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VIKTIGA DATUM I FS

NY UTLYSNING AV SKRIVBORDSUTBYTEN 
KOMMER INOM KORT. LÄS MER OM 
DETTA PÅ HEMSIDAN.

2014.11.17 ANMÄLAN TILL PM-
INTERNATET

Sista dag för anmälan som skickas till 
barbro.bergner@hist.lu.se

2015.01.28-30 PM-INTERNAT

FS PM-internat på Rusthållargården 
i Arild.

AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2014.11.17 SEMINARIUM

Kenth Hansen: Den urbana aristokraten.  
LU, HISTORISK ARKEOLOGI

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET?

PM-internat i januari
Den 28 – 30 januari 2015 arrangerar 
FS som vanligt ett PM-internat för de 
nyantagna doktoranderna. Vid PM-
internatet ska doktoranderna göra en 
första presentation av sina ämnen. 
Äldre generationers doktorander för-
väntas fungera som kommentatorer. 
Terminens PM-internat är förlagt till 
Rusthållargården i Arild. Anmälan se-
nast 17 november till barbro.bergner@
hist.lu.se. Möjligheter och problem 
inom tvärvetenskapen är temat för en 
halvdagssession. 

Föreståndaren har ordet
Våra nya samarbetsinst itutioner 
blir nu mer synliga i forskarskolans 
praktik. I nyhetsbrevets kalendarium 
inkluderas även seminarier från his-
torisk arkeologi, idé- och lärdomshis-
toria och etnologi och i årets utgåva av 
kursen Hist oriska problem ingår semi-
narier från dessa ämnen och antikens 
kultur och samhällsliv. Medan de 
tretton nya doktoranderna snart ska 
resa runt för att besöka svenska his-
torikermiljöer, kommer fyra av våra 
”äldre” doktorander att resa till mera 
internationella miljöer i Limerick 
(Irland), Warwick University (Co-
ventry, England), Berkeley (USA) 
och Moskva (Ryssland) med hjälp 
av forskarskolans mobilitetsst ipendier. 
Alla önskas en god och inspirerande 
tur!

Hanne Sanders

Forskarskolans nyheter
november 2014
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Kursen ”Historiska problem”
Kursen Historiska problem syftar till att ge kunskap om vilka frågor som ställs i 
historisk forskning och vad som karakteriserar en historisk fråga. Kursen utgår från 
pågående forskning hos de olika samarbetsparterna och kombineras med en turné till 
de olika lärosätena. Flera gemensamma middagar är planerade. Kursen, som riktas till 
de nyantagna doktoranderna, börjar med ett besök i Göteborg den 20-21 november. 
Därefter följer träffar i Lund den 3 december, Malmö den 4 december, Växjö den 10 
december och Södertörn den 16-17 december. 

Nytt för denna gång är att vart och ett av de nya ämnena i samarbetet alla bidrar 
med ett seminarium - antikens kultur och samhällsliv, idé- och lärdomshistoria, et-
nologi och historisk arkeologi. Det är dock de historiska institutionerna som ansvarar 
för den aktuella dagen. 

FS Doktorandkurser 

2015
Under 2015 kommer FS att ge fem 
doktorandkurser. Kurserna som er-
bjuds är ”Historisk teori” (VT 2015) 
med Maria Sjöberg (GU) och Yvonne 
Maria Werner (LU) som lärare. De 
doktorander som antogs under HT 
2014 förutsätts delta i denna obliga-
toriska teorikurs och behöver därför 
inte anmäla deltagande. Övriga kur-
ser som ges är ”Religion och kultur 
i förändring 1500-1900” (VT 2015) 
med Hanne Sanders (LU) och Göran 
Malmstedt (GU) som lärare, ”Beyond 
Historicism and Structuralism. Dis-
course Studies and an Encounter with 
History” (VT 2015) med Lars Edgren 
(LU), Jenny Gunnarsson Payne (SH) 
och David Payne (SU) som lärare. 
Christer Alhberger (GU) och David 
Dunér (LU) undervisar på ”Kogni-
tionshistoria. Text, tanke och ting 
i människans historia” (HT 2015). 
Henrik Rosengren (LU), Lars Ekdahl 
(SH) och Irene Andersson (MAH) un-
dervisar på  ”Biografin och historieve-
tenskapen” (HT 2015). Vi uppdaterar 
informationen om kurserna kontinu-
erligt på hemsidan.

Internationella artiklar
Det internationella internatet på Bäck-
askog slott blev en succé. FS lednings-
grupp hoppas att flera av doktorander-
na tar tillfället i akt och utvecklar sina 
artikelutkast vidare för publicering. 

Sedan tidigare finns bestämmelsen 
att de doktorander som är finansie-
rade av FS har möjlighet att ansöka 
om pengar till språkgranskning av en 
artikel till en internationell tidskrift. 
Kontakta Maria (maria.smaberg@hist.
lu.se) om du vill veta mera.
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”Var inte så blyg och försiktig”, sa Stuart 
Carroll från York University angående vår 
oro för om den svenska forskningen kan 
vara av intresse för någon utanför vårt 
lands gränser. Han menade att det finns 
en stor nyfikenhet på Sverige utomlands 
och att svenska forskare ska ta för sig mera. 
Bland annat pekade han på att den svenska 
välfärdsmodellen röner stor uppmärksam-
het och att det inte finns någon anledning 
för svenska historiker att inte delta i den 
internationella debatten.

Carrolls uttalanden var en del av en 
längre paneldiskussion som hölls på Bäcka-
skog slott utanför Kristianstad. Paneldebat-
ten handlade om möjligheter och svårighe-
ter för svenska historiker att bli publicerade 
i internationella tidskrifter. Förutom Stu-
art Carroll deltog Mary Hilson (University 
College London), Martina Kessel (Univer-
sität Bielefeld) och Marcel van der Linden 
(International Institute of Social History) 
som inbjudna gäster. Debatten arrangera-
des av forskarskolan i historia som del av 
ett internat om internationell publicering. 
Internatet, som ägde rum 17-19 september, 
ägnades åt att kommentera och diskutera 
de artikelutkast som forskarskolans dokto-
rander hade skrivit.

Avgörande för möjligheten att bli pu-
blicerad i en internationell tidskrift är att 
känna till och anpassa sig efter den ame-
rikanska stilen, detta poängterades under 
panelsamtalet. Martina Kessel betonade att 
stilen som man tränas i att skriva vid ame-
rikanska college bygger på en tesdriven text. 
Artikeln ska börja med en klar och tydlig 
tes – så att läsaren vet vad texten handlar 

om. Sedan följer en fråga, och inte, som i 
den svenska traditionen (som Martina såg 
som starkt inspirerad av den tyska tradi-
tionen), en teoridel. Tyngdpunkten ska inte 
ligga på någon annans teori utan på teori 
som verktyg för att lösa det problem som 
artikeln handlar om. Sist kopplas detta till 
de viktigaste positionerna i den för artikeln 
relevanta forskningen. Artiklarna byggs 
upp så att en läsare genom att läsa första 
meningen i varje stycke ska kunna få med 
sig stora delar av textens innehåll och argu-
mentation. Denna första mening ska så att 
säga sammanfatta detta stycke och resten 
av det är en utläggning. Artikeln avslutats 
sedan med att författaren återkommer till 
tesen och ytterligare poängterar sitt argu-
ment i debatten.

Rankning av tidskrifter blir allt vikti-
gare. Att publiceras i en högt rankad tid-
skrift är mer meriterande än att publiceras 
i en lägre rankad. Den som eftersträvar att 
publicera sin artikel i en internationell 
tidskrift ska dock inte stirra sig blind på 
rankningen utan studera hela den flora av 
tidskrifter som finns och välja en som pas-
sar det ämne man vill skriva om. Genom 
att flitigt läsa artiklar i denna tidskrift och 
på så sätt lära sig vilken stil och språknivå 
som passar, ökar man sina möjligheter att 
också få sin artikel antagen.

Alla i panelen betonade, av egen erfaren-
het, att det är vanligt att man blir refuse-
rad och att det är normalt att man får skri-
va om en artikel två till tre gånger. Även 
mycket meriterade och ansedda professorer 
blir refuserade eftersom tidskrifterna an-
vänder sig av så kallad ”blind review”. Så 

Reaching out and getting published
Paneldebatt om internationell publicering

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

2014.11.17 SEMINARIUM

Jan Kockum: Klostrens omland i medel-
tidens Skåne och Halland. LU, HISTORISK 
ARKEOLOGI

2014.11.18 SLUTSEMINARIUM

Maria Karlsson: Cultures of Denial. 
! e Process, Structure and Function of 
Holocaust and Armenian Genocide De-
nial. Opponent Cecilie Felicia Stokholm 
Banke. LU, HISTORIA

2014.11.18 SEMINARIUM

Ingrid Wållgren: Julian Huxleys sköna 
nya värld. LU, IDÉ- OCH LÄRDOMSHIS-
TORIA

2014.11.20 GÄSTSEMINARIUM

Jacqueline van Gent (University of  Wes-
tern Australia): Emotions, Colonialism 
and Material Culture. LU, HISTORIA

2014.11.21 GÄSTSEMINARIUM

Jacqueline van Gent (University of 
Western Australia): Magic, Body and the 
Self in Eighteenth-Century Sweden. LU, 
IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA

2014.11.28 SEMINARIUM

Jimmy Jönsson: Avhandlingsplan. LU, 
IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA  

2014.12.02 GÄSTSEMINARIUM

Karin Hassan Jansson (Uppsala univer-
sitet): Hierarki, auktoritet och identitet: 
arbete och skillnadsskapande i det tidig-
moderna Sverige. LU, HISTORIA

2014.12.03 SEMINARIUM

Cecilia Axelsson & Joel Rudnert: Texter 
ur metodbok för aktiva och blivande 
lärare i historia. MAH, HISTORIA

2014.12.04 SEMINARIUM

Anna Palmgren. LU, HISTORIA

2014.12.04 SEMINARIUM

John Hennessey. LNU, HISTORIA

2014.12.09 GÄSTSEMINARIUM: 
Rolf Torstendahl (Uppsala universitet): 
! e Rise and Propagation of Historical 
Professionalism. LU, HISTORIA

2014.12.09 SEMINARIUM

Mats Greiff  (Malmö Högskola): ”We‘re 
more popular than Jesus now”. Populär-
musik som drivkraft för samhällsförän-
dring eller bara en spegling av samhället? 
LU, ETNOLOGI

2014.12.11 SEMINARIUM

Emma Severinsson: Den nya kvinnan - 
arbete, kropp och kärlek. LU, HISTORIA

2014.12.15 SEMINARIUM

Katarzyna Herd: ”Vi är Malmö från 
gamla tider” – performing history in the 

Mobilitetsstipendium
FS utlyste fyra mobilitetsstipendier inför 2015. Sju ansökningar kom in och en be-
dömningsgrupp har gått igenom dem. De doktorander som tilldelas stipendium är: 
Kristoffer Ekberg (LU), Ralahine Centre for Utopian Studies, Limerick; Bolette 
Frydendahl Larsen (LU), Warwick University’s Centre for the History of Medicine; 
Johan Pries (LU), UC Berkeley; och Sophia  Tolmacheva (GU), Higher School of 
Economics, Moskva. Vi önskar lycka till och hoppas på givande utbyten!

NÄTVERKSARBETE
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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 maria.smaberg@hist.lu.se.

Forskarskolans arbete leds av 

Föreståndare: Hanne Sanders 
Studierektor: Marie Lindst edt Cronberg

Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman, 
Stefan Nyzell och Maria Småberg 

Övrig adminstrativ personal:Barbro Bergner

www.hist.lu.se/forskarskolan

många som nio av tio artiklar på refuseras. 
Det viktiga med kritiken är att man lär sig 
enormt mycket av den. Vi ska alltså inte 
skrämmas av risken att bli refuserad.
”Internationell publicering handlar inte 
bara om att skriva om sitt ämne på ett an-
nat språk utan minst lika mycket om att 
kunna anpassa sin text och sitt ämne till 
den kultur som ämnet diskuteras inom”, sa 
Martina Kessel. Det finns till exempel en 
stark tysk kultur omkring hur nationalsoci-
alismen under 1930-och 40-talen diskute-

ras. Det sätt att ställa frågor och de begrepp 
som används kan inte översättas direkt till 
en engelsk kontext. Det blir därför svårt att 
kombinera och finna en balansgång mellan 
tysk och engelsk/amerikansk debatt. För 
den som vill publicera sig internationellt 
är detta hopp mellan ett internt/nationellt 
sätt att diskutera ett problem och den kul-
tur som råder internationellt ofta central. 
Att se kulturskillnader och försöka anpassa 
texten efter dessa är mycket viktigt för den 
som vill nå ut till en internationell publik. 
Till exempel kan det vara så att mycket av 
svensk forskning skulle passa bättre in i en 
tysk vetenskaplig kontext än i den angloa-
merikanska som många forskare spontant 

föredrar.
Mary Hilson, som har arbetat mycket 

med skandinavisk historia på engelska, be-
tonade att man bör vara mycket försiktig 
när man översätter källcitat och centrala 
begrepp från svenskan till andra språk. 
Betydelsen går ofta förlorad vilket gör att 
det kan bli svårt att överhuvudtaget för-
stå artikeln. Största noggrannhet är därför 
påbjuden.

Paneldebatten var mycket uppskattad 
och givande och de fyra inbjudna gästerna 

gav på ett generöst sätt med sig av sina 
erfarenheter. Nu hoppas forskarskolan att 
debatten ska leda till att fler doktorander 
och forskare tar steget att publicera sig in-
ternationellt.

Kajsa Brilkman

football environment. LU, ETNOLOGI

2014.12.17  SEMINARIUM

Susan Lindholm: Maskulinitetskonst-
ruktioner i svensk och chilensk hiphop-
kultur. MAH, HISTORIA. 

2014.12.18 SLUTSEMINARIUM 
Sune Bechmann Pedersen: ”Reel Socia-
lism”: Making Sense of the Communist 
Past in Czech and German Cinema 
since 1989. Opponent: Christian Axboe 
Nielsen. LU, HISTORIA

2014.12.19 SEMINARIUM

Per Boberg. LNU, HISTORIA

2014.12.19 SEMINARIUM

Anton Jansson (Göteborgs universitet): 
5 e Pure Teachings of Christ or the Per-
sonality of God: Christianity as Autho-
rity in early German Political Ideologies. 
LU, IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA

2015.01.13 SEMINARIUM

Kurt Villads Jensen (ny professor i me-
deltidshistoria Stockholms universitet): 
presenterar sin forskning. GU, HISTORIA

2015.01.15 SLUTSEMINARIUM

Erik Bodensten. Opponent Svante Nor-
rhem. LU, HISTORIA

DISPUTATIONER INOM FS

2014.12.05 DISPUTATION

FS-doktoranden Pål Brunnström 
disputerar på sin avhandling Ägare och 
kapital. Klass och genus hos kapitalägare 
i Sverige 1918-1939. Opponent Birgitta 
Jordansson. LU, HISTORIA. Läs mer om 
Påls avhandling i nästa nyhetsbrev samt 
på hemsidan. 

�

Stuart Carroll kommenterar Johannes Ljungbergs text under internatet på Bäckaskog


