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Årsberättelse för forskarskolan i historia läsåret 2005 – 
2006  
 
Under sitt femte läsår fick forskarskolan sina första färdiga doktorer. Tre av doktoranderna 
disputerade under läsåret. Fyra nya doktorander introducerades under hösten, och under 
vårterminen utlystes tolv nya anställningar som doktorand. Tre av dessa finansieras av 
Södertörn respektive Malmö.  
 

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 Kjell Östberg från Södertörn. Suppleanter: Kristian 
Gerner och Kerstin Sundberg från Lund, Gunlög Fur från Växjö, Monika Edgren från Malmö 
och Christine Bladh från Södertörn.  
 
Följande personer har varit representanter för doktoranderna: Ordinarie: Andrés Brink och 
Cecilia Riving. Suppleanter: Vanja Lozic och Jesper Johansson. 
 
Under läsåret sammanträdde styrelsen den 5/9, 7/11, 31/1, 15/5 samt 13/6. Styrelsemöten per 
capsulam hölls med sista svarsdag den 19/10, 11/1 och 17/1. 
 
Forskarskolans ledningsgrupp har bestått av Klas-Göran Karlsson (ordf), Lars Berggren 
(studierektor), Fredrik Lindström (utbildningskoordinator) och Barbro Bergner (sekreterare i 
styrelsen och ansvarig för gästföreläsarverksamheten). Forskarskolan bekostar också delar av 
ekonomihandläggaren Evelin Stetters och datoransvarige Kenneth Johanssons löner. 
 
För att förbättra informationen inom forskarskolan har ledningsgruppen – efter önskemål från 
doktoranderna – börjat ge ut ett nyhetsbrev, som distribueras till samtliga doktorander och 
lärare inom forskarskolans nätverk. 
 

Doktorander 
Vid läsårets början hade forskarskolan 33 doktorander (sjutton män och sexton kvinnor). Av 
dessa antogs elva under år 2001, sju år 2002, elva år 2003 och fyra år 2005. Vid början av 
läsåret var fjorton placerade i Lund, åtta på Södertörn, sju i Malmö (varav en licentiand) och 
fyra i Växjö. Flera doktorander har haft annan tjänstgöring i sina anställningar (huvudsakligen 
undervisning). Dessutom har barnledighet och sjukskrivning gjort att doktorandernas 
registrering inte varit den maximalt tänkbara (vilken alltså skulle vara 33 års heltidsstudier).  
 
Vid läsårets slut var antalet doktorander 30, eftersom tre disputerat under året. Dessutom har 
studiestödet gått ut för ett par av doktoranderna. 
 
Individuella studieplaner har upprättats för samtliga doktorander.  
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Kursutbudet läsåret 2005 – 2006 
Kursgivningen har under läsåret har liksom året dessförinnan påverkats av att många av 
forskarskolans doktorander fullgjort en större del av sina kurser.  Detta har påverkat 
deltagandet på de kurser som getts. 
 
Under de första veckorna på höstterminen gavs en ny introduktionskurs för de nya 
doktoranderna. Syftet var att skola in doktoranderna i historiestudierna och göra dem bekanta 
med forskningsmiljöerna i forskarskolan. Deltagare var Anna Bengtsson, Malin Gregersen, 
Vanja Lozic och Johanna Ringarp från forskarskolan samt Anna Lindström från Växjö 
universitet. Kursledare var Lars Berggren.  
 
Under höstterminen gavs också kursen Det moderna samhällets skuggsidor: etnisk rensning, 
terror, folkmord med Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson som lärare. I kursen deltog 
fem personer, varav följande från forskarskolan: Ainur Elmgren och Mikael Tossavainen.  
 
Kursen Religion och samhällsprocesser i Europa. Kulturhistoria och politik från kristnande 
till dagens mångkulturella samhälle gavs under vårterminen med Hanne Sanders och 
Catharina Raudvere som lärare. Kursen hade sex deltagare, varav Malin Gregersen och Anna 
Bengtsson från forskarskolan. 
 
Under senare delen av vårterminen gavs kursen Amerikanska friheter och ofriheter med 
Gunlög Fur och Dag Blanck som lärare. Trots att det bara fanns två anmälda till kursen, 
Tommy Gustafsson och Victor Lundberg från forskarskolan, beslöts att den skulle ges, men i 
en något nedbantad version. 
 
Eftersom forskarskolans kursutbud har setts över av en särskild grupp och eftersom antalet 
nyantagna doktorander har varit lågt beslöts att skjuta upp de obligatoriska teori- och 
metodkurserna till kommande läsår.  
 
Forskarskolan har också gett stöd till administrationen av kursen Tillämpad teori och metod. 
En nätbaserad doktorandkurs i historia. Kursen som gavs under höstterminen 
administrerades av Lars Edgren. Från forskarskolan deltog Louise Sebro. 
 

Internat 
Forskarskolan samlar doktorander och handledare till seminarieinternat för diskussion av 
doktorandernas avhandlingsarbete två gånger årligen. Förutom forskarskolans doktorander 
bjuds också andra doktorander från de samverkande högskolorna in. Till internatet i slutet av 
vårterminen brukar vi dessutom bjuda in internationellt etablerade forskare som 
kommentatorer.  
 
Januariinternatet genomfördes på Stiftsgården Åkersberg i Höör den 30 januari – 31 januari.  
 
Internatet inleddes med en halvdag om historikers arbetsmarknad. Göran Blomqvist, 
förbundsdirektör i SULF, höll en föreläsning på detta tema följd av Kjell Blückert, 
forskningssekreterare vid Riksbankens jubileumsfond, som tog upp frågan om att söka 
forskningsanslag. Därefter vidtog en paneldiskussion med rubriken Vad kan historiker och 
historia utanför de historiska institutionerna? Inbjudna deltagare i denna var gymnasielektor 
Bengt Nilson, ambassadör Cecilia Ruthström-Ruin, museichef Göran Larsson och 
landsarkivarie Jan Dahlin. 
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Fem doktorander deltog med egna texter, och därutöver deltog arton doktorander på 
internatet. Av doktorander med egna texter tillhör fyra forskarskolan (två från Lund, en från 
Södertörn, och en från Malmö). Av övriga deltagande doktorander tillhör fjorton 
forskarskolan (sex från Lund, tre från Södertörn, fyra från Malmö och en från Växjö). Övriga 
deltagare var tolv lärare/forskare, sex gästföreläsare och en administratör från forskarskolan. 
 
Juniinternatet hölls på Bäckaskogs slott den 7 juni – 9 juni. Denna gång var inte internatet 
engelskspråkigt, utan gäster från de nordiska länderna bjöds in för att kommentera texter på 
svenska. De inbjudna var Ida Blom från Norge, Annette Warring från Danmark samt Henrik 
Meinander och Derek Fewster från Finland. Henrik Meinande höll inledningsanförandet med 
titeln Journalistik med fotnoter? Problem i samtidshistorisk forskning. 
 
Nio doktorander, samtliga från forskarskolan, deltog med texter. Av dessa kom fyra från 
Lund, tre från Södertörn och två från Malmö. Dessutom deltog ytterligare sju doktorander, 
varav sex från forskarskolan. Övriga deltagare var femton lärare/forskare, en administratör 
från forskarskolan och fyra utländska gäster. 
 
På internatet genomfördes också presentationer av de olika forskningsmiljöerna inom 
forskarskolan. 
 

Internationalisering  
Vid styrelsemötet den 13 juni 2005 sjösattes ett internationaliseringsprogram för 
forskarskolan och en budget antogs för satsningen. Det övergripande intrycket är att 
satsningen över lag fallit väl ut, men att det finns brister och barnsjukdomar i genomförandet. 
Likaså kan det konstateras att doktorandgruppen uppvisat ett delvis svagt intresse för de 
möjligheter som erbjudits inom programmet. Detta kan bero på faktiskt bristande intresse för 
internationalisering bland doktoranderna (och handledarna), men också på bristande 
kommunikation från ledningsgruppen. Det får också sägas att ett år kan vara för kort tid för att 
utvärdera programmet på ett meningsfullt sätt. 
 
Doktorandernas internationella rörlighet har ökat markant under de senaste två åren, efter det 
att en speciell satsning på detta inleddes VT 2004. Intresset för deltagande i internationella 
konferenser har lett till en kraftig ökning i konferensbidrag mellan 2004 och 2005. Under de 
fem första månaderna 2006 låg konferensbidragen kvar på ungefär samma nivå som 2005. 
Ökningen i konferensdeltagande är större än ökningen i kostnader, från ca: 10 under läsåret 
2004/2005 till runt 20 under läsåret 2005/2006. Detta beror på att doktoranderna i ökande 
utsträckning sökt och fått externa resestipendier, som använts till att delfinansiera (och ibland 
helfinansiera) konferensdeltagande (antalet doktorander som deltar i internationella 
konferenser är delvis en skattning, eftersom vi ibland saknar uppgifter om 
konferensdeltagande som helt finansierats externt).  
 
Under höstterminen utlyste forskarskolan två stipendier för att möjliggöra en en–två månaders 
vistelse vid ett utländskt lärosäte. Stipendierna var framförallt tänkta som en möjlighet att 
vistas en tid i en utländsk forskningsmiljö som direkt kan främja arbetet på avhandlingen. Det 
krävdes en inbjudan från det utländska lärosätet där det framgick att arbetsplats erbjöds under 
vistelsen. Det krävdes också ett intyg från sökandes huvudhandledare om utlandsvistelsens 
betydelse för avhandlingsarbetet. Utlandsvistelsen tänktes äga rum under kalenderåret 2006. 
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Styrelsen delade den 30 januari 2006 ut tre stipendier för kortare utlandsvistelser istället för 
de utlysta två. De tilldelades Jesper Johansson, Martin Kjellgren, och Johanna Ringarp. Detta 
innebär i sig en förstärkning av den internationella rörligheten bland forskarskolans 
doktorander. Men förhållandet att det endast var tre som sökte stipendierna är nedslående. Ett 
speciellt stöd gavs under läsåret till en doktorand för utbyte med Helsingfors universitet. En 
doktorand har varit ute på ett STINT-stipendium under läsåret 2005/06. I årets omgång har 
flera av forskarskolans doktorander varit framgångsrika med sina ansökningar och kommer att 
åka ut under nästa läsår. 
 
Språksatsningen har provats ut under 2005/06, men har inte heller den funnit sin form än. En 
kurs i ”academic writing in English” gavs mellan november 2005 och februari 2006. Anmälda 
deltagare var 10, men endast en mindre del av dessa fullföljde kursen. Utfallet var blandat. 
Flera upplevde kursen som väldigt givande, men kursdeltagandet var ändå fallande över tid. 
Detta beror delvis på att kursen ges bredvid den normala verksamheten (utan att ge poäng) 
och därför inte tillmättes ett lika högt värde som andra aktiviteter. Den praktiska inriktningen 
på att öva färdigheter inför akademiskt publicering på engelska och att utveckla den egna 
språkhanteringen gör emellertid kursen till ett viktigt inslag i internationaliseringssatsningen. 
Det andra elementet i språksatsningen, den interaktiva språkgranskningen, har knappt 
utnyttjats (endast två doktorander har utnyttjat möjligheten än så länge). Dessa två är 
emellertid mycket nöjda med att språkgranskning görs i språkutvecklande form, och inte bara 
som ett korrigerande av en avslutad text. Det bör noteras att detta är den enda typen av 
språkgranskning som forskarskolan bekostar numer, vilket sannolikt innebär att flertalet 
doktorander som reser på internationella konferenser eller publicerar sig internationellt har 
fått språkgranskning/översättning gjord utanför forskarskolans ramar.  
 
Internationella föreläsare. Följande beslut av den 22 november 2005 anger ramarna för 
gästföreläsarverksamheten: 

    
”Beslut om arbetsfördelning 
 
Delar av forskarskolans internationaliseringsprogram har inte utvecklats som tänkt, och 
det behövs nu ett mer koncentrerat arbete med framförallt inbjudande av gästföreläsare 
till forskarskolans miljöer i Lund, Malmö och Södertörn. Barbro Bergner får därför 
fr.o.m. idag ansvar för den del av forskarskolans internationaliseringsarbete som rör 
inbjudande av gästföreläsare (korta besök med enstaka föreläsning) och gästforskare 
(vistelser innefattande handledning och kursgivande på 1-3 månader) med uppdraget att 
intensifiera denna del av forskarskolans internationella utbyte. Inbjudningsplanerna skall 
beredas i ledningsgruppen och i de fall de rör inbjudningar till Lund skall de förankras 
på Historiska institutionen i förväg. De skall samordnas med institutionens övriga 
verksamhet. Ifall gästföreläsningarna äger rum i Malmö eller Södertörn sker 
beredningen i samråd med berörda institutioner där. 
 
Budgetramarna för den internationella gästföreläsarverksamheten sattes enligt 
styrelsebeslut den 13 juni 2005. Ytterligare medel kan eventuellt tillföras från andra 
delar av internationaliseringsprogrammet. Kostnaden för gästforskare ska i första hand 
finansieras externt. Utvärdering sker i samband med läsårets sista styrelsemöte då 
rapportering av internationaliseringssatsningen sker och nya budgetramar för det 
kommande läsåret sätts. 
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Gästföreläsarna kan representera olika ämnen, men minst hälften av de inbjudna skall 
vara historiker. 
  
Gästföreläsningarna kan gärna ske i samarbete med andra institutioner. 
 
Klas-Göran Karlsson och Lars Berggren får i uppgift att förankra inbjudningsplanerna 
på institutionen och inom handledarkollegiet.”  
 

 
Antalet gästföreläsningar har varit relativt stort under VT 06 och väl fördelat på de olika 
högskolorna; Södertörn två föreläsningar (Haupt), Växjö två (Arnesen, Björk), Malmö en 
(Swanson), Lund fyra (Sensbach, Wieviorka, Ofer, Eisenstadt). En föreläsning (Hilson) 
skedde inom ramen för en konferens initierad av doktorander från Forskarskolan och 
Historiska institutionen i Lund. Flera av föreläsarna är bland de internationellt sett mest 
framträdande inom sina respektive discipliner och forskningsfält. Enligt anvisningarna ska 
minst 50 % av gästföreläsarna vara historiker, vilket varit fallet då fem av dem är historiker. 
Bland de övriga är två sociologer, en inom journalistik och en inom det tvärdisciplinära 
området förintelsestudier. Några längre gästforskarvistelser har inte förekommit och är heller 
inte planerade. De flesta föreläsningarna har skett i samarbete med andra institutioner. 
Samarbetet har berört alla delar av arrangemangen, från finansiering till 
informationsspridning, och fungerat väl.  
 
 
Gästföreläsningar under HT 05/VT06 
 
Hösten 2005: Inga gästföreläsningar.  
 
Våren 2006: 

• 31 januari, Mary Hilson, lecturer in Contemporary Scandinavian History, University 
College of London: An outsider's view of Sweden's century of change. Föreläsningen 
gavs inom ramen för konferensen 100 år som förändrade Sverige. Nya perspektiv på 
perioden 1850-1950. Konferensen, som hölls på Stiftsgården Åkersberg i Höör i 
samband med Forskarskolans internat, finansierades av Forskarskolan.  

• 10 mars, Södertörns högskola. Heinz-Gerhard Haupt, professor i historia, Universität 
Bielefeld och EUI. Två föreläsningar: a) Komparativ och transnationell historia. Att 
skriva socialhistoria i ett europeiskt perspektiv. b) Politiskt våld i Europa under 1800- 
och 1900-talen. Haupt är en ledande socialhistoriker och en framträdande företrädare 
för Bielefeld-skolan. Hans forskningsområden har rört relationer mellan nationalism 
och nationsbyggande, där han argumenterat för en social analys av nationalismen och 
vidare klasser och social skiktning, där han bland annat lett ett större internationellt 
projekt om småborgerlighet. Han har också tillsammans med Jürgen Kocka givit 
viktiga bidrag till den tyska ”sonderweg”-diskussionen. Just nu leder han forskning 
kring politiskt våld i Europa under 1800- och 1900-talen.  

• 8 maj, Historiska institutionen, Lund. Jon F. Sensbach, University of Florida: Crossing 
Borders, Bridging Worlds: Negotiating Black Atlantic Identities in the Age of the 
Slave Trade. Jon F. Sensbach är professor i historia vid University of Florida. 
Sensbach arbetar med atlantisk, afroamerikansk och tidig amerikansk historia. Han har 
skrivit om herrnhuterna och utvecklingen från enhetskyrka till rasuppdelade kyrkor i 
Nordamerika och utvecklingen av afrokaribisk kristendom i Karibien. 



 6 

• 12 maj, Sociologiska institutionen, Lund, Michel Wieviorka, EHESS, Paris: 
Integration " à la française": the End?  Michel Wieviorka är en av Frankrikes ledande 
sociologer och professor vid Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS), i 
Paris. Han är också ledare för CADIS (Centre d'Analyse et d'Intervention 
Sociologique). Hans forskning är till största delen inriktad på frågor kring terrorism, 
integration och rasism. På engelska har Wieviorka bland annat publicerat The Making 
of Terrorism (University of Chicago Press), The Arena of Racism (Sage), och 
tillsammans med Alain Touraine, The Working Class Movement (Cambridge 
University Press). Föreläsningen arrangerades i samarbete med sociologiska 
institutionen samt avdelningen för socialantropologi.  

• 18 maj på Malmö Högskola, John Swanson, Syracuse University, NY: A People with 
Two Souls”: Thinking German in Hungay. John C. Swanson är associate professor i 
historia vid Utica College of Syracuse University, New York.  Hans forskning rör 
Österrikes och Ungerns historia under 1900-talet, framförallt skapandet av två nya 
oberoende stater efter Första Världskriget. Under de senaste åren har han i sin 
forskning fokuserat på frågor kring nationalism och etnisk identitet I östra 
Centraleuropa, bland annat den tyska minoriteten I Ungern under 1900-talet. Under 
våren 2006 var han gästforskare vid Tübingens universitet. Föreläsningen 
samarrangerades med historia vid Malmö Högskola. 

• 23 maj, Växjö universitet, två föreläsningar om frihet och jämlikhet i USA med 
historiska perspektiv på dagsläget. Ulf Jonas Björk, professor of journalism, Indiana 
university, Indianapolis: Shouting Fire in a Crowded Theatre: Limits to Freedom of 
Expression in America from 1798 to today. Föreläsningen gav en historisk översikt 
över hur First Amendment (det konstitutionella tillägget om yttrandefrihet) tillämpats, 
framförallt under tider av nationell kris, vilket tiden från den 11 september 2001 kan 
sägas ha varit. 14.00 – 14.45 Eric Arnesen, Professor of History and Afro-American 
Studies, University of Illinois, Chicago: From King to Katrina: The Fate of Racial 
Inequality. Föreläsningarna arrangerades tillsammans med Högre seminariet i historia, 
Växjö universitet och ingick i Forskarskolans kurs Amerikanska friheter och ofriheter. 

• 30 maj, Historiska institutionen i Lund, Dalia Ofer, Hebrew University, Jerusalem: 
Everyday Life in East European Ghettos: Class, Gender, and Authority. Dalia Ofer är 
professor i Holocaust Studies vid Hebrew University och var som biträdande 
handledare för Mikael Tossavainen här i samband med hans disputation. 
Föreläsningen arrangerades tillsammans med projektet Förintelsen och den europeiska 
historiekulturen.  

• 2 juni, Historiska institutionen I Lund, Shmuel Eisenstadt, Hebrew University, 
Jerusalem: The Variability of Modernities: Is a non-liberal Civil Society Possible?  
Shmuel Eisenstadt är professor emeritus i sociologi vid Hebrew University i 
Jerusalem. Han har under många decennier arbetat komparativt med frågor kring 
judisk, japansk och europeisk kultur, och med sociala effekter av modernisering, 
revolution och storskaliga befolkningsrörelser, Han är välkänd som brobyggare och 
syntesskapare i förhållande till andra discipliner och för att ha myntat begreppet 
"multiple modernities", enligt vilket varje civilisation har sin egen unika modernitet. 
Begreppet är antitetiskt i förhållande till idén om  ”clash of civilizations”. Bland hans 
senare verk kan nämnas Tradition, Change and Modernity (Krieger, 1992); (ed.) 
Multiple Modernities (Transaction Publishers, 2002); Paradoxes of Democracy (Johns 
Hopkins University Press 2002). Föreläsningen arrangerades i samarbete med 
Centrum för Europaforskning, sociologiska institutionen samt avdelningen för 
socialantropologi.  
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Antagning 2006 
Forskarskolan utlyste tolv anställningar som doktorander i februari 2006: fem i Lund, fyra i 
Södertörn, två i Malmö och en i Växjö. Två av anställningarna i Södertörn och en av 
anställningarna i Malmö är externt finansierade. Inte mindre än 101 ansökningar kom in. Av 
dessa är 41 kvinnor och 60 män.  
 
Tio av de utlysta anställningarna har inte någon särskild ämnesmässig inriktning. I 
utlysningstexten för anställningarna i Malmö finns dock följande tillägg: ”Forskningsmiljön 
vid Malmö högskola har inriktning mot socialhistoriska och kulturanalytiska perspektiv samt 
historiedidaktik. Högskolans perspektivområden är genus, internationell migration och 
etnicitet samt miljö.” På motsvarande sätt anges om anställningen i Växjö, med en hänvisning 
till hemsidan, att ”beskrivningen av den vetenskapliga kompetensen i historia vid Växjö 
universitet anger de ämnesområden vi prioriterar.”  
 
Efter det att ansökningstiden gått ut den 24/2 fanns det sammanlagt 100 sökande till dessa tio 
anställningarna. Dessa har fördelat sig på följande sätt över de olika lärosätena: 86 sökande till 
anställningarna (fem st) i Lund, 68 sökande till anställningarna (två st) i Malmö, 59 sökande till 
anställningen i Växjö samt 74 sökande till anställningarna (två st) i Södertörn. (Förstahandsvalen 
fördelar sig enligt följande: Lund: 45, Malmö: 11, Växjö: 12, Södertörn: 26, Två har inte angett 
särskilda förstahandsval, och de övriga har i första hand sökt de specialinriktade anställningarna på 
Södertörn). 
 
De övriga två utlysta doktorandanställningarna är knutna till projekt på Södertörns högskola. 
Det ena forskningsprojektet är finansierat av Östersjöstiftelsen, The 17th Century Media 
Revolution in the Baltic Area, och syftet är att studera 1600-talets medier i form av 
postväsende, tidningar och andra former av nyhetsförmedling i Östersjöområdet. Det andra är 
finansierat av Östersjöstiftelsen, Enchanted Identitities: Symbols, Rituals and Feelings around 
the Baltic Sea, 1860–1950, med syfte att undersöka symboler, ritualer och känslostrukturer. 
 
De flesta av de sökande till projektanställningarna sökte också de ospecificerade 
anställningarna. Nio sökande, varav två kvinnor och sju män, sökte sig till The 17th Century 
Media Revolution och tio sökande, varav tre kvinnor och sju män, sökte sig till Enchanted 
Identities. 
 
Hanteringen av ansökningarna har gått till på följande sätt: 
 
Steg 1. Tjugo olika bedömare har läst och bedömt ca tjugo ansökningar vardera med uppgiften 
att plocka fram de tio sökande som ansetts kvalitativt bäst lämpade för att genomföra en 
forskarutbildning i historia. Varje sökande har bedömts av fyra olika bedömare. Bedömarna 
har fördelat sig på följande sätt över lärosätena: Lund tio, Södertörn fem, Växjö två, Malmö 
tre. 
 
Bedömningen av kvaliteten har framför allt utgått från kandidat- och magisteruppsatser, men 
eventuella bilagda böcker, artiklar, seminarieuppsatser och avhandlingsplaner har även 
diskuterats. På så sätt har en tätgrupp på 31 personer identifierats. 
 
Steg 2. De sju ordinarie ledamöterna i forskarskolans styrelse som är lärarrepresentanter har 
individuellt och oberoende av varandra läst och rangordnat samtliga kvarvarande ansökningar.  
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Steg 3. Det slutliga förslaget beslutades i forskarskolans styrelse den 15/5 2006 när det gäller 
de tio ospecificerade anställningarna. Beträffande de två projektanställningarna beslöts att 
komplettera underlaget. Styrelsen beslöt också att de som föreslogs till anställningarna skulle 
hämtas från den tätgrupp som utkristalliserats efter första bedömningsomgången av de totalt 
101 personer som sökt de tolv utlysta anställningarna. 
 
De olika projektledningarna har därefter genomfört en ytterligare bedömning av de sökande 
och även i vissa fall genomfört intervjuer. 
 
Efter denna noggranna antagningsprocess antogs tolv nya doktorander. Av dessa är sex 
kvinnor och sex män. 
 
 
Konferenser 
Under läsåret har doktorander fått forskarskolans stöd i att anordna konferenser. Dessa har 
tillkommit på initiativ av doktoranderna själva. I samband med januariinternatet i Höör hölls 
konferensen 100 år som förändrade Sverige. Nya perspektiv på perioden 1850-1950. Ett 
flertal doktorander och seniora forskare deltog, och den brittiska historikern Mary Hilson höll 
en inledningsföreläsning.  
 
Andra konferenser som fick stöd var Den historiska biografin som vetenskaplig genre i 
oktober och en psykiatrihistorisk konferens i maj. Bägge dessa konferenser var välbesökta. 
Biografikonferensen har resulterat i en bok och psykiatrikonferensen i ett temanummer av 
Scandia (kommande). 
 
 
Disputationer 
Under läsåret har forskarskolan haft sina tre första disputationer: 
 
Först ut var Stefan Persson, som den 1/10 disputerade på avhandlingen Kungamakt och 
bonderätt. Om danska bönder i riket och i Göinge härad ca 1525–1640. 
 
Därefter disputerade Sara Edenheim den 10/12 på avhandlingen Begärets Lagar. Moderna 
statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi. 
 
Den 31/5 disputerade sedan Mikael Tossavainen på avhandlingen Heroes and Victims. The 
Holocaust in Israeli Historical Consciousness. 
 
 
Antologin 
I syfte att öka informationen om forskarskolan och att förbättra forskarskoleidentiteten 
publicerades en antologi med doktorandtexter under senvåren. Texterna diskuterades 
ursprungligen på juniinternatet i Åhus 2005. I antologin, som publicerats under titeln 
Historieforskning på nya vägar, deltar 23 doktorander. I baksidestexten presenteras boken på 
följande sätt: ”Historieforskning på nya vägar vittnar om mångfalden och rikedomen inom 
2000-talets historievetenskap…Den stora spännvidden ger inblickar i såväl skilda ämnen som 
unga kvinnors liv i Danska Västindien under 1700-talet, hustrumisshandel och 
sinnessjukdomar vid 1800-talets mitt, manlighet och etnicitet kring sekelskiftet 1900 och 
Sverige som ideal och varnande exempel i mellankrigstidens Finland. Dessutom ingår, bland 
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annat, analyser av svenska berättelser om andra världskriget, israeliska texter om förintelsen, 
LO:s inställning till invandrarproblematik och samisk historia på museum.” 
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Bilaga 
 

Doktorandernas publikationer, konferensverksamhet m.m. under 
läsåret 2005–2006. 
 
Sammanställning av doktorandernas svar på följande frågor 

• Vad och var har du publicerat?  
• Vilka konferenser har du varit på?  
• Har du gjort någon presentation i något internationellt forum?  
• Har du utvecklat ditt internationella kontaktnät?  
• Stint? Sökt? Fått?  

Och mer som kan vara relevant i sammanhanget 
 
 
 
Niclas Andrén 
 
Har ej inkommit med svar. 
 
 
Johanna Bartholdsson 
 
Publikation: "En svenska korsar sitt spår. Att studera identitetsskapande i det förflutna" i 
Historieforskning på nya vägar, Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (red.) 
Lund 2006 
 
Konferensdeltagande: 
Svenska historikermötet i Uppsala 2005. där jag deltog med ett paper. 
Bortom de mediala stereotyperna. Invandrare och integration i Danamrk och Sverige, 7-8 okt 
2005, arrangerad av Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet. 
 
Jag har inte gjort någon presentation i ett internationellt sammanhang och har tyvärr inte 
heller särskilt många internationella kontakter ännu. 
 
 
Anna Bengtsson 
 
Jag har inte publicerat något, men deltagit i konferenserna "Hundra år som förändrade 
Sverige" i samband med internatet i Höör nu i januari, biografi-konferensen här i Lund 8/11-
05 samt jämställdhetskonferens 29/3-06. 
Jag har inte gjort någon presentation i något internationellt sammanhang och inte utvidgat 
något kontaktnät samt inte heller sökt Stint.  
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Fredrik Björk 

Juli 2005-augusti 2006 

Konferenser 
• ”The Sweetness of Science. Swedish Sugar From the Perspective of Environmental 

History”, poster vid CISH (International Congress of Historical Sciences), juli 2005, 
Sydney, Australien. 

• ”Consumer Power? Environmental History and the Impact of Consumption”, 
anförande vid ”Thinking through the Environment”, The 6th Nordic Environmental 
History Conference, Turku, Finland, 15-17 september 2005. 

• ” Eating out. Consumption and ecological change: the case of the Swedish sugar beet 
revolution”, anförande vid ESSHC (European social science history conference), 
Amsterdam, Holland, 22-26 mars 2006. 

Utvecklat internationellt kontaktnät: (nya kontakter) 
• Frederick Peters, York University, Toronto, Kanada.  
• Andrea Gaynor, The University of Western Australia, Crawley, Australien 
• Peter Griggs, James Cook University - Cairns Campus, Cairns, Australien 
• Fiona Watson, Center for Environmental History and Policy, Stirling/St Andrews, 

Skottland 
• Olena Smyntyna, Mechnikov National University, Odessa, Ukraina.  
• Lawrence Culver, Utah State University, USA 
• João Luiz Hoeffel, Universidade São Francisco, Brasilien 
• Chris Wonderlich, University of Illinois-Chicago, USA 
• Fridolin Krausmann, Center for Environmental History, IFF, Wien, Österrike. 
• Evgeny Nesterov, Herzen State University, St Petersburg, Ryssland 

 
 
Andrés Brink 
 
Jag har inte publicerat något förutom i antologin och en populärvetenskapligt hållen text i 
veckotidningen Arbetaren. Inga konferenser, men en NORFA-kurs och precis nu en nordisk 
sommarskola om nya och gamla sociala rörelser, och det har nog utvecklat mitt internationella 
kontaktnät. 
 
 
Sara Edenheim 
 
Publikationsförteckning 2005-06 
 
Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi, Symposion 
2005 (avhandling) ISBN 91-7139-732-9 
 
”När våldet blir en del av jaget. En kritisk analys av kvinnohistoria och dess effekter”, 
Österberg, E.; Lindstedt-Cronberg, M. (red.): Kvinnor och våld  då och nu, Atlantis, 
Stockholm 2005 ISBN 91-89116-78-x 
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”Enade vi falla, söndrade vi stå!: reflektioner om kontinuitet, myter och stringens inom 
genusvetenskaplig högskoleundervisning”, i nästkommande nummer av Kvinnovetenskaplig 
Tidskrift  (1:2006) 
 
Recension av ”Könet brinner! Texter av Judith Butler i urval av Tiina Rosenberg”, Natur & 
Kultur 2005 i Ord & Bild nr 1:2005 
 
Samt översatt Wendy Brown: ”Neo-liberalism and the End of Liberal Democracy” för 
Fronesis temanummer Liberalism 2006 
 
Internationella kontakter 
 
Gästföreläsningar vid Center för Könsforskning, samt Kvinfo, vid Köpenhamns universitet 
(referens Liv Mette Mertz, Bente Rosenbeck) 
 
Konferenspaper publicerat och översatt till franska av Organisation Internationale 
d'Intersexualité (www.intersexualite.org) 
 
 
Ainur Elmgren 
 
Publikationer: 
 
”Kalevala, Finlands epos  Myt och historia som nationens stöttepelare”, i Scandia, 71:1 2005 
”Performative Histories, Foundational Fictions  Gender and Sexuality in Niskavuori Films. 
Anu Koivunen”, i Scandia, 71:1 2005 (recension) 
”Den allrakäraste fienden  Sverige som hot och hopp i mellankrigstidens Finland”, i 
forskarskolans antologi Historieforskning på nya vägar, Nordic Academic Press 2006 
Artikel till Aktuellt om Historia 2006:3, utgiven av Historielärarnas förening (beräknas 
utkomma i september 2006) 
 
Internationella aktiviteter: 
 
Studiebesök i Israel tillsammans med projektet ”Förintelsen och den europeiska 
historiekulturen”, 2005.11.13  2005.11.21 
Undervisning: ”Identitet och nationalism”, en tematiskt fördjupande tillvalskurs på den 
svenskspråkiga grundutbildningen i historia på Helsingfors universitet, 2005.09.13-
2005.10.18 
 
Konferensbesök: 
 
Forskarskolans sommarinternat 2005 
Nordiskt historikermöte Lund 2005-08-26 
Hebrew university, Jerusalem (2005.11.14): Föredrag ”Mother Svea Jewified  Ethnic 
Stereotypes in Political and Social Discourse in Finland 1918-1939” 
Lunds akademiska pensionärsförening (2005.12.06): Föredrag ”När freden kom till Finland -
  Finland som autonomt storfurstendöme 1809-1917” 
Forskarskolans sommarinternat 2006 
 
Stint: Sökt, VT 2005. Avslag. 
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Marie Eriksson 
 
Har under hösten 2005 blivit publicerad med artikeln "Fly, fäktas, förlikas eller förbliva i 
mannens våld? Några fallstudier av mäns våld mot hustrur 1874 – 1920" i antologin Kvinnor 
och våld. En mångtydig kulturhistoria, Marie Lindstedt Cronberg & Eva Österberg (red).  
  
Har under hösten 2005 publicerat artikeln "Vägen till kvinnlig tronföljd i Sverige 1952 – 
1980", som författats tillsammans med FD i historia Erik Wångmar, i Scandia. Tidskrift för 
historisk forskning (71:2, 2005).     
  
Har publicerat en artikel i Forskarskolans antologi "Historieforskning på nya vägar". 
 
Har sökt och tilldelats ett stipendium på 15.000 kr ur Hallenbladska fonden, Smålands 
museum, Växjö, den 1/6-2006. 
  
 
Malin Gregersen 
 
Konferens: 
"19th European Conference on Modern South Asian Studies" (EASAS) 27-30 Juni 2006 i 
Leiden, Nederländerna. Jag presenterade inget paper men träffade flera forskare som jag 
hoppas kunna utveckla kontakten med framöver.  
 
 
Tommy Gustafsson 
 
Redogörelse för utåtriktad nationell och internationell verksamhet läsåret 05/06:  
Konferenser: 

• Le Giornate del Cinema Muto, Europas största stumfilmsfestival/konferens belägen i 
Sacile i Italien, Oktober 2005.  

• Society for Cinema and Media Studies Conference i Vancouver 2-5 mars, 2006. Här 
lade jag fram ett paper betitlat: ”The Visual Re-creation of Black People in a ’White’ 
Country: Oscar Micheaux in Swedish Film Culture in the 1920s”  

• Filmvetenskaplig ämneskonferens vid Göteborgs universitet 5-6 maj, 2006. 
 
Publiceringar texter och recensioner: 

• 5 recensioner: Marika Hedin, Åsa Linderborg, Torbjörn Nilsson, Bilden av Sveriges 
historia. Fyrtio sätt att se på 1900-talet i Scandia 2005:2. Pelle Snickars & Cecilia 
Trenter (red), Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk i 
Scandia 2005:2. Anu Koivunen, Performative Histories, Foundational Fictions. 
Gender and Sexuality in Niskavuori Films i Historisk tidskrift 2005:4. Sune G Dufwa, 
Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet i Scandia 
2006:1. Anders Ottosson, Sjukgymnaster – vart tog han vägen? En undersökning av 
sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934 i Scandia 
2006:1.  

• Två uppsatser i antologier: ”I skarven mellan fakta och fiktion – konstruktionen av 
manlighet och etnicitet i svensk filmkultur under 1920-talet”, Klas-Göran Karlsson, 
Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (red), Historieforskning på nya vägar, Historiska 
Media, Lund 2006 och ”Ett steg på vägen mot en ny jämlikhet? Könsrelationer och 
stereotyper i ung svensk ungdomsfilm på 2000-talet” i Erik Hedling & Ann-Kristin 
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Wallengren (red), Solskenslandet: svensk film på 2000-talet, Atlantis bokförlag, 
Stockholm 2006.  

Föredrag:  
• Vipeholmsskolan i Lund om ”Filmen som normbildare? – Mansrollen i förändring 

under 1900-talet”, 9 mars, 2006. 
• Folkets bio i Lund om ”Det fasansfulla och det subversiva: Utvecklingen av genus i 

skräckfilm under 1900-talet”, 4 april, 2006. 
• India Däck bokcafé i Lund om ”Censur, nakenhet och sensation”, 26 april, 2006.  

 
 
Anne Hedén 
 
Under 2005 skrev jag två artiklar i tidskriften Tidssignal. Tidskrift för politik, kultur och 
samhällsdebatt. 
  
I Tidssignal nr 1 skrev jag en artikel med titeln  "Italiensk film, kommunism, och 
borgerlighetens diskreta lydighet".  
  
I nr två skrev jag om antisemitism och film - "Med lidandet i centrum - Förintelsen på film". 
  
Dessutom lade jag i oktober fram ett paper på en konferens om dokumentärfilm, 
arrangemanget hörde till Dokumentärfilmfestivalen i Dalarna. Titeln på paperet:  

"Vykort från drömfabriken: kinesisk propagandafilm i Sverige"  

Internationella kontakter under perioden - jag var med på Samtidshistoriska institutets 
studieresa till Paris i slutet av april 2006, då vi besökte andra samtids-historiska institutioner - 
bland annat École Normale Superieur. Och i november 2005 åkte jag till Peking, för att på 
plats studera hur en sån där gruppresa går till, som jag skriver om, alltså. Då besökte jag också 
svensk-institutionen på universitetet för utländska språk i Peking - Foreign Languages 
University, och pratade med en kinesisk svenskexpert där, om guideutbildningen på 1970-
talet.  
  
Sen pratade jag i höstas om mitt avhandlingsarbete på Levande historia i samband med att 
projektet om Sverige och de kommunistiska regimerna lade fram sina resultat. Det 
projektet har en rätt så internationell profil...  
 
 
Christina Jansson 
  
Publikationer: 
 
Titel: Teknik, natur och kroppar under debatt: Förlossningsfabriken, Babymaskinen och andra 
scener ur en teknovetenskaplig såpopera. Ingår i: Historieforskning på nya vägar. Lund, 2006. 
 

Konferenser: 
Deltagit i seminariet ”Medicinhistoria idag” Stockholm, Nobelmuseet 22/8 2005 där ett 
medicinhistoriskt nätverk bildades. Ingår i planeringskommitten för nätverkets verksamhet.  
Presenterat paper på konf. ”Medicinens nutidshistorie” i Köpenhamn 2-3/12 2005. 
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Deltagit i ”Teknikhistoriska dagar, tema teknik och medicin” på Uppsala universitet 4-6/4 
2006 
Deltagit i forskarskolans internatseminarier och presenterat text på Bäckaskogs slott juni 2006 
med internationella kommentatorer, för min del Ida Blom från Norge. 
Internationellt: 

Deltar i ett sedan 2004 pågående internationellt samarbete, ”Gränsdragnings-processer mellan 
hälsa och sjukdom i välfärdsstater” mellan Humboldtuniver-sitetet i Berlin och Örebro 
universitet inklusive några andra svenska institutioner. Projektmedlemmarna träffas två 
gånger per år i Tyskland och Sverige, förutom de personliga kontakter som skapas genom 
projektet. Jag har vid dessa möten fortlöpande presenterat min forskning och presenterat 
papers. Har etablerat kontakter med ett flertal tyska forskare, inte bara i Berlin. En gemensam 
antologi är under utarbetande där jag kommer att medverka med en text. 
Deltog i en resa organiserad av Samtidshistoriska institutet, Södertörn, till Paris under april 
2006. Besök vid flera institutioner och arkiv med samtidshistorisk inriktning där jag 
presenterade min forskning. 

 
 
Jesper Johansson 
 
Publikationer 
”Kamp om symboler”. Artikel publicerad i tidskriften Invandrare & Minoriteter nr 3, 2005 
 
"Perspektiv på LO:s integrationsideologi och praktik". Uppsats i Lars Olsson (red.), 
Invandring, invandrare och etniska relationer 1945-2005. Årsbok från forskningsmiljön 
AMER vid Växjö universitet, Acta Wexionensia Nr 79/2005. 
 
Bidrag till Forskarskoleantologin: ”Att anpassa till den ”normala” ordningen. Ideologi och 
praktik i LO:s invandrarpolitik”, i Klas-Göran Karlsson, Eva-Helen Ulvros och Ulf Zander 
(red.), Historieforskning på nya vägar, Lund, 2006. 
 
”Vi var som små barn som man tog i handen”. Om invandring, invandrare och integration”. 
Kapitel i Lars Hansson, Staffan Stranne, Hans Dahlqvist, Jesper Johansson, En annan väg. 
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 1968-2006, Premiss förlag, Stockholm, 2006. 
(Förbundshistoriken ges ut i samband med förbundets kongress 1 september 2006). 
 
Konferensdeltagande  
 
Nationellt 
Deltagande med paper, utkast till mitt kapitel (inom ramen för Pappersprojektet) på konferens 
om forskning kring de fackliga organisationerna på Rönneberga kursgård i Stockholm den 26-
27 oktober 2005. 
 
Deltagande och presentation av paper, "Formandet av en invandrarpolitisk struktur inom 
Landsorganisationen under 1970-talet", vid konferensen Arbetskraftsinvandring till Sverige i 
ett historiskt prespektiv, 8 maj, 2006 i LO-borgen, Stockholm, konferensen arrangerades av 
Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks forskningsråd och Växjö universitet. 
 
Internationellt 
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Deltagande och presentation av paper på engelska, "Integration Ideologies and Practicies 
towards immigrants in the Swedish Trade Union Confederation (LO) in the 1960s and 1970s", 
vid ESSHC-konferensen i Amsterdam 22-25 mars, 2006. 
     
Deltagande och presentation av paper på engelska, "Integration Ideologies and Practicies 
towards immigrants in the Swedish Trade Union Confederation (LO) in the 1960s and 1970s", 
vid Transnational and Global Assessment of Cultures in Contact: Interdisciplinary 
Perspectives. A Dialogicol Symposium between Växjö University and Michigan State 
University, Svenska Emigrantinstitutet i Växjö,den 31 maj 2006.  

Internationellt utbyte 
 
Utlandsvistelse: Inom ramen för Forskarskolans utlysta interna stipendier för kortare 
utlandsvistelser vistades jag under fem veckor vid Michigan State University, USA. Jag 
deltog bland annat i doktorandkursen, Workers of Empire vid Michigan State University i 
april 2006. Genom kontakterna och samarbetet mellan historieämnet vid Växjö univeritet och 
History Departement vid MSU deltog jag också med paper vid ett gemensamt 
forskarsymposium i Växjö den 31 maj 2006.  
 
Vistelsen vid Michigan State University gav mig väldigt nyttiga erfarenheter och inblick i en 
amerikansk historikermiljö, naturlig språkträning och personliga kontakter med doktorander 
och forskare vid MSU som forskar inom forsknings-områden nära relaterade till mina egna. 
Jag har vissa planer på att söka STINT-stipendium för en ny vistelse vid MSU för att odla 
vidare dessa kontakter.     
                
 
Lennart Karlsson 
 
Jag har inte publicerat något i internationella fora, inte heller deltagit i någon internationell 
konferens. 
 
 
Martin Kjellgren 
 
* Vad och var har du publicerat? 

- ”Mäster Sigfrids klagan. Astrologi och ortodoxi - en social idékonflikt från 1600-
talet”, Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (red.), Historieforskning 
på nya vägar, Nordic Academic Press 2006 

- (Tillsammans med Patrick Boner och Nick Jardine), “Kepler and the Earthly Soul-
Detector”, Anke Timmerman, Nick Jardine & Debbie Banham (eds.), The Body as 
Instrument, The Latin Therapy Group, Whipple Museum Publications, Cambridge 
University 2006 

 
* Vilka konferenser har du varit på? 

- 5-7 april 2006, Reformation Studies Colloquium, Somerville College, Oxford 
 
* Har du gjort någon presentation i något internationellt forum? 

- 17 maj 2006, The Lamentations of Master Sigfrid: Sigfridus Aronus Forsius and 
Astrology As Heteropractice in Early 17th Century Sweden, History of Science 
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Workshop, Department of History and Philosophy of Science (HPS), Cambridge 
University 

 
* Har du utvecklat ditt internationella kontaktnät? 

- Gäststuderande vid HPS i Cambridge, sept. 2005-maj 2006 
- Inbjuden som respondent vid konferensen Astrology & the Body 1100-1800, HPS 8-9 

September 2006 
 
* Stint? Sökt? Fått? 

- Sökt, ja, fått, nej 
- Sökt och fått Forskarskolans resestipendium å 40 000 SEK 

 
 
Simon Larsson 
 
Under det gångna året har jag publicerat "Den norrbottniska modern och hennes många söner 
- en essä om den osynliga norrbottenskvinnan" i Blad till Bladh - vänbok till Christine Bladh 
2006 
  
Min artikel i forskarskolans antologi räknas väl också till 2006: "Relativismen som problem 
för svensk historievetenskap". 
  
Essän "Våldets plats i populärkulturen" i tidskriften Geist nr. 6. Det är en konstnärlig tidskrift 
snarare än vetenskaplig. 
  
Deltagit i konferensen Historical Writing about 20th century Europe: syntheses, periods and 
themes from an East-West perspective. 
anordnad av samtidshistoriska institutet, Södertörns Högskola, 24-25 augusti 2006.  
 
 
Vanja Lozic 
 
Följande konferens deltog jag i: European Social Science History Conference: 21-25 mars 
2006 Amsterdam (utan att lägga fram ett eget bidrag). 
 
 
Victor Lundberg 
 
Kurser inom forskarutbildningen (40/40 p): 

Temakurs (Amerikanska friheter och ofriheter), 5 p (2006-05-23). 

Konferensbidrag 
“Captain Julius Mankell’s Vision – Arming the People in Struggle for Democracy”, på 
European Social Science History Conference i Amsterdam, 2006-03-22 – 2006-03-25. 

Publikationer 
”’Den siste af de typiske 1848 års män i Sverge’. Anteckningar om Julius Mankell och den 
svenska demokratins förhistoria”, i Historisk Tidskrift 2005:3 (Stockholm). 
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”Svenske män, afvärjen faran! Perspektiv på maskulinitet och banal manlighet i det sena 
1800-talets Sverige”, i Klas-Göran Karlsson, Eva-Helen Ulvros och Ulf Zander (red), 
Historieforskning på nya vägar, Lund 2006. 
 
”När kulorna hvina – Julius Mankell i hemlighet och offentlighet för folkbeväpning och 
demokrati”, i Mikael Ottosson (red), Borgerlighet i vapen, Stockholm 2006 (under utgivning). 
 
 
Åse Magnusson 
 
Jag har bara varit med i Historieforskning på nya vägar med kapitlet "Historien utställd". Jag 
har ju förstås varit i Australien under mars också och deltagit i seminarier, dock ej själv lagt 
fram text. Jag är nu med i nätverket kring National Museum of Australia i Canberra.  
 
 
Stefan Nyzell 
 
HT 05 
100 % föräldraledighet så inget här! 
 
VT 06 
Konferenser och föredrag 
Lunds universitet/Malmö högskola 
100 år som förändrade Sverige? Nya perspektiv på perioden 1850-1950 
Undertecknad arrangör av konferensen tillsammans med Fredrik Björk (Malmö högskola) och 
Magnus Persson (Lunds universitet). Konferensen arrangerades med bidrag från 
Forskarskolan i historia vid Lunds universitet. 
 
European Social Science History Conference (ESSHC)       
Sixth European Social Science History Conference in Amsterdam 2006; den 22-25 mars 2006 
Session: Political Outsiders in Swedish History 1848-1932 
Papper: Contentious Politics and Social Democracy: Social Democracy, the Threat of 
Violence and Contentious Politics in Sweden 1848-1932  
 
The Society for the Study of Labour History and Historical Studies in Industrial Relations 
The History of Strikes, Lock-Outs and General Strikes; Keele University den 6 maj 2006 
Papper: Social Democracy and Contentious Politics in Sweden, 1850-1940: Strikes, 
Strikebreaking, and Riots 
 
Publikationer 
Inga 

Magnus Olofsson 

Jag har publicerat ”Enskiftesbonde under krigshot? Myten om Svaneholm och 
’utskrivningarna’ 1788” tillsammans med Mats Olsson i Ale 2006:2 
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Jag har varit på ESSHC (European Social Science History Conference, International Institiute 
of Social History) i Amsterdam 2006 och hade där en presentation som jag kallade “Tullbergs 
Contention and the New Liberals: Forgotten Struggles” 

Har inte stintat eller nätverkat eller någon annan slikt.  

 
Carina Renander 
 
Publicerat en artikel i Forskarskolans antologi. Jag har inget annat att upplysa om till 
årsredovisningen.  
 
 
Johanna Ringarp 
 
Har ej inkommit med svar. 
 
 
Cecilia Riving 

 
Publikationer 
 
"Ideal och avvikelse – kvinnlighet, våldsamhet och sinnessjukdom vid 1800-talets mitt", i Kvinnor 
och våld – en mångtydig kulturhistoria, Eva Österberg och Marie Lindstedt Cronberg (red.), 2005, 
Nordic Academic Press, Lund 
 
Recension av ”Mot nordliga vindar skyddad. Psykiatrisk vård, patienter och Säters sjukhus under 
100 år” i Scandia – tidskrift för historisk forskning, 2005:2 
 
”’Med all nödig pieta för en olycklig.’ Föreställningar om sinnessjukdom vid 1800-talets mitt” i 
Historieforskning på nya vägar, Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander, Eva-Helen Ulvros (red.), 2006, 
Nordic Academic Press, Lund 
 
Deltagande i konferenser och internationella seminarier 
 
Maj 2006: Framläggande av paper på Die Abteilung Neuere und Neueste Geschichte, Universität 
Trier, Tyskland  
 
Maj 2006: Deltagande med paper på psykiatrihistorisk konferens på Historiska institutionen, Lunds 
universitet 
 
Mars 2006: Deltagande med paper på European Social Science History Conference i Amsterdam, 
Holland  
 
November 2005: Deltagande i konferensen ”Psykisk sjukdom, vård och omsorg i samverkan, 
landsting och kommuner”, Vårdalinstitutet i Lund 
 
November 2005: Framläggande av paper vid Centre for the History of Medicine, Warwick 
University 
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Augusti 2005: Deltagande på medicinhistoriskt möte, Nobelmuseet, Stockholm 
 
Föredrag 
 
Mars 2006: Föredrag på Kristianstads släktforskarförening 
 
Övrigt 
 
Initiativtagande till (och samordning av) psykiatrihistorisk session på Nordiska Historikermötet på 
Island 2007. 
 
Arrangerande av psykiatrihistorisk konferens ”Psykiatrihistoriska perspektiv – arvet efter Foucault i 
skandinavisk och internationell psykiatrihistoria” på Historiska institutionen, 11-12 maj 2006. 
Förberedelser för psykiatrihistoriskt temanummer i Scandia 2006:2.  
 
Erhållit STINT - stipendium för vistelse vid Centre for the History of Medicine vid Warwick 
University, England, under höstterminen 2006.  
 
 
Henrik Rosengren 
 
Mina internationella erfarenheter under 2005/2006 är begränsade. Jag erinrar mig följande: 
 
Artikel i  musiklexikon: 
 
"Pergament, Moses", Musik in Geschichte und Gegenwart, Bärenreiter, Kassel 2005. 
 
Föredrag: 
 
"Moses Pergament, anti-Semitism and the Swedish folkhem," Hebrew University, Jerusalem, 
Israel, november 2005 
 
 
Louise Sebro 
 
Publikationer:  
"Afrika, afrikansk diaspora og transatlantisk forvirring". Forsøg på en begrebsafklaring. i 
Scandia, 2006 bd. 72, hf. 1. 39-51. 
 
"Danmark og den koloniale fortid", i Arkæologisk Forum, nr. 14, 2006. s. 2-6. 
 
Forskerskole-antologien: "Madlena fra Popo i Afrika". 
 
Konferenser og workshops: 
Juli 2005: ”Memory and Methodology ved ”Harriet Tubman Resource Center for the African 
Diaspora” ved York University i Toronto.  
 
Maj 2006: "Denmark and the Black Atlantic" ved Københavns Universitet. (Præsentation af 
Paper). 
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August 2006: Dansk Historikermøde (Præsentation af Paper) 
 
Andre præsentationer: 
University of Florida, april 2006: gæsteforelæsning ved Department of History. 
 
Udvikling af internationalt kontaktnet:  
Ud over York University, Canada og University of Florida, USA hvor jeg har mange gode 
kontakter efter kort og langt ophold, har jeg kontakt til forskere i US Virgin Islands, Ghana, 
England og Norden. Alle er styrket af konference-deltagelse.  
Jeg har ligeledes været med til at tage initiativ til "Netværk for Global Kulturhistorie", et 
nordisk forskningsnetværk, som har fået en toårig bevilling (2006-2007) fra det danske 
forskningsråd på knap 700.000 DKK. Her afholder vi 3 konferencer og et par mindre 
arrangementer. Første konference i Århus i august 2006. Jeg er medarrangør af konference 2 
og 3, som foregår i henholdsvis Höör i januar 2007 og København i maj 2007. Emnerne er 
"Nordisk  
Kolonialisme" og "Kulturmøder". Udover deltagere fra Norden er der internationale gæster.  
I øvrigt har jeg kontakter til arkiver i Tyskland og USA 
 
STINT: 
Været 4 måneder ved University of Florida, USA januar - maj 2006.  
 
 
Helena Tolvhed 
 
Publikationer 2005-2006 
 
’”Olympiad 1996’. En framtidsvision utifrån det kalla krigets föreställningsvärld”, i 
Historieforskning på nya vägar, red. Klas-Göran Karlsson, Eva-Helen Ulvros och Ulf Zander. 
Lund 2006 (kommande) 
 
”Brassebönor, stålmän och svarta spöken. Idrottande kroppar i Ses bevakning av sommar-OS 
1948–1980”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2005:1  
 
ovanstående artikel även publicerad i Idrott, historia och samhälle: Svenska idrottshistoriska 
föreningens årsskrift 2005)  
 
 
Mikael Tossavainen 
 
Har ej inkommit med svar. 
 
 
Christian Widholm 
 
Har ej inkommit med svar. 
 
 
 
 
 



 23 

Johan Östling 
 
Nedan redogör jag för den del av min verksamhet i Nationella forskarskolan i historia som går 
utöver kurser och avhandlingsarbete. Perioden omfattar HT 2005 – VT 2006. 

Redaktörskap 
• Henrik Rosengren & Johan Östling, Med livet som insats: Biografin som humanistisk 

genre (Sekel Bokförlag: Malmö, kommande 2006 eller 2007).  

Vetenskapliga artiklar och recensioner 
• ”Småstatsrealismens sensmoral: Svenska berättelser om andra världskriget”, i Klas-

Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander, Historieforskning på nya vägar 
(Lund, 2006). 

• Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders semantik 
(Daidalos: Göteborg, 2004), i Historisk tidskrift, 2006:3. 

• Heinrich August Winkler (red.), Griff nach der Deutungsmacht: Zur Geschichte der 
Geschichtspolitik in Deutschland (Wallstein Verlag: Göttingen, 2004), i Historisk 
tidskrift, 2006:3. 

• Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich & Irina Renz (red.), Enzyklopädie Erster 
Weltkrieg (Ferdinand Schöningh Verlag: Göttingen, 2004), i Historisk tidskrift, 
2006:2.  

• Ingmar Lundkvist, Kulturprosten: Torsten Fogelqvist som DN-publicist och 
folkbildare (Carlsson: Stockholm, 2005), i Scandia, 2005:2. 

• Abdul Karim Bangura, Sweden vs. Apartheid: Putting Morality ahead of Profit 
(Aldershot, UK: Ashgate, 2004), i The European Legacy, Vol. 10, No. 7, 2005. 

• Jan Selling, Ur det förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i Tyskland 
1990–2000 (Brutus Östlings Bokförlag Symposion: Stockholm & Stehag, 2004), i 
Scandia, 2005:1. 

• Svante Nordin, Ingemar Hedenius: En filosof och hans tid (Natur & Kultur: 
Stockholm, 2004), i Scandia, 2005:1. 

• Peter Gay, Weimarkulturen: 1918–1933 (Nya Doxa: Nora, 2003), i Historisk tidskrift, 
2005:1.  

 
Pedagogik och folkbildning 

• ”Folkmord”, Vandringar med böcker: Litteraturvägledning från BTJ Förlag, 2006:2. 
• ”Kampen mot kontinuiteten: Historiepolitik i den västtyska sextioåttarörelsen”, 

Aktuellt om historia, kommande 2006.  

Kulturessäistik och populärvetenskap  
• ”Roosevelt i samma båt som Hitler”, Svenska Dagbladet, 2006-06-27. 
• ”Demokratin i Tyskland behövde flera försök innan den slog rot”, Axess, 2006:5. 
• ”Skulden kunde kännas först när magen mättats”, Annex: Recensionsbilaga till Axess, 

våren 2006. 
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• ”Helt vanliga massmördare”, Axess, 2006:2. 
• ”Tony Judt blottlägger efterkrigstiden”, Svenska Dagbladet, 2006-02-22. 
• ”Ny ammunition i Australiens historiekrig”, Svenska Dagbladet, 2005-08-19.  
• ”Europas efterkrigstid föddes vid Timmen Noll”, Axess, 2005:4.  
• Nekrologer över avlidna svenskar i The Times (fortlöpande). 

Vetenskapliga konferenser och exkursioner 
• Doktorandexkursion till Berlin, 18–21 april 2006.  
• Anordnat konferensen ”Med livet som insats: Den historiska biografin som 

vetenskaplig genre” (tillsammans med Henrik Rosengren), Lund, 8 november 2005. 
• ”1945 – Back to Normal or a New Beginning? Expectations and Conceptions for a 

Post-War Europe”, konferens anordnad av Centre for European Cultural Studies, 
Copenhagen Business School, 29–30 september 2005, Köpenhamn. 

• ”20th International Congress of Historical Sciences”, världshistorikerkongress 
anordnad av Comité International des Sciences Historiques (CISH), 3–9 juli 2005, 
Sydney.  

Mottagna stipendier 
• Kulturvetarstipendium, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och 

forskning (STINT), för vistelse vid Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu 
Berlin, Berlin, hösten 2006. 

• Ein Stipendium zur wissenschaftlichen Aus- und Fortbildung in Deutschland, 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), för vistelse vid Nordeuropa-
Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, hösten 2006. (På grund av DAAD:s 
egna bestämmelser var jag emellertid tvungen att tacka nej till stipendiet, eftersom jag 
redan erhållit STINT:s kulturvetarstipendium.)  

  
 
 
 
 
 


