone gästar Lund. Han är en produktiv historisk geograf verksam vid 

Glasgow University som har skrivit ett antal böcker och artiklar om moderna och 

tidigmoderna transnationella rörelser. Workshopen är redan fulltecknad. 

 

Workshop för doktorander i historia och närliggande ämnen kring temat populärkultur 

och cultural studies 

Den 13-14 november 2013 anordnas en workshop med temat populärkultur och cultural 

studies inom ramen för forskarskolan i historia. Workshopen leds av Lucy Robinson och 

Chris Warne från University of Sussex som båda forskar om populärkultur och cultural 

studies. Workshopen äger rum vid Malmö högskola (partnerlärosäte till forskarskolan) 

och riktar sig främst till doktorander i historia, men även till doktorander vid 

humanistiska fakulteten vid Lunds Universitet. En del doktorander har redan anmält 

intresse för workshopen men det finns fortfarande ett antal platser kvar. Vi har en 

hyggligt stor budget och kan finansiera resor och en övernattning.  

Fälten populärkultur och cultural studies är breda och kan omfatta musik, idrott, 

underhållning, mode/stil och ungdom. För att inkludera så många som möjligt vill vi i 

detta sammanhang ha en inriktning på teoretiska och analytiska perspektiv, gärna kring 

exempelvis generation, identitet/subjektivitet samt sub- och motkulturer. 

Om du eller någon doktorand du känner är intresserad av workshopen hör av dig till 

robin.ekelund@mah.se. 

Monika Edgren (docent historia, prof. i genusvetenskap), Robin Ekelund, Joakim Glaser 

& Susan Lindholm (samtliga doktorander i historia) 

 

mailto:robin.ekelund@mah.se


7 
 

VAD HÄNDER PÅ SAMARBETSHÖGSKOLORNA? 

 

Oral History i Sverige (OHIS) bjuder in till ett öppet nätverksmöte för alla intresserade 

vid Södertörns högskola fredagen den 8 november 2013 KL. 10.00–15.00.   

 Vad är Oral History i Sverige? OHIS styrgrupp berättar kort om varför de valt att 

dra igång arbetet med ett mer formaliserat nätverk just nu 

 Hur fungerar Oral History i Finland? Vi gästas av det finska oral history nätverket 

(FOHN), som delar med sig av sina erfarenheter 

 Förorten brinner? Rapport från ett pågående Oral History-projekt 

 Vad är Oral History i Sverige för dig? Ett avslutande samtal om oral history i går, i 

dag och i morgon 

Deltagande är kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmälan sker senast 9/10 

till: oralhistoryinsweden@gmail.com 

 

Mötet arrangeras av forskarnätverket Oral History i Sverige (www.ohis.se) med stöd 

av Riksbankens Jubileumsfond och Samtidshistoriska Institutet. 

 

 

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE 

 

Fem snabba frågor till Kajsa Brilkman 

Den 11 oktober disputerar Kajsa Brilkman vid Lunds universitet med avhandlingen 

Undersåten som förstod: Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den 

tidigmoderna integrationsprocessen. 

Kajsa, beskriv din avhandling i fem meningar!  

I avhandlingen studerar jag upprepningar inom den reformatoriska samtalsordningen i 

den tidiga reformationens svenska rike. Fokus ligger på varför vissa saker var så viktiga 

att upprepa och de subjekt som detta tal skapade. Typiska upprepningar var att för att 

predikan skulle vara möjlig att förstå skulle den ske på svenska, att prästernas kunskaper 

skulle kontrolleras eller att sanningen bara fanns i den rena texten. Genom analysen 

växer en ”undersåte som förstod” fram som det viktigaste subjektet, inte för att 

undersåtarna faktiskt förstod utan för att deras förstånd blev något att kontrollera, 

förbättra eller kritisera. Skapandet av ”undersåten som förstod” ser jag därför som en 

central del av den tidigmoderna integrationsprocessen som tidigare inte på samma sätt 

har lyfts fram i forskningen. 

 

 

mailto:oralhistoryinsweden@gmail.com
http://www.ohis.se/
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Berätta om ett fint eller roligt minne från forskarskolan:  

Jag har fått möjligheten att vara doktorandrepresentant i forskarskolans styrelse och 

sedan sekreterare i den nya forskarskolans ledning. Forskarkolan är för mig mycket det 

arbete vi lade ner tillsammans på att göra en bra forskarskola. Detta arbete har varit 

intressant och givande för mig. 

 

Dina tre bästa tips på hur man klarar doktorandtillvaron: 

Försök att utnyttja möjligheten att knyta kontaket utanför institutionen genom att åka 

på konferenser eller delta i doktorandkurser, diskutera med de andra doktoranderna på 

institutionen och kom ihåg att det finns saker som är viktigare i livet än avhandlingen. 

 

Detta hade jag inte kunnat vara utan under doktorandtiden:  

Mitt arbetsrum hemma i lägenheten i Limhamn. 

 

Detta ser jag fram emot att göra efter doktorandtiden: 

Jag ser först och främst fram emot att fortsätta vara föräldraledig med min lille son och 

sedan komma tillbaka med nya krafter. Ja och så håller jag ju på med en artikel som jag 

hoppas få publicerad. 

 

Fem snabba frågor till Isak Hammar 

Den 18 oktober disputerar Isak Hammar vid Lunds universitet med avhandlingen Making 

Enemies: The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory.   

Beskriv din avhandling i fem meningar: 

Avhandlingen handlar om omoralens plats i romersk politisk kultur under senrepubliken. 
Genom bevarade tal från Marcus Tullius Cicero undersöker jag hur politiska motståndare 
kunde porträtteras som omoraliska och hur det ”omoraliska argumentet” kunde 
användas inför folket, senaten och i de romerska domstolarna. Ofta har förekomsten av 
ämnet omoral i det politiska samtalet eller diskursen enbart setts som ovidkommande 
smutskastning och som ett bevis på romarnas opolerade natur. Genom att försöka spåra 
den kulturella logiken bakom dessa anklagelser försöker jag istället komma åt 
kopplingen mellan omoral och politik. Jag vill därigenom försöka belysa inte bara det 
omoraliska tankesystemet utan även dess påverkan på den politiska kulturen.  

Berätta om ett fint eller roligt minne från forskarskolan:  

Jörn Rüsens föreläsning under historikermötet i Amsterdam gav följande fantastiska 
citat när han skulle utrustas med mikrofon: ”I fell rather like Demosthenes – I should 
have learned to talk with pepples in my mouth.” Oslagbart antikbruk. 

Dina tre bästa tips på hur man klarar doktorandtillvaron: 

Intressera dig för andras forskning även om den ligger långt ifrån din egen. Sök dig till 
andra institutioner och nätverk. Ta verkligen ledigt när du tar ledigt. 
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Detta hade jag inte kunnat vara utan under doktorandtiden:  

Amerikansk sport. 

Detta ser jag fram emot att göra efter doktorandtiden: 

Undervisning, nya projekt och pappaledighet i den ordningen! 

 

FORSKARSKOLANS ARBETE LEDS AV 

Föreståndare: Hanne Sanders 

Studierektor: Charlotte Tornbjer 

Utbildningskoordinatorer: Stefan Nyzell och Hans Wallengren 

Övrig administrativ personal: Barbro Bergner 

www.hist.lu.se/forskarskolan 

 

http://www.hist.lu.se/forskarskolan

