
Årsberättelse för forskarskolan i historia läsåret 2009–2010  
 

Under verksamhetsåret har fem doktorander disputerat. Ingen ny antagning har skett.  

Styrelse och administration 

Styrelsen har under läsåret haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Klas-Göran Karlsson, 
Lars Berggren, Hanne Sanders och Eva-Helen Ulvros från Lund, Lars Olsson från Växjö, Mats Greiff 
från Malmö och Elisabeth Elgán från Södertörn. Suppleanter: Marie Cronqvist från Lund, Gunlög Fur 
från Växjö, Monika Edgren från Malmö samt Kekke Stadin från Södertörn. Följande personer har varit 
representanter för doktoranderna: Kajsa Brilkman (ordinarie), Magnus Olsson (ordinarie), Carolina 
Jonsson Malm (suppleant), Fredrik Håkansson (suppleant).   

Under läsåret sammanträdde styrelsen den 27/8, 13/10, 1/2 och 31/5. 

Forskarskolans ledningsgrupp har bestått av Klas-Göran Karlsson (ordf), Lars Berggren (studierektor), 
Charlotte Tornbjer (utbildningskoordinator) och Barbro Bergner (sekreterare i styrelsen).  

Doktorander 

Vid läsårets början hade forskarskolan 32 doktorander (16 kvinnor och 16 män). Av dessa antogs fem 
under år 2001, två år 2002, tre år 2003, fyra år 2005, tolv år 2006 och sex år 2008. Vid början av 
läsåret var fjorton placerade i Lund, nio på Södertörn, två i Växjö och sju i Malmö. En av 
doktoranderna i Malmö har fått en arbetsplats på högskolan i Halmstad.  

Vid läsårets slut var antalet doktorander 27, eftersom vi har haft fem disputationer under året. Av 
dessa doktorander är tretton placerade i Lund, åtta på Södertörn, en i Växjö och fem i Malmö. 14 är 
kvinnor och 13 är män.  

Några av studiestöden är externfinansierade eller finansierade av respektive lärosäte. Det gäller två 
doktorander i Malmö och tre på Södertörn. Av dessa har en av doktoranderna i Malmö disputerat 
under året. Doktoranderna i Lund, Malmö och Södertörn är antagna vid Lunds universitet, medan 
doktoranderna i Växjö är antagna vid Växjö universitet. 

Flera av doktorander har haft annan tjänstgöring i sina anställningar (huvudsakligen undervisning). 
Dessutom har barnledighet och sjukskrivning gjort att doktorandernas registrering inte varit den 
maximalt tänkbara. Studiestödet har gått ut för några av doktoranderna. 

Forskarskolan har inte gjort någon utlysning under läsåret.  

Kursutbudet  

På grund av att ingen antagning har skett under året har få kurser erbjudits i forskarskolans regi.  

Under vårterminen gav forskarskolan kursen Klass i historisk forskning. Som lärare tjänstgjorde Lars 
Edgren och Ulrika Holgersson.  Deltagare i denna kurs var från forskarskolan: Peter K Andersson, 



Fredrik Egefur, Kajsa Brilkman, Emma Hilborn och Åsa Bengtsson . Från den fakultetsfinansierade 
forskarutbildningen deltog även David Larsson och Martin Ericsson.  

Internat 

Forskarskolans januariinternat hölls den 1–2 februari på Pensionat Klinta. Temat för internatet var 
”Den transkulturella och transnationella vändningen”. Inbjudna gäster var Marcel van der Linden, 
Utrecht University och Stefan Eklöf Amirell, Utrikespolitiska institutet. Båda talade den inledande 
dagen.  Marcel van der Linden höll ett föredrag med titeln An old discipline transformed: Labour 
history goes global. Stefan Amirell Eklöfs inlägg hade titeln The world historical breakthrough in 
Sweden: Reflections on the current state of historical research. Dag två ägnades åt diskussioner kring 
texter på internatets tema. Diskussionen var strukturerad i tre olika sessioner. Två–tre doktorander 
ansvarade för en session. Sessionerna var: Minne och berättelse, Världshistoria/Globalhistoria och 
Komparativ historia. I internatet deltog 20 av forskarskolans doktorander och ytterligare tre 
doktorander och en licentiand som inte tillhör forskarskolan. Dessutom deltog 19 lärare/forskare, de 
flesta handledare i forskarskolan, och två inbjudna gäster.  

Den 31 maj–2 juni hölls ytterligare ett internat på Pensionat Klinta. Detta internat ägnades helt åt att 
diskutera texter till en ny forskarskoleantologi. I internatet deltog 19 av forskarskolans doktorander 
och tre som inte tillhör forskarskolan. Dessutom deltog 10 lärare/forskare, de flesta handledare i 
forskarskolan. Redaktörerna för antologin, Lars Berggren, Klas-Göran Karlsson och Charlotte 
Tornbjer, beräknar att texterna lämnas till förlaget den 15 september 2010. 

Internationalisering  

Liksom tidigare år har forskarskolans doktorander fått bidrag till konferensresor. Doktorander har 
deltagit i internationella konferenser som Biopolitics Across Borders: Ideas and Practices, Colombia 
University, New York, den 9 april 2010; Discourse analysis and historical semantics for Medieval and 
Early Modern history. A methodological workshop i Stockholm den 28–30  april 2010 och Medikale 
Zeiten: zur zeitlichen Dimension von Krankenheitserfahrung und Gesunheitshandeln den 26–28 mars 
2010 i Würzburg, Tyskland. Flera doktorander har också deltagit i 21st International Congress of 
Historical Sciences, Amsterdam 22-28 augusti 2010. Dessutom har extra medel beviljats till 
språkgranskning av artiklar som publicerats eller ska publiceras på engelska. 

Disputationer 

Under läsåret har fem av forskarskolans doktorander disputerat. En av dessa har disputerat i Lund, 
en vid Södertörns högskola, en vid Linnéuniversitetet och två vid Malmö högskola. Detta betyder att 
forskarskolan hittills haft 22 doktorsdisputationer. I sammanställningen nedan redovisas vilka som 
disputerat under läsåret 2009–2010. 

Stefan Nyzell disputerade fredagen den 5 februari 2010 med avhandlingen  "Striden ägde rum i 
Malmö": Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i mellankrigstidens 
Sverige (Malmö högskola).  

Louise Sebro disputerade fredagen den 12 mars 2010 med avhandlingen Mellem afrikaner og 
kreol. Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestidnien (Lunds universitet). 

http://www.hist.lu.se/forskarskolan/doktorander/stefan-nyzell/�


 Simon Larsson disputerade fredagen den 7 maj på sin avhandling Intelligensaristokrater och 
arkivmartyrer. Normer för vetenskaplig skicklighet i svensk hisotireforskning 1900-1945 
(Södertörns högskola). 

Vanja Lozic disputerade fredagen den 4 juni 2010 på sin avhandling I historiekanons skugga: 
Historieämne och idenitfikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle  (Malmö 
högskola).  

Marie Eriksson disputerade fredagen den 18 juni kl 13.15 på sin avhandling Makar emellan. 
Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810–1880 (Linnéuniversitetet). 
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