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Årsberättelse för forskarskolan i historia läsåret 
2011–2012  

 
Den nya organisationen av forskarskolan har under året implementerats och tolv nya 
doktorander har antagits inom ramen för forskarskolan. Arbetet kan delas in i två 
delar: Den som handlar om samarbete kring forskarutbildning där Lunds universitet, 
Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Södertörns högskola 
ingår. Den andra handlar om nätverksarbete och syftar till att skapa nätverk mellan 
doktorander i historia och närliggande ämnen inom hela landet. 
 
Samarbetsråd och administration 
 
Samarbetsrådet har under läsåret haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: 
Hanne Sanders (föreståndare), Charlotte Tornbjer, Kim Salomon, och Yvonne Maria 
Werner från Lund, Maria Sjöberg och Christer Ahlberger från Göteborg, Ulla Rosén 
från Linnéuniversitetet, Monika Edgren från Malmö och Kekke Stadin från 
Södertörn. Ersättare: Marie Cronqvist (HT 2011), Ulrika Holgersson (VT2012), 
Christopher Collstedt från Lund, Göran Malmstedt och Thomas Lindkvist från 
Göteborg, Hans Hägerdal från Linnéuniversitetet, Ulf Zander (HT 2011) från 
Malmö samt Norbert Götz från Södertörn. Under hösten 2011 företräddes 
doktoranderna av Kajsa Brilkman och Hugo Nordland från Lund. Följande personer 
har varit representanter för doktoranderna under våren 2012: Robin Ekelund, Malmö 
(ordinarie), John Hennessey, Linnéuniversitetet (ordinarie), Bonnie Clementsson, 
Lund  (ersättare), Sophia Tolmacheva, (ersättare).   
 
Under läsåret sammanträdde samarbetsrådet den 25–26/8, 14/11, 8/2, 21/3, samt 
4/6.  
 
Hanne Sanders är föreståndare i forskarskolan, från och med våren 2012 på 30 %. 
Charlotte Tornbjer är studierektor och utbildningskoordinator (30 %). Barbro 
Bergner arbetar 60 % med administration (sjukskriven under stora delar av läsåret). 
Under våren 2012 har Malin Gregersen anställts som utbildningskoordinator på 50 % 
och Kajsa Brilkman gör institutionstjänstgöring inom ramen för sin doktorandtjänst 
(20%) inom forskarskolan.  
 
Doktorander 
 
Vid läsårets början hade forskarskolan 21 doktorander (10 kvinnor och 11 män). Av 
dessa antogs tre under år 2001, en år 2002, en år 2003, en år 2005, nio år 2006 och 
sex år 2008. Av dessa var tolv placerade i Lund, fem på Södertörn och fyra i Malmö. 
En av doktoranderna i Malmö har fått en arbetsplats på högskolan i Halmstad. Alla 
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doktoranderna var antagna vid Lunds universitet. Ett av studiestöden har varit 
finansierad av Malmö högskola.  
 
Flera av doktoranderna har haft annan tjänstgöring i sina anställningar (huvudsakligen 
undervisning). Dessutom har barnledighet och sjukskrivning gjort att doktorandernas 
registrering inte varit hundra procent. Studiestödet har gått ut för några av 
doktoranderna.  
 
Tolv nya doktorander har antagits vårterminen 2012 inom ramen för den nya 
organisationen i forskarskolan, fem i Lund (tre män och två kvinnor), tre i Göteborg, 
(två kvinnor och en man), två vid Linnéuniversitetet (två män) och två i Malmö (två 
män). I Malmö hade en av de antagna avlagt licentiatexamen och får därmed enbart 
ytterligare två år. De nyantagna doktoranderna är antagna och anställda vid respektive 
lärosäte. Två doktorander i Lund har finansierats av Historiska institutionen, medan 
övriga huvudsakligen finansieras av forskarskolan med medfinansiering från respektive 
lärosäte. 
 
Våren 2012 utlyste forskarskolan ytterligare tre (3) studiestöd vid Lund universitet 
samt ett tvåårigt studiestöd vid Malmö högskola. Våren 2013 utlyses två (2) 
studiestöd vid Södertörns högskola samt ett ännu inte specificerat antal vid Lunds 
universitet. 
 
Kursutbudet och andra aktiviteter 
 
Den 8 februari 2012 hade Forskarskolan en introduktionsdag för alla nyantagna inom 
forskarskolenätverket. 17 doktorander presenterade kort sin avhandlingsidé. 
Huvudhandledare var också inbjudna och sammanlagt var 31 personer närvarande 
under dagen. 
 
Under våren 2012 erbjöd forskarskolan kursen Historiska problem för alla nyantagna 
doktorander inom nätverket. Kursen syftade till att ge kunskap om vilka frågor som 
ställs i historisk forskning. Vad karakteriserar en historisk fråga, hur motiveras den 
och hur undersöks den var några av de aspekter som kursen behandlade. Kursen 
utgick från pågående forskning vid de olika lärosätena och kombinerades med en 
turné till de olika lärosätena. Kursansvarig var Hanne Sanders. 
Kursen följdes av Karin Jonsson, Rahel Kuflu, Maria Nyman (Södertörn), Bonnie 
Clementsson, Johannes Ljungberg, Bolette Frydendahl Larsen, Kristoffer Ekberg, 
Niklas Svensson (Lund), John Hennessey, Per Boberg, Jens Björk Andersson, 
(Linnéuniversitetet), Kim Olsen, Ann-Sofie Andersson, Sophia Tolmacheva, Johannes 
Daun, Jakob Winther Forsbäck, Terese Zachrisson (Göteborg), Susan Lindholm, Joel 
Rudnert och Robin Ekelund (Malmö) 
 
Internat och internationalisering  
 
Forskarskolan arrangerade ett internationellt internat 21–23 mars 2012. Gäster var 
John Spurr, Swansea University och Hagen Schultz-Forberg, Aarhus universitet. 
Första dagen höll gästerna föreläsningar. Internatet fortsatte sedan på Örenäs slott där 
11 doktorander lade fram paper på engelska som kommenterades av gästerna. 
Dessutom deltog Karin Sennefelt med ett föredrag om internationell publicering. 
I internatet deltog 18 doktorander från Forskarskolans nätverk. Dessutom deltog 15 
lärare/forskare, de flesta handledare i forskarskolan 
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Liksom tidigare år har forskarskolans doktorander fått bidrag till konferensresor. 
Forskarskolan har till exempel bidragit till att en doktorand kunde delta i en konferens 
arrangerad av Association for Slavic East European and Eurasien Studies i 
Washington DC, USA 17–20 november2011, att två doktorander kunde delta i 
European Social Science History Conference, Glasgow 11–14 april och att en doktorand 
kunde delta i kursen Die Reformation und ihre Inszenierungen: Ereignisse, Identität, 
Erinnerung i Erlangen 4–8 september 2012. Bidrag har även getts till konferensresor 
inom landet. 
 
Två doktorander har under läsåret utnyttjat det mobilitetsstipendium som de fick 
våren 2011. Kajsa Brilkman har vistats två månader vid Georg-August-Universität i 
Göttingen och Fredrik Egefur har varit två månader vid Nationernas förbunds arkiv i 
Genève. 
 
Dessutom har extra medel beviljats till språkgranskning av artiklar som publicerats 
eller ska publiceras på engelska. 
 
Kommunikation 
 
Forskarskolans administration har under året arbetat mycket med kommunikationen 
inom nätverket och skapat ett nytt nyhetsbrev. Det första brevet publicerades våren 
2012. Det ska fortsättningsvis komma ut två gånger per termin och gå ut brett både 
inom och utom nätverket. 
 
Disputationer 
 
Under verksamhetsåret har sex doktorander disputerat (tre placerade i Lund, två på 
Södertörn och en i Malmö). Detta betyder att forskarskolan hittills haft 34 
doktorsdisputationer. I sammanställningen nedan redovisas vilka som disputerat 
under läsåret 2011–2012. 
 
Christina Douglas, Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 
1800-talet, Carlssons, Stockholm 2011 
 
Martin Kjellgren, Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the Word of God in 
Early Modern Sweden, Sekel Bokförlag, Lund 2011 
 
Anna Rosengren, Åldrandet och språket. En språkhistorisk analys av hög ålder och 
åldrande i Sverige cirka 1875-1975, Södertörns högskola, Huddinge 2011 
 
Åsa Bengtsson, Nyktra kvinnor. Folkbildare och politiska aktörer. Vita bandet 1900–
1930, Makadam förlag, Göteborg 2011 
 
Anna Nilsson, Lyckans betydelse. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i 
svenska skillingtryck, Agerings bokförlag, Höör 2012 
 
Anna Alm, Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880–1940, Historiska 
institutionen, Lund 2012 
 
Nätverksarbete 
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Forskarskolan arrangerade den 12 december 2012 en dag för områdets doktorander. 
Temat var: Vad betyder det att ha ett historiskt perspektiv? Inbjudna inledare var 
Kristina Jennbert, arkeologi, Thomas Kaiserfeldt, idé- och lärdomshistoria och 
Blazenka Scheuer, gamla testamentets exegetik. 12 doktorander från skiftande ämnen 
deltog i dagen. 
 
Forskarskolan har också påbörjat ett arbete med att skapa en webbportal för 
doktorander i historia. Planen är att den ska lanseras till hösten 2012. 
 
Forskarskolan har bidragit med resa och logi för fyra doktorander i samband med en 
nätverksträff för doktorander som forskar om tidigmodern tid i Umeå 6–7 september 
2011. 
 
Forskarskolan har också bidragit med administrativ hjälp till Premodskonferensen 
som hölls i Lund den 23–24 augusti 2012. Premods är ett nätverk för doktorander 
som forskar om tidigmodern tid.  
 
Vidare har forskarskolans administration arbetat med skrivbordsbyten mellan 
doktorander. Detta projekt kan förhoppningsvis komma igång under det kommande 
läsåret. 
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