
Årsberättelse	  för	  forskarskolan	  i	  historia	  läsåret	  2010–2011	  	  
	  

Under	  verksamhetsåret	  har	  sex	  doktorander	  disputerat.	  På	  grund	  av	  förändringar	  i	  organisationen	  
har	  ingen	  ny	  antagning	  skett.	  Under	  hösten	  publicerades	  en	  antologi	  med	  texter	  skrivna	  av	  
forskarskolans	  doktorander.	  Titeln	  på	  antologin	  är	  Möten	  med	  historiens	  mångfald.	  Redaktörer	  var	  
Klas-‐Göran	  Karlsson,	  Lars	  Berggren	  och	  Charlotte	  Tornbjer	  och	  gavs	  ut	  på	  förlaget	  Nordic	  Academic	  
Press.	  	  

Styrelse	  och	  administration	  

Styrelsen	  har	  under	  läsåret	  haft	  följande	  sammansättning:	  Ordinarie	  ledamöter:	  Hanne	  Sanders,	  
Charlotte	  Tornbjer,	  Kim	  Salomon,	  och	  Yvonne	  Maria	  Werner	  från	  Lund,	  Lars	  Olsson	  från	  Växjö,	  Mats	  
Greiff	  från	  Malmö	  och	  Kekke	  Stadin	  från	  Södertörn.	  Suppleanter:	  Marie	  Cronqvist,	  Christoffer	  
Collstedt	  från	  Lund,	  Gunlög	  Fur	  från	  Växjö,	  Monika	  Edgren	  från	  Malmö	  samt	  Norbert	  Götz	  från	  
Södertörn.	  Följande	  personer	  har	  varit	  representanter	  för	  doktoranderna:	  Kajsa	  Brilkman	  (ordinarie),	  
Matilda	  Svensson	  (ordinarie),	  Anna	  Nilsson	  (suppleant),	  Fredrik	  Håkansson	  (suppleant).	  	  	  

Under	  läsåret	  sammanträdde	  styrelsen	  den	  22/9,	  18/10,	  6/12	  2010	  samt	  7/2	  och	  2/5	  2011.	  

Forskarskolans	  ledningsgrupp	  har	  bestått	  av	  Hanne	  Sanders(ordf),	  Charlotte	  Tornbjer	  (studierektor),	  
och	  Barbro	  Bergner	  (sekreterare	  i	  styrelsen).	  	  

Doktorander	  

Vid	  läsårets	  början	  var	  antalet	  doktorander	  27.	  Av	  dessa	  doktorander	  var	  tretton	  placerade	  i	  Lund,	  
åtta	  på	  Södertörn,	  en	  vid	  Linnéuniversitetet	  och	  fem	  i	  Malmö.	  14	  var	  kvinnor	  och	  13	  var	  män.	  

Vid	  läsårets	  slut	  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.	  	  

Några	  av	  studiestöden	  är	  externfinansierade	  eller	  finansierade	  av	  respektive	  lärosäte.	  Det	  gäller	  
under	  läsåret	  en	  av	  doktorander	  i	  Malmö	  och	  tre	  på	  Södertörn.	  Av	  dessa	  har	  två	  av	  doktoranderna	  på	  
Södertörn	  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	  hundra	  
procent.	  Studiestödet	  har	  gått	  ut	  för	  några	  av	  doktoranderna.	  

Forskarskolan	  har	  inte	  gjort	  någon	  utlysning	  under	  läsåret.	   

Ny	  organisation	  

Under	  året	  har	  forskarskolan	  arbetat	  fram	  en	  ny	  organisation.	  Historiska	  institutionens	  styrelse	  
tillsatte	  en	  arbetsgrupp	  bestående	  av	  Hanne	  Sanders,	  Lars	  Edgren,	  Lars	  Berggren,	  Kim	  Salomon,	  



Johan	  Östling	  och	  Charlotte	  Tornbjer.	  Dessutom	  deltog	  Kajsa	  Brilkman	  och	  Maria	  Karlsson	  som	  
representanter	  för	  doktoranderna.	  	  Ett	  öppet	  möte	  arrangerades	  på	  institutionen.	  Maria	  Ågren	  från	  
Uppsala	  universitet	  involverades	  som	  extern	  konsult	  för	  att	  diskutera	  den	  nya	  organisationen.	  
Representanter	  från	  Göteborgs	  universitet	  (Maria	  Sjöberg,	  Göran	  Malmstedt	  och	  Christer	  Ahlberger)	  
deltog	  i	  ett	  möte.	  Hanne	  Sanders	  och	  Charlotte	  Tornbjer	  hade	  också	  möten	  med	  område	  HT.	  
Dessutom	  diskuterade	  forskarskolans	  styrelse	  det	  nya	  förslaget	  på	  styrelsemöten	  och	  på	  internatet	  i	  
Åkersberga	  behandlades	  förslaget	  av	  alla	  närvarande.	  Arbetet	  resulterade	  i	  en	  ny	  vision	  för	  den	  
nationella	  forskarskolan	  och	  ett	  förslag	  om	  ett	  nytt	  avtal	  som	  institutionsstyrelsen	  för	  Historiska	  
institutionen	  ställde	  sig	  bakom	  2011-‐03-‐18.	  Område	  HT:s	  Forskarutbildningsnämnd	  gjorde	  2011-‐03-‐
30	  detsamma.	  Därefter	  undertecknades	  det	  nya	  avtalet	  av	  alla	  ingående	  parter.	  

Förutom	  de	  gamla	  partnerhögskolorna	  ingår	  nu	  även	  Göteborgs	  universitet	  i	  nätverket.	  Det	  nya	  
avtalet	  innebär	  en	  decentralisering	  av	  forskarskolan	  och	  en	  större	  medfinansiering	  från	  
samarbetshögskolorna.	  Doktorander	  antas	  och	  anställs	  på	  respektive	  lärosäte.	  Det	  ekonomiska	  
ansvaret	  ligger	  mer	  entydigt	  på	  Historiska	  institutionen	  i	  Lund.	  Hösten	  2011	  utlyses	  tre	  (3)	  studiestöd	  
i	  Lund,	  tre	  (3)	  i	  Göteborg,	  två	  (2)	  vid	  Malmö	  högskola	  och	  två	  (2)	  vid	  Linnéuniversitetet.	  Dessutom	  
finansierar	  Historiska	  institutionen	  två	  studiestöd	  inom	  ramen	  för	  forskarskolan.	  Våren	  2012	  kommer	  
ytterligare	  tre	  (3)	  studiestöd	  att	  utlysas	  vid	  Lund	  universitet	  och	  våren	  2013	  två	  (2)	  vid	  Södertörns	  
högskola	  ett	  ännu	  inte	  specificerat	  antal	  vid	  Lunds	  universitet.	  Ett	  samarbetsråd	  har	  skapats	  och	  
pengar	  kommer	  att	  satsas	  på	  ett	  nationellt	  nätverk.	  

Kursutbudet	  	  

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

Internat	  	  

Forskarskolans	  januariinternat	  hölls	  den	  7–8	  februari	  på	  Åkersberg	  i	  Höör.	  På	  internatet	  lade	  fyra	  
nyantagna	  doktorander	  inom	  nätverket	  fram	  sina	  pm.	  Vidare	  diskuterades	  forskarskolans	  framtid	  och	  
doktoranders	  erfarenheter	  av	  slutfasen	  och	  post-‐doctiden.	  
	  
I	  internatet	  deltog	  19	  doktorander,	  varav	  11	  var	  forskarskolans	  doktorander	  och	  ytterligare	  8	  var	  
verksamma	  inom	  nätverket.	  Dessutom	  deltog	  12	  lärare/forskare,	  de	  flesta	  handledare	  i	  
forskarskolan.	  	  

Internationalisering	  	  

Två	  mobilitetsstipendier	  utdelades	  för	  2011.	  Kajsa	  Brilkman	  kommer	  att	  hösten	  2011	  vistas	  en	  till	  två	  
månader	  vid	  Georg-‐August-‐Universität	  i	  Göttingen	  och	  Fredrik	  Egefur	  kommer	  att	  vistas	  en	  till	  två	  
månader	  vid	  Nationernas	  förbunds	  arkiv	  i	  Genève.	  

Liksom	  tidigare	  år	  har	  forskarskolans	  doktorander	  fått	  bidrag	  till	  konferensresor.	  Forskarskolan	  har	  
till	  exempel	  bidragit	  till	  att	  två	  doktorander	  kunde	  delta	  	  i	  Working-‐Class	  Studies	  Association	  
Conference	  vid	  University	  of	  Illonois-‐Chicago,	  22–25	  juni	  2011.	  En	  doktorand	  har	  deltagit	  i	  
konferensen	  Narratives	  of	  Health	  and	  Illness	  i	  Uppsala	  16-‐17	  september	  2010.	  

Dessutom	  har	  extra	  medel	  beviljats	  till	  språkgranskning	  av	  artiklar	  som	  publicerats	  eller	  ska	  
publiceras	  på	  engelska.	  



Disputationer	  

Under	  läsåret	  har	  sex	  av	  forskarskolans	  doktorander	  disputerat.	  En	  av	  dessa	  har	  disputerat	  i	  Lund,	  tre	  
vid	  Södertörns	  högskola,	  en	  vid	  Linnéuniversitetet	  och	  en	  vid	  Malmö	  högskola.	  Detta	  betyder	  att	  
forskarskolan	  hittills	  haft	  28	  doktorsdisputationer.	  I	  sammanställningen	  nedan	  redovisas	  vilka	  som	  
disputerat	  under	  läsåret	  2010–2011.	  

Anna	  Hedtjärn	  Wester	  disputerade	  fredagen	  den	  17	  september	  2010	  på	  sin	  avhandling	  Män	  i	  
kostym.	  Prinsar,	  konstnärer	  och	  tegelbärare	  vid	  sekelskiftet	  1900.	  	  

Malin	  Gregersen	  disputerade	  fredagen	  den	  8	  oktober	  2010	  på	  sin	  avhandling	  Fostrande	  
förpliktelser.	  Representationer	  av	  ett	  missionsuppdrag	  i	  Sydindien	  under	  1900-‐talets	  första	  hälft.	  
Hon	  är	  idag	  fortsatt	  verksam	  på	  Historiska	  institutionen	  i	  Lund.	  	  

Magnus	  Linnarsson	  disputerade	  fredagen	  den	  29	  oktober	  2010	  på	  sin	  avhandling	  Postgång	  på	  
växlande	  villkor.	  Det	  svenska	  postväsendets	  organisation	  under	  stormaktstiden.	  	  

Johanna	  Ringarp	  disputerade	  fredagen	  den	  18	  mars	  2011	  på	  sin	  avhandling	  Professionens	  
problematik.	  Lärarkårens	  kommunalisering	  och	  välfärdsstatens	  förvandling.	  	  

Carolina	  Jonsson	  Malm	  	  disputerade	  fredagen	  den	  29	  april	  2011	  på	  sin	  avhandling	  Att	  plantera	  
ett	  barn.	  Internationella	  adoptioner	  och	  assisterad	  befruktning	  i	  svensk	  reproduktionspolitik.	  	  

Fredrik	  Håkansson	  disputerade	  måndagen	  den	  13	  juni	  2011	  på	  sin	  avhandling	  Standing	  up	  to	  a	  
Multinational	  Giant.	  The	  Window	  Glass	  Workers´International	  Mobilization	  against	  Compaigne	  
de	  Saint-‐Gobain	  in	  1969.	  	   

	  

	  

	  

	  


