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Ordföranden har ordet 
Forskarskolan i historia börjar om på nytt hösten 2011, med delvis nya mål och en ny 
samarbetspartner. Vi har delat upp arbetet i två delar. Den ena är det gamla samarbetet om en 
gemensam forskarutbildning för våra gamla partners och historikerna vid Göteborgs 
universitet. Nytt är att alla doktorander antas och anställs på de deltagande lärosätena och inte 
i Lund, och att de följer varje institutions studieplan. Gemensamt ska vi försöka att samordna 
utbildningarna så mycket som möjligt, och dessutom skapa arrangemang som kan bli basis för 
en gemensam forskarutbildningsmiljö för alla doktorander på de fem lärosätena. Det handlar 
om internat, kurser mm. Vi vill bilda en stark sydvästsvensk forskarutbildningsmiljö med ett 
brett utbud av både disputerade och doktorander och med kontakter mot Danmark och Norge. 
Den andra delen har ett nationellt anspråk, och ska arbeta för att skapa möten och miljöer för 
doktorander i hela Sverige genom tematiska doktorandkonferenser, kurser, gästdoktorander, 
workshops med internationella forskare, debatt om kvalitén inom forskarutbildningen osv. Vi 
vill också arbeta för att vidga nydisputerades arbetsmöjligheter i samhället och skapa en bättre 
forskningsförmedling. Vi har ett samarbetsråd som leder utbildningssamarbetet, medan 
nätverksarbetet i huvudsak styrs från Lund. De första doktorandtjänsterna utlyses 15 
september i år och det blir vid Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Göteborgs universitet och 
Lunds universitet. Vi hoppas med denna nyordning kunna lägga all kraft på att skapa en bättre 
forskarutbildning för många historiedoktorander i Sverige.   
Hanne Sanders, april 2011 

Disputationer inom Forskarskolan 
Carolina Jonsson Malm disputerar den 29 april kl. 13.15 på avhandlingen Att plantera ett 
barn. Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik. 
Plats: Malmö högskola, Lärarutbildningen, Sal D 222. Fakultetsopponent är Fil dr Helena 
Bergman, Stockholms universitet. 
Christina Douglas, Södertörns högskola, disputerar den 23 september 2011. 
 



Historikermötet i Göteborg – bokbord och folder  
Vid svenska historikermötet 2011 i Göteborg 5-7 maj kommer vi att delta med ett bokbord där 
de avhandlingar som tillkommit inom forskarskolans ram visas upp. Vi behöver folk som kan 
stå vid bokbordet. Du kan anmäla dig till entimmes-pass (5 maj: kl. 12 - 18, 6 maj: kl. 9 - 18, 
7 maj: kl. 9 - 12).  Ge Barbro Bergner uppgift om möjliga timmar. En folder som presenterar 
samtliga avhandlingar är under utarbetande och kommer att vara klar till historikermötet. . 

Mobilitetsstipendier 

Kajsa Brilkman och Isak Hammar tilldelas vardera 40 000 kronor för vistelse vid Georg-
August-Universität i Göttingen respektive Boston University och Fredrik Egefur tilldelas 
30 000 kronor för vistelse vid Nationernas Förbunds arkiv i Genève. 

Internat med internationell inriktning 

Av praktiska skäl skjuts det till hösten planerade internatet till februari. Det ska ha en 
internationell inriktning innebärande att utländska gäster bjuds in och att doktoranderna 
presenterar texter på engelska. 

Nästa styrelsemöte 
Nästa möte hålls i Lund den 2 maj kl. 13.00. 
 

 
 

 
 


