
Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tal

Nedan finner du en bildfråga och två essäfrågor. Bildfrågan ger maximalt fem poåing. Som

mest kan du erhålla tio poåing på var och en av essäfrågoma. Dina svar ska sammanlagt inte

överstiga tio A4-sidor (1,5 i radavstånd, Times New Roman).

Nåir du svarar på essäfrågorna skall du håinvisa till den litteratur som du h¿imt¿r uppgifter och

resonemang fran (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du ta¡ till

din hjälp für att svara på frågorna).

Du mejlar dina svar till både klas-goran.karlsson@hist.lu.se och ulf.zander@hist.lu.se senast

fredagen den 1411 2022,k1. 17.00.
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1) Leonard Raven-Hills karikatyr har titeln "The Gap in the Bridge". Vatför vilar Uncle

Sam med en av brons stenar som huvudkudde? Vilket är det historiska sammanhanget

och ungefär nåir publicerades bilden?

f{ls
LTACUE OF NATIONS

BRI DC E
was .DÊ5,ONeD 8y
¡x¡ PRESIÞEN i o¡ n¡

U.S A. :

a/.



2) 1800-talet utmärkfes i mangt och mycket av industrialisering och nationalism. I vilka

avseenden bidrog de till varandras framgångar, det vill säga på vilka sätt bidrog

industrialiseringen till nationalismens genomslag och vice versa? I vad mån

motverkade industrialisering och nationalism varandra? Vilka nationella och regionala

skillnader går att urskilja och vad kännetecknade dem? Tåink på att industrialiseringen

uünåirktes av flera faser under 1800-t¿let och notera också att nationalismen tog sig

olika uttryck under seklets gang.

3) Jämfor ungturkarnas massmord på armeniema åren 1915-1917 med nazisternas

fijrintelse avjudarnaunder åren 194l-1945 genom att analyseravåldsprocessernas

likheter och skillnader. Några ledfrågor: a) Var det i båda fallet fråga om folkmord?

Varfijr? b) Vilka offersiffror brukar nämnas? c) Vad karakteriserade offren och

ftirövarna? d) Vilka var orsakerna? e) Vilka blev verkningama? f) Hur har de båda

våldshistoriema hanterats av eftervärlden?



Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tat

Nedan finner du en bildfråga och wå essäfrågor. Bildfrågan ger maximalt fem poäng.

Som mest kan du erhålla tio po¿ing på var och en av essäfrågoma. Dina svar ska

sammanlagt inte överstiga tio A4-sidor (1,5 i radavstånd, Times New Roman)' För

godkåint krävs 13 poäng, for väl godk¿int 20.

Nåir du svarar på essäfrågorna skall du håinvisa till den litteratur som du hämtar

uppgifter och resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan

litteratur som du tar till din hjälp fär att svara på frågoma).

Du mejlar dina svar till både klas-goran.karlsson@hist.lu,se och ulf.zander@hist.lu.se

senast fredagen den 2512 2022, kl. 17 .00.
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1) Herb Blocks teckning publicerades i Washington Post 26lL 1949 som en

kommentar till ett aktuellt fenomen. Vilket fenomen syftar bilden på? Varlor

har vissa på bilden utvecklat ett mekaniserat jordbruk men inte andra? Du kan

fü hjälp av en välkåind symbol i bilden.

2) Demokratin hade både med- och motgångar under mellankrigstiden. fu tgtg

var flertalet av de europeiska nationema demokratier men i slutet av 1930-talet

hade mer ?in hälften av dem övergått till att bli diktaturer. Diskutera på vilka

olika sätt som politiska system utvecklades under mellankrigstiden, varftir

demokratierna hade så svårt att klara sig i Europa under perioden 1918-39 och

varftir de faktiskt klarade sig på vissa håll. Ge konkreta exempel och

jämfürelseobjekt.

3) 1991 forsvann det kommunistiska Sovjetunionen från historien och kartan.

Din uppgift åir att reflektera över orsakerna och ftirspelen till denna

epokgörande händelse. Skilj mellan långsiktiga orsaker och sådana orsaker

som hör åren kring 1990 till. Analysera sovjetstatens undergang med

utgangspunkt i for det ftirsta den inre sovjetiska uWecklingen, fiir det andra

efterkrigstidens utveckling i hela Östeuropa, och fÌjr det tredje kalla krigets

internationella historia. Reflektera slutligen också kort och kärrfullt om

verkningarna av att Sovjetunionen gick under.



Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tal

Nedan finner du en bildfråga och wå essäfrågor. Bildfrågan ger maximalt fem poäng. Som

mest kan du erhålla tio poäng på var och en av essäfrågorna. Dina svar ska sammanlagt inte

överstiga tio A4-sidor (1,5 i radavstånd, Times New Roman).

När du svarar på essäfrågorna skall du hänvisa till den litteratur som du hämtar uppgifter och

resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du tar till
din hjälp flor att svara på frågorna).

Du mejlar dina svar till både klas-goran.karlsson@hist.lu.se och ulf.zander@hist.lu.se senast

fredagen den 416 kI. 18.00.
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l) Den politiska karikatyren ovan tecknades av Louis Dalrymple 1906 och är en

kommentar till den dåvarande situationen i Dominikanska republiken. Vad ville

tecknaren formedla genom de tre personerna på bilden? Vad representerar de och vad

fÌirmedlar sättet att gestalta "Europa" och "USA" på? Och vilket är det större politiska

sammanhanget som bilden kommenterar (en ledtråd är att lolja eldröret)?



2) Nationalism och kolonialism/imperialism är begrepp som är färknippade med den

moderna eran. Diskuterapävilka sätt som nationalism och kolonialism/imperialism å

ena sidan samverkade med varandra, å andra sidan utgiorde konkurrerande füreteelser

från miuen av 1800-talet och framåt. Om du så önskar kan din sluþunkt vara fredagen

den 4:e juni, deadline fiir inlåimningen. Frågor som kan vara till trjälp for dig är: Vad i

nationalismen sporrade västerländska nationer till att läggaunder sig kolonier, framfär

allt under 1800-talets andra hälft? Vilka drag går igen i nationalism och imperialism?

Hur ftirhöll sig kolonialmakterna till varandra och till de folk som de lade under sig?

På vilka sätt fick nationalismen betydelse i de länder som koloniserades? Anknyt

gärnatill konkreta historiska exempel i ditt svar.

3) Ett framträdande tema i kursen har varit fiirsta världskriget som en bryçunkt i den

moderna historien. Men sak saûrma kan sägas om Parisfrederna efter fürsta

våirldskriget. Vilka var frederna och fredsavt¿len? Vilka var de olika intressen,

fÌirhoppningar och målsättningar som giorde att segrarmakternas representanter

formulerade dem som de giorde? Vilka var de viktigaste kort- och långsiktiga

problemen och konflikterna som frederna gav upphov till?



Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tal

Nedan finner du en bildfråga och två essäfrågor. Bildfrågan ger maximalt fem poäng. Som

mest kan du erhålla tio poäng på var och en av essäfrågorna. Dina svar ska sammanlagt inte

överstiga tio A4-sidor (1,5 i radavstånd, Times New Roman).

När du svarar på essäfrågorna skall du hänvisa till den litteratur som du hämtar uppgifter och

resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du tar till

din hjälp for att svara på frågorna).

Du mejlar dina svar till både klas-goran.karlsson@hist.lu.se och ulf.zander@,hist.lu.se senast

onsdagen den 2518 kt. 16.00.

1) Den politiska karikatyren ovan tecknades av David Low och publicerades 1938 med

titeln "What, no chair for me?". Vad ville tecknaren fürmedla genom de fem

personerna på bilden? Vilka är de och varfor har de träffats? Och vem saknar en stol

och varflor? Dra nytta av ledtrådarna i bilden, inte minst kartan i bakgrunden.
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2) Migrationer har varit vanligt fÌirekommande under den period som kursen omfattar. I

nãgra fall har det varit fråga om människor som har emigrerat från bland a¡nat Sverige

till USA i strävan efter att finna en bättre tillvaro. I andra fall har folkforflyttningar sin

orsak i att måinniskor flyr undan krig eller andra katastrofer utan att kunna välja

platsen dit de tar sin tillflykt till. Resonera med utgangspunkt i de i

migrationsforskningen centrala begreppen "push" och "pull" vad som fÌirenar och

skiljer olika typer av migration. Anknyt till konkreta historiska exempel i ditt svar.

3) Ett tema i kursen rörde relationen mellan stora krig, revolutioner och folkmord. För att

analysera denna relation, ta din utgångspunkt i 1900-talets båda världskrig. Hur florhöll

sig dessa krig till de revolutioner och folkmord som ägde rum samtidigt, som orsak till

eller som resultat av dem? Vilka var de historiska aktörer som utnyttjade världskrigen

for sina revolutionära eller follcnördande syften? Vilka var offren? Hur påverkades

krigsutvecklingen av revolutionerna och folkmorden?



Tentamen HISA24/HISA34/AHID 01, l5l1 2021

Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tal

Nedan finner du en bildfråga och två essäfrågor. Bildfrågan ger maximalt 5 poäng. Som mest

kan du erhålla tio poäng på var och en av essäfrågorna. Dina svar ska sammanlagt inte

överstiga tio A4-sidor (1,5 i radavstånd, Times New Roman).

När du svarar på essäfrågorna skall du hänvisa till den litteratur som du hämtar uppgifter och

resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du tar till

din hjälp für att svara på frågorna).

Du mejlar dina svar till både klas-goran.karlsson@hist.lu.se och ulf.zander@hist.lu.se senast

fredagen 15/l kl. 16.00.

l) Nicholas Garlands teckning "...and he marched them down again" publicerades r

den brittiska dagstidnin gen The Independenl. Ungefür när kan den tänkas ha gått i

tryck och vad syftar Garland på ftir pågående konflikt och ftir tidigare krig (döden

marscherar ju ner med soldaterna "igen", "again")?



2) I kurslitteraturen ges rikhaltiga beskrivningar av sovjetisk kommunism, italiensk

fascism och tysk nazism. Diskutera likheter och skillnader mellan dem såväl vad

gäller ideologiska huvuddrag som ideologiernas praktiska konsekvenser ftir

medborgarna i respektive land.

3) Din uppgift är att med den modema historien som hjälp belysa och analysera ett

problem, en konflikt eller en annan ftjreteelse i det land, den världsdel eller den

värld som vi nu lever i. Det gäller alltså att identifiera något som är eller som vi

uppfattar som problematiskt eller konfliktfyllt i vår tid och att belysa detta

historiskt, genom historiska utvecklingslinjer, paralleller, jämftirelser eller något

annat av historikerns analyiredskap. Ett exempel: Vi lever idag i en värld som är

starkt präglad av en pandemi. För en historiker framträder genast en parallell i den

svåra influensan spanska sjukan, som tog livet av åtminstone fem gånger så många

människor än forsta världskriget under åren efter detta krig, från våren l9l I till
sommaren 1920. Sannolikt kan den stora smittspridningen då i hög grad fürklaras

just av kriget, som överallt ftirsvagat människor, samhällen och stater. Men vilka

är likhetema och skillnadema? Ar orsakema och verkningarna likartade eller

olikartade? Hur har utvecklingen seff ut från "då'o till "nu"? Vi vill alltså att du på

detta sätt reflekterar över historiens betydelse ftir en nutida problem- eller

konfliktsituation.



OMTENTAMEN H|SA24/H|SA34/ÄHlD01, Översiktskurs Modern tid L850-202I,26/2 2021.
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1) David Lows teckning har titeln "What's Czechoslovakia to me, anyway?". Vilken nation

kan man tänka sig att den tidningsläsande mannen representerar? Yad vill Low ha sagt

med sin teckning och ungef,ár när publicerades den?

2) En av historiens lärdomar'àr an deltagande i krig foljs av krav från krigsdeltagarna på politiska

och sociala reformer. Det skall löna sig att ha satt sitt liv på spel for sitt fosterland. Ett gevär, en

röst, hette det i Sverige efter forsta världskriget. Men hur gick det for demokratiutvecklingen i

Europa efter detta krig? Analysera mellankrigstidens politiska utveckling med demokratin som

utgångspunkt. Var slog demokratin igenom? Var utvecklades andra styrelseformer? Vilka då?

Vad låg bakom dessa utvecklingar?

3) Efter andra världskriget utvecklades Europa i två riktningar. Medan Västeuropa gick mot

integration mellan stater, gick Östeuropa mot konflikt och uppsplittring. Varflor splittrades

Östeuropa, och på vilket sätt kan utvecklingen i Västeuropa ha påverkat den östeuropeiska

desintegrationen?

Svarstexten ska vara fem-sju sidor lång, skriven med 1,5 i radavstånd i Times New Roman.

Goda svar är väl disponerade, sakligt korrekta och analytiskt väl genomflorda, och därtill

skrivna på god svenska. Deadline lor din text är den 18 februari 2021. Du skickar den till

klas-goran.karlsson@his_t.1u.se och till ulf.zander@hisilu.se.

Lycka till! /Klas-Göran & Ulf



Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tal

Nedan fìnner du en bildfråga och tre essäfrågor. Bildfrågan är obligatorisk. Du väljer att svara

på två av de tre essäfrågoma. Bildfrågan ger maximalt 5 poäng. Som mest kan du erhålla tio

poäng på var och en av essäfrågorna. Dina svar ska sammanlagt inte överstiga tio A4-sidor

(1,5 i radavstånd, Times New Roman).

När du svarar på essäfrågorna skall du hänvisa till den litteratur som du hämtar uppgifter och

resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du tar till
din hjälp flor att svara på frågorna).

Du mejlar dina svar till både klas-goran.karlsson@hist.lu.se och ulf.zanderlÐhist.lu.se senast

fredagen den 5/6 kt. 13.00.

1) I denna karikatyr från mitten av l9l}-talet figurerar en amerikansk president i två

roller. Vilka är de två rollema och hur hänger de samman? Studera teckningen

noggrant och lägg märke - och anknyt - till de många symbolerna.
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2) 1800-talet utmärktes i mångt och mycket av industrialisering och nationalism. I vilka

avseenden bidrog de till varandras framgångar, det vill säga på vilka sätt bidrog

industrialiseringen till nationalismens genomslag och vice versa? I vad mån

motverkade industrialisering och nationalism varandra? Gãtr det att identifiera

nationella och regionala skillnader? I så fall - vilka var de och vad kännetecknade

dem? Tänk på att industrialiseringen utmärktes av flera faser under 1800-talet och

notera också att nationalismen tog sig olika uttryck under seklets gång.

3) Första hälften av 1900-talet präglades starkt av två världskrig, det forsta och det andra.

Din uppgift är att analysera hur dessa två världskrig forhåller sig till varandra.

Följande frågor bör besvaras: Vad talar for att de båda krigen hängde samman och bör

analyseras i ett historiskt sammanhang, som ett 1900{alets trettioåriga krig? Vad talar

tvärtom lor att de båda kriget var olikartade och inte stod i någon tydlig analytisk

forbindelse med varandra? I vilka avseenden var de lika och olika? Kan man säga att

det ftirsta världskriget gav lorutsättningarna fi)r och drev fram det andra? Hur och

varfor? Fanns händelser och utvecklingar under mellankrigstiden som skulle kunna ha

gett ett annat resultat än ett nytt krig? Varlor blev det inte så? Kan minnet av florsta

världskriget ha påverkat utvecklingen mot ett andra världskrig? Hur då?

4) Tyskland blev en sammanhållen och enhetlig stat genom ett segerrikt tysk-franskt krig

1 870-1 871, och har sedan dess varit en stormakt på den europeiska kontinenten, under

imperietiden även i Afrika och Asien, och på senare tid som ledande stat i Europeiska

unionen. Din uppgift är att dra en lång kronologisk och analytisk linje från 1871 till

vår egen tid och dela upp den i kortare perioder utifrån goda historiska argument.

Alltså: Hur bör den 1S0-åriga Tysklandslinjen periodiseras? Vilka olika delperioder

kan man urskilja? Vad kännetecknar dem? Vilka är bryþunkterna och konfliktytorna

som gör det berättigat att dra gränser och urskilja etapper?



Examinationsuppgifter: Modern tid, 1850-2000-tal

Nedan finner du en bildfråga och tre essäfrågor. Bildfrågan är obligatorisk. Du väljer att svara

på fvå av de tre essäfrågorna. Bildfrågan ger maximalt 5 poäng. Som mest kan du erhålla tio

poäng på var och en av essäfrågorna. Dina svar ska sammanlagt inte överstiga tio A4-sidor

(1,5 i radavstånd, Times New Roman).

När du svarar på essäfrågorna skall du hänvisa till den litteratur som du hämtar uppgifter och

resonemang från (det gäller såväl kurslitteratur som eventuell annan litteratur som du tar till

din krjälp för att svara på frågorna).

Du mej lar dina svar till både k ias - cor'¿rr. l..iLr"l ssun ¡¿i.rli ist. i i r. sc och iri i. za rld':ri¿l.:il i s1.. I Lr ^se senast

onsdagen l9l8 kl. 12.00
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1) David Lows teckning har titeln "What's Czechoslovakia to me, anyway?',. Vad vill Low
ha sagt med sin teckning och ungefÌir när publicerades den? Vem kan man tänka sig att
den tidningsläsande mannen representerar?
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2) Jordbruksomvandling, industrialisering, urbanisering, utbildning, förbättrade

kommunikationer och fler medier som alltfler kunde ta del av samt emigration ar nägra

18O0-talsfenomen som är relaterade till varandra. Resonera i termer av orsak och verkan

hur de förhåller sig tillvarandra, vilka av faktorerna som är nära knutna till varandra och

vilka som har mindre starka samband.

3) Molotov-Ribbentrop-pakten är en avgörancle händelse i clen rnoclema historien. Din

uppgift är att sätta in den i ett histclriskt sammanhang som .iLrst visar ciess avgöra1cle

betydelse for den f'ortsatta utvecklingen. Varför blev det just Tyskla¡d och

Sor,jetr-rnionen som slöt ett såclant avtal, och variör just i augusti 1939'/ Vilka var de

inblanclades clrivkrafler och intressen? Hur såg resten av världen på avtalet? Vilka blev

de kort- och lån-esiktiga verkningarna? Varför är clet än idag en omtvistacl och levande

historisk händelse?

4) Soljetuuionell. etl ar, 1900-talets mest liamträdande statsbildningar, flörsvann ur

historien i sh"rtet av 1991. Vad h¿incte? Varfrir häncle clet'7 Berodcle <let på hancllinga'ra

hos specifika aktörer. som ciess siste ledare Michail Gorbatjov, på inre problem i

soVietsamhället. på utvecklingar i ocir konflikter mecl rlet övriga kornmunistiska

Östeuropa. eller på globala processer, knutna till kalla kriget? När i historie¡ börjacle cie

utvecklingar som till sist ledde till att Sov.ietr,rnionen lörsvann'? Vilka var.de viktigaste

stationerna på vägen mot 199 I ?



HISTORISKA INSTITUTIONEN, LUNDS UNIVERSITET

TENTAMEN: MODERN TID: 1850-2000-TAL

Tentamen lïl: e februa ri 2020

Tentamen består av tre delar. Den första är en bildfråga som maximalt ger 5 poäng. Den andra
består av fyra kortare frågor. Varje fråga betygsätts från 0 till 5. Den tredje delen utgörs av en
essäfråga där du väljer en av de två frågorna. Den betygsätts från 0 till l5 poäng. Maximalt
poängantal är ftiljaktligen 40. Betygsgränser: für godkänt krävs 20 poang, ftir väl godkänt 30.

Svaren skall utformas som en sammanhängande text. Svar som endast består av uppställda
punkter och eller uppradade nyckelord godkänns inte. Svaren på frågorna 1-5 bör inte
överstiga en A4-sida. Svaret på essäfrågan bör inte översti ga fynA4-sidor.

Skriv väl! Språkbehandlingen är en del i bedcimningen av tentamen. Klas-Göran Karlsson &
Ulf Zander

l) I anslutning till 25-årsminnet av Berlinmurens fall publicerade signaturen Adams

ovanstående skämtteckning i den brittiska dagstidningen Daity Telegraph.l sitt tal

nämnde den tyska förbundskanslern Angela Merkel att murens fall visar att drömmar

kan gå i uppfyllelse. Personerna i bakgrunden tycks inte hålla med henne. Vem ska de

föreställa och hur ska deras arbete tolkas utifrån 2014 ärs kontext?



2) Vad utmärker begreppen darwinism och socialdarwinism och på vilka punkter skiljer

de sig åt?

3) Analysera betydelsen av Münchenöverenskommelsen i september 1938 für andra

världskrigets utbrott.

4) Analysera betydelsen av händelseutvecklingen i Polen på 1980-talet för

kommunismens och Sovj etunionens sammanbrott.

5) Folkhemmet är ett centralt begrepp i svensk lgO0talshistoria. Hur ska det förstås med

utgångspunkt i Per Albin Hanssons användning av ordet och vilka praktiska

tillämpningar fick det under 193O-talet?

Essäfrågor: välj en av två. Svaren bör, som sagt, inte överstiga fyra sidor.

A) Nationalismen var en av 1800+alets mest inflytelserika rörelser. Vilka olika typer av

nationalism gär aff. urskilja och vilka följder fick nationalismen i Europa under

århundradets sista årtionden? Diskutera några konkreta nationers/staters

ftirhållningssätt till nation och nationalism. Analysera även nàgraav de konkreta

ideologiska, politiska och kulturella uttryck som nationalismen tog sig.

B) Ett flera gånger fürekommande föreläsningstema har varit den nära relationen mellan

krig, revolution och folkmord, det senare ibland kallat brott mot mänskligheten eller

statsorganiserad terror. Analysera denna ofta fürekommande ftirbindelse genom att

reflektera över orsakerna till den nära relationen och mekanismerna som håller de tre

foreteelserna samman och ömsesidigt påverkar varandra. Ge också tre välvalda

historiska exempel på hur denna relation har gestaltats i den moderna historien.



HISTORISKA INSTITUTIONEN, LUNDS UNIVERSITET

TENTAMEN: MODERN TID: 1850-2000-TAL

Tentamen fredagen den 17:e januari 2020

Tentamen består av tre delar. Den första är en bildfråga som maximalt ger 5 poäng. Den andra

består av fyra kortare frågor. Varje fråga betygsätts från 0 till 5. Den tredje delen utgörs av en

essäfråga där du väljer en av de två frågorna. Den betygsätts från 0 till 15 poäng. Maximalt

poängantal är följaktligen 40. Betygsgränser: för godkant krävs 20 poäng, för väl godkänt 30.

Svaren skall utformas som en sammanhängande text. Svar som endast består av uppställda

punkter och eller uppradade nyckelord godkänns inte. Svaren på frågorna l-5 bör inte

överstiga en A4-sida. Svaret på essäfrågan bör inte översti gafyta A4-sidor.

Skriv väll Språkbehandlingen är en del i bedömningen av tentamen. Klas-Göran Karlsson &

Ulf Zander
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1) Herb Blocks teckning publicerades i Washington Post 2611 1949 som en kommentar

till ett aktuellt fenomen. Vilket fenomen syftar bilden på? Varför har vissa på bilden

utvecklat ett mekaniserat jordbruk men inte andra? Du kan fä hjälp av en välkänd

symbol i bilden.

2l Vilka var de främsta anledningarnatill att många svenskar valde att emigrera under

I 8O0-talets andra hälft?

3) Vilka floljder fick det fransk-tyska kriget 1870-71?

4l Det brukar sägas att Mellanösternkonflikterna leder sina rötter tillbaka till första

världskrigets tid. Vilka var de händelser under kriget som kan sägas ha grundlagt

konfl ikterna i Mellanöstern?

5) Sovjetunionen gick under 1991. En analys av orsakerna måste rimligen inkludera

Michail Gorbatjov. Analysera kortfattat hans betydelse ftir Sovjetunionens undergång.

Essäfrågor (svaret bör inte överstiga fyra A4-sidor):

1. Jämför ungturkarnas massmord på armenierna åren 191 5-1917 med nazisternas

förintelse avjudarna under ärenl94l-1945 genom att analysera våldsprocessernas

likheter och skillnader. Några ledfrågor: a) Var det i båda fallet fråga om folkmord? b)

Vilka offersiffror brukar nämnas? c) Vad karakteriserade offren och ftirövarna? d)

Vilka var orsakerna? e) Vilka blev verkningama? f) Hur har de båda våldshistorierna

hanterats av eftervåirlden?

2. Demokratin hade både med- och motgångar under mellankrigstiden. År 1919 var

flertalet av de europeiska nationerna demokratier men i slutet av 1930-talet hade mer

än hälften av dem övergått till att bli diktaturer. Diskutera varför demokratierna hade

så svårt att klara sig i Europa under perioden I 9 I 8-39.



HISTORISKA INSTITUTIONEN, LUNDS UNIVERSITET

TENTAMEN: MODERN TID: 1850-2000-TAL

Tentamen onsdagen den 21 augusti 201,9

Tentamen består av tre delar. Den första är en bildfråga som maximalt ger 5 poäng. Den andra

består av fyra kortare frågor. Varje fråga betygsätts från 0 till 5. Den tredje delen utgörs av en

essäfråga där du väljer en av de två frågorna, Den betygsätts från 0 till 15 poäng. Maximalt
poängantal är följaktligen 40. Betygsgränser: för godkant krävs 20 poäng, för väl godkänt 30.

Svaren skall utformas som en sammanhängande text. Svar som endast består av uppställda

punkter och eller uppradade nyckelord godkänns inte. Svaren på frågorna 1-5 bör inte

överstiga en A4-sida. Svaret på essäfrågan bör inte överstigafyra A4-sidor.

Skriv väl! Språkbehandlingen är en del i bedömningen av tentamen. Klas-Göran Karlsson &
Ulf Zander

"You Pfacen Burn Me IJpf"

1. "You peaceniks burn me up!" ryter mannen i fåtöljen till en fredsaktivist. Vem är

mannen i fåt<iljen? Vilken nation representerarhan? Vilket krig är det som

demonstranten protesterar mot? Ungefär när publicerades bilden?



2. En av de historiska lärdomarna av första världskriget är atf demokratin gynnas av ett

stort modernt krig, men att demokratin paradoxalt nog också är det moderna krigets

och den instabila fredens första offer. Reflektera över relevansen av denna lärdom för

mellankrigstidens samhällsutveckling.

3. Vad utmärker begreppen darwinism och socialdarwinism och på vilka punkter skiljer

de sig åt?

4. Vilka var de främsta anledningarna till att många svenskar valde att emigrera under

1 800-talets andra hälft?

5. Under efterkrigstiden förövades folkmord i asiatiska Kambodja och afrikanska

Rwanda. Välj ett av dessa folkmord och analysera kortfattat dess orsaker, aktörer,

genomförande och verkningar.

Essäfrågor (svaret bör inte överstiga fyra A4-sidor)

A) Nationalismen var en av 1800-talets mest inflyelserika rörelser. Vilka olika typer

av nationalism går att urskilja och vilka fclljder fick nationalismen i Europa under

århundradets sista årtionden? Diskutera nägr a konkreta nationers/staters

förhållningssätt till nation och nationalism. Analysera även några av de konkreta

ideologiska, politiska och kulturella uttryck som nationalismen tog sig.

B) 1991 försvann det kommunistiska Sovjetunionen från historien och kartan. Din

uppgift är att reflektera över orsakerna och förspelen till denna epokgörande

händelse. Skilj mellan långsiktiga orsaker och sådana orsaker som hör åren kring

1990 till. Analysera sovjetstatens undergång med utgångspunkt i ftir det första den

inre sovjetiska utvecklingen, för det andra efterkrigstidens utveckling i hela

Östeuropa, och för det tredje kalla krigets internationella historia.



HISTORISKA INSTITUTIONEN, LUNDS UNIVERSITET

TENTAMEN: MODERN TID: 1850-2000-TAL

Tentamen onsdagen den 5 juni 2019

Tentamen består av tre delar. Den fürsta är en bildfråga som maximalt ger 5 poäng. Den andra

består av fyra kortare frågor. Varje fråga betygsätts från 0 till 5. Den tredje delen utgörs av en

essäfråga där du väljer en av de två frågorna. Den betygsätts från 0 till 15 poäng. Maximalt
poängantal är ftiljaktligen 40. Betygsgränser: för godkant krävs 20 poäng, för väl godkänt 30.

Svaren skall utformas som en sammanhängande text. Svar som endast består av uppställda
punkter och eller uppradade nyckelord godkänns inte. Svaren på frågorna 1-5 bör inte

överstiga en A4-sida. Svaret på essäfrågan bör inte överstigafyraA4-sidor.

Skriv väl! Språkbehandlingen är en del i bedömningen av tentamen. Klas-Göran Karlsson &
Ulf Zander
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1) I skämtteckningen "Applying the Armistice Terms" har den franske generalen

Ferdinand Foch en viktig roll. Vilka villkor (terms) är det som han tillämpa? Hur ska

vi förstå bild och text? Vilken nation ska fageln symbolisera och varför vill Foch göra

någonting annat med den? Ungeftir när publicerades teckningen?

2) Harald Gustafsson diskuterar i Nordens historia några av de kännetecken som

industrialiseringen fick i Finland, Norge och Sverige. Vilka (rå)varor utgjorde grunden

ftir den nordliga industrialiseringen och vilka konsekvenser fick denna

industrialiseringsprocess ?

3) I kurslitteraturen betonas betydelsen av den så kallade kohandeln. Vad innebar den

och vilka konsekvenser fick den ftir svensk politik?

4) Yad är Molotov-Ribbentrop-pakten, och när undertecknades den? Analysera kortfattat

dess viktigaste kort- och langsiktiga verkningar.

5) Sovjetunionens fall i slutet av l99I var en oavsiktlig konsekvens av den siste

Sovjetledaren Michail Gorbatjovs politik. Argumentera sakligt och analytiskt för eller

emot denna tes.

Essäfrågor (svaret bör inte överstiga fyra A4-sidor):

A) Den moderna europeiska historien har i hög grad präglats av förhållandet mellan

Frankrike och Tyskland. Analysera kontinuiteter och forändringar i denna relation från

1870 till vår egen tid.

B) Jämför tillblivelsen av Nationernas förbund och Förenta nationerna. Hur motiverades

skapandet av dessa två organisationer? Vilka likheter och skillnader utmärker

grundandet av dem?
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