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Namn

Ort

Ahl-Waris Eva
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Aho Marko
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Dincay Riitta
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Haikari Janne

Esbo

Hakala Heidi

Helsingfors

Hyttinen Elsi
Maaria

Helsingfors

Jagne-Soreau
Maïmouna

Helsingfors

Kanerva Kirsi

Vichtis

Kangasvuo
Jenny

Uleåborg

Dygn
Beviljat ändamål
För att bedriva arkivforskning vid bl.a. Uppsala
14
Universitetsbibliotek och vid Riksantikvarieämbetes arkiv i
Stockholm. Syftet är att med arkivforskningen bidra till att
manuskriptet till en biografi kring historikerna Gunvor och Martti
Kerkkonen färdigställs under år 2017.
För att i egenskap av styrelsemedlem i Finlands musikmuseum
7
bekanta sig med svenska instrumentsamlingar vid Dalarnas
museum i Falun, Folkmusikens hus i Rättvik, Guitars-museet i
Umeå och Scenkonstmuseet i Stockholm. Syftet är att bekanta
sig med utställningsinnehållen, nätverka med officiella och
privata aktörer inom branschen samt skriva en artikel om resan
till Finlands musikmuseum rf:s årsbok.
För att delta i konferensen "Adult education in the age of global
4
mobility" samt bekanta sig med svensk forskning om integration
och invandrarutbildning vid universitetsbibliotek i Jönköping.
Syftet är att nätverka med aktörer inom vuxenutbildning för
invandrare samt förbereda samarbetsprojekt, utbildningar eller
annat samarbete.
För att som inbjuden gästforskare delta i forskningsgruppens
7
"Studies of History and Education" arbete vid Uppsala
universitet. Syftet är att presentera de egna forskningsresultaten
i ett forskarseminarium samt göra finländsk uppfostrans och
pedagogikens historia bekant i svenska och internationella
forskarkretsar.
För att delta i en skrivarkurs vid Nordens Folkhögskola Biskops
4
Arnö. Syftet är att fördjupa och utveckla språket och skrivandet,
ge finlandssvenskarnas litteratur och språk synlighet i Sverige
samt få en inblick i den svenska förlagsvärlden och
kulturdebatten som starkt influerar det litterära samtalet också i
Svenskfinland.
För att planera svensk-finlänskt samarbete vid Malmö högskola.
2
Syftet är att skriva en bok om gränsöverskridande påverkningar
mellan Sverige och Finland i arbetarkulturen i början av 1900talet samt hitta samarbetsformer för att öka samarbete mellan
svenska och finländska forskare inom arbetarlitteratur och kultur.
För att delta i konferensen 'Rethinking Scandinavia' ordnad av
4
Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) i Lund.
Syftet är att hålla föredrag om postinvandringslitteratur i Norden
i konferensen samt öka kunskaperna om mångkulturalism och
dess alternativ i en nordisk akademisk kontext.
För att delta i en internationell konferens inom kulturhistoria
4
med temat känslornas historia i Umeå. Syftet är att hålla
föredrag som en del av pågående postdoktoral forskning om
attityder, normer och uppfattnigar om självmord i den medeltida
Skandinavien, arrangera två arbetsgrupper om känslorna i
folkkultur samt skapa nya forskarkontakter.
För att utföra fältarbete för en roman i Högom, Sundsvall. Syftet
4
är att kunna skapa en trovärdig miljö och landskap i järnåldern
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genom att besöka Högoms gravfält och Sundsvalls museum samt
bekanta sig med kvarlevor från folkvandringstiden.
För att göra ett studiebesök till Gripsholmsskolan i Mariefred.
Syftet är att bekanta sig med pedagogiken i Gripsholmsskolan för
att få tips och nya idéer till egen undervisning samt knyta
kontakter till lärare och elever och skapa en grund för fortsatt
samarbete i framtiden. Vistelsen är avsedd för 6 personer.
För att i egenskap som doktorand besöka Institutionen för
geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet. Syftet är
att få kommentarer till sammanfattningen av doktorsavhandling
om förhållandet mellan turism som näring och hållbar utveckling
i norra lokalsamhällen, påbörja gemensamma artikelprojekt med
forskare inom turism samt främja forksningssamarbetet mellan
Umeå och Uleåborg universitet.
För att delta i den samnordiska kongressen "Dance and
Democracy" arrangerad av Nordic Forum for Dance Research i
Göteborg. Syftet är att hålla föredraget "Theatre dance(rs) and
transnationalism in Europe in the 1930s" som handlar om två
kvinnliga finländska koreografers verksamhet i Europa under
1920- och 1930-talet, träffa svenska kolleger, skapa nya
kontakter samt öka kännedom om finländska modernister bland
dansforskare och kartlägga samarbetsmöjligheter mellan Sverige
och Finland i transnationella nätverk.
För att utföra arkivarbete och skaffa forskningsmaterial vid
Västerås stifts arkiv, Länsbiblioteket i Västmanland och vid
Kungliga biblioteket i Stockholm. Syftet är att i samband med
reformationens märkesår 2017 hålla ett föredrag i
jubileumssymposiet, främja reformationsforskning, hitta nya
tolkningar angående den gemensamma historian om Finlands
och Sveriges reformation samt inhämta nya forskningskällor till
förfogande för andra forskare.
För att delta i Svenska historikermötet i Sundsvall. Syftet är att
främja nätverkandet med forskningen i Sverige, delta i en
session om snabb reformation samt planera vidare ett svenskfinländskt publikationsprojekt.
För att i egenskap av forskare och lärare i svenska besöka
Uppsala och delta i konferensen ”Svenskans beskrivning 36” vid
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Syftet är
att hålla ett textforskningsrelaterat föredrag om historisk
brevforskning, knyta nya kontakter och upprätthålla befintliga
kontakter inom forskarnätverket i svenska/nordiska språk, samt
uppdatera kunskaperna om forskning i svenska språket.
För att delta i konferensen Nordic Forum for Dance Research i
Göteborg. Syftet är att hålla ett föredrag som handlar om den
pågående doktorsavhandlingen om åskådarupplevelsen inom
modern dans, skapa kontakter med svenska och nordiska
dansforskare samt väcka diskussion om åskådarrollen i
värdeskapandet för modern dans och i definieringen av det i
samhället.
För att besöka Karlskrona och Landskrona fästningar samt
Kalmar slott. Syftet är att som en del av postdoktoral forskning
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inhämta information om restaurering och underhållning av
fästningar och slott, träffa personal och sakkunniga som
ansvarar för dessa samt öka kunskap om Finlands och Sveriges
gemensamma historia inom arkitektur, speciellt slotts- och
fästningsarkitektur.
För att en göra studieresa till Malmö och Göteborg. Syftet är att
bekanta sig med planering och genomförande av cykeltrafik i
Malmö och utveckling av cykel- och stadslogistik i Götebörg samt
skapa tätare nätverk med branschaktörer i Sverige.
För att i egenskap av styrelsemedlem i Nordiska nätverket för
yrkesutbildning, NordYrk, delta i nätverkets konferens vid
Högskolan Dalarna i Falun. Syftet är att hålla föredrag med
rubriken "Educating judgement, a comparison between the
didactics of slojd and philosophy", delta i styrelsemöte med mål
att förbli styrelsemedlem samt fördjupa bestående
samarbetskontakter med Linköpings och Göteborgs universitet
och yrkesskolor i anknytning till Göteborg och Linköping samt
knyta nya kontakter för fortsatt och fördjupad
utbytesverksamhet.
För att utföra förarbete för en kommande film vid
universitetsmuseum vid Lunds universitet. Syftet är att göra en
dokumentär om släkten Nobel som en makthavande släkt under
industrialiseringen samt betrakta den tidens händelser som en
del av Finlands och Sveriges historia vid sekelskiftet 1800–1900.
Vistelsen är avsedd för 2 personer.
För att delta i en kurs om kristen etik i Lessebo. Syftet är att få
bättre insikter i kristen värdegrund och hitta nycklar till
kristendomen för människor med andra traditioner, få kontakter
med personer i Norden som jobbar med människor med olika
bakgrunder samt utbyta erfarenheter.
För att delta i en skrivarkurs ”Att skriva skönhet” vid Nordens
folkhögskola Biskops Arnö. Syftet är att utveckla färdigheterna i
skrivande, såväl skön- som facklitterära texter, ge
finlandssvenskarnas litteratur och språk synlighet i Sverige samt
få en inblick i den svenska förlagsvärlden och kulturdebatten
som starkt influerar det litterära samtalet också i Svenskfinland.
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