
cippet er fuldstændig. Mangler kan dog let have indsneget sig, idet
hovedparten af universiteterne ikke har haft nogen egentlig politik for
registrering af ph.d.-afhandlinger. Kun Odense Universitet og Roskilde
Universitetscenter har således kunnet levere en komplet fortegnelse,
hvorimod oplysninger om ph.d.-afhandlinger fra København og Århus
har måttet stykkes sammen på grundlag af flere forskellige kilder.
Undertegnede vil derfor med glæde modtage evt. henvendelser fra
ph.d.-ere, hvis afhandlinger ikke er optaget i bibliografien, således at
fejlen kan blive rettet og fortegnelsen komplementeret.

Bibliografien indeholder ialt 102 afhandlinger, der fordeler sig på føl-
gende måde:

Københavns Universitet 47
Århus Universitet 21
Odense Universitet 21
Roskilde Universitetscenter 12
Danmarks Lærerhøjskole 1
Ialt 102

Fordelingen viser, at det er på Københavns Universitet, der bliver pro-
duceret flest historiske ph.d.-afhandlinger, hvilket da også er ganske
naturligt, sålænge Institut for Historie ved KU har det største antal sti-
pendiater. Alene i 1999 er fem nye stipendiater således blevet ansat,
mens antallet i 1998 var to, og i 1997 fire.

Den kronologiske og tematiske spredning i afhandlingerne ser groft
taget således ud:

Historieteori, metode og teori 4
Historieformidling, bl.a. undervisning, film og tv 1
Oldtid 8
Middelalder 12
Ca. 1500-1789 9
Ca. 1789-1900 22
Ca. 1900-1945 18
Ca.1945 - 19
Kan ikke umiddelbart tidsfæstes 9
Ialt 102

Det kan selvfølgelig ikke undgås, at der er en del periodemæssige over-
lapninger, men statistikken giver alligevel et indtryk af, at det særligt er
det 20. århundredes historie, der har optaget de ph.d.-studerende,
mens emner som historieformidling og historieteori ikke fylder over-
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I løbet af de sidste ca. 10 år har ph.d.-uddannelsen sat et mærkbart,
forskningsmæssigt præg på de danske universiteters historiske institut-
ter1. Fra en spæd start i begyndelsen af 1990’erne, med få indskrevne sti-
pendiater, er antallet af ph.d.-studerende vokset så markant, at deres
forskning er kommet til at udgøre en væsentlig del af de enkelte insti-
tutters forskningsindsats. Alene Institut for Historie ved Københavns
Universitet huser i skrivende stund således omkring 10-15 ph.d.-stipen-
diater, der næsten udelukkende er beskæftiget med forskning.

Stipendiaternes forskningsresultater kommer imidlertid ikke altid til
offentlighedens kundskab, med mindre de efterfølgende udgives som
monografier, hvilket da også sker i en række tilfælde. Tidsskriftet 1066
har dog løbende publiceret bibliografier over historiske ph.d.-afhand-
linger, ligesom 1066 også siden begyndelsen af 1970’erne har publice-
ret bibliografier over historiske specialer. Nogen samlet fortegnelse over
ph.d.-afhandlinger er dog aldrig blevet publiceret.

Dette rådes der nu bod på med nedenstående bibliografi, der i prin-

1 Enkelte licentiatafhandlinger, særligt fra begyndelsen af 1990´erne, har sandsynligvis
indsneget sig blandt ph.d.-afhandlingerne, ligesom enkelte afhandlinger fra Institut for
historie, kultur og samfundsbeskrivelse ved Odense Universitet, vel ikke ligefrem kan
klassificeres som historiske afhandlinger. De er dog medtaget alligevel. For at øge forvir-
ringen skal det nævnes, at der også på andre institutioner og institutter udarbejdes histo-
riske ph.d.-afhandlinger, som ikke alle er medtaget på dette sted, f.eks. på Danmarks
Lærerhøjskole, Panum-Instituttet, Institut for Arkæologi og etnologi (KU), Østeuropa-
instituttet (KU), Center for Afrikastudier (KU) og adskillige andre steder. I øvrigt takkes
Thorsten Borring Olesen (ÅU), Kathe Mobeck Jespersen (RUC), Lis Krogh Hansen
(OU) og Birthe Miller (KU) for velvillig assistance ved bibliografiens udarbejdelse.

Anvendte forkortelser: KU: Københavns Universitet, OU: Odense Universitet, RUC;
Roskilde Universitetscenter, ÅU: Århus Universitet (der foreligger endnu ikke nogen
færdige ph.d.-afhandlinger fra det historiske institut på Ålborg Universitet).
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vældende meget. Heller ikke perioden ca. 1500-1789 interesserer sti-
pendiaterne synderligt. Ph.d.-afhandlingernes kronologiske spredning
afspejler med andre ord den tendens, som også kan genfindes blandt
historiespecialerne: også her er den ældre historie jo talmæssigt under-
præsenteret, ligesom tilfældet er med emner som historiografi, teori og
metode. At så mange ph.d.-stipendiater forsker i det 20. århundredes
historie er derfor næppe et udtryk for, at de historiske institutter favo-
riserer ansøgere med projektbeskrivelser indenfor nyeste tid, men sna-
rere et tegn på en generel trend i tiden.

Et nærmere gennemsyn af ph.d.-bibliografien vil desuden afsløre, at
traditionelle discipliner som landbohistorie, dansk politisk historie,
socialhistorie og økonomisk historie ikke fylder meget i det samlede bil-
lede. De ph.d-studerende har i stedet kastet sig over en række emner,
der ofte behandles tværfagligt og grænser til fag som antropologi, soci-
ologi, religionsvidenskab, arkæologi og statskundskab. Nyere forsk-
ningsretninger som mentalitetshistorie, historisk antropologi, kulturhi-
storie og begrebshistorie/diskursanalyse har heller ikke vundet den sto-
re genklang blandt de unge historikere. Her er det stadig et fag som
europæisk etnologi, der er førende.

Bortset fra periodiseringen og andre ret overordnede kategoriserin-
ger, er det næsten håbløst at udpege nogen generel trend i ph.d.-
afhandlingernes tematik, med mindre man da netop vil udråbe variati-
onen som trend. I dag findes der ikke noget emne, som man ikke kan
skrive historie om, og det er vel i virkeligheden det mest markante og
det mest interessante, man kan sige på baggrund af såvel speciale- som
ph.d.-fortegnelsen. Såvel specialer som ph.d.-afhandlinger bryder gene-
relt med den traditionelle forestilling om, hvad der er historiefagets
genstandsfelt. I den moderne historieforskning findes ingen grænser –
alt kan tages under behandling – og bliver det. Al tale om at faget histo-
rie fortrinsvis bør beskæftige sig med dette eller hint – sådanne antik-
verede røster høres faktisk stadig – dementeres klart af de unge histori-
kere og deres valg af emner.
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