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Det lilla vi får i pappersform finns i pärmar, som numer förvaras i mitt rum. 
Jag följer i möjligaste mån de länkar jag lägger in – slå larm om de inte fungerar! 
 
DISPUTATIONER 
Avhandlingar från andra institutioner står på en hylla i korridoren på plan 3. Du är välkommen 
att bläddra i dem, men de ska ställas tillbaka genast, inte tas med till rummet för läsning. Vi 
saknar ett par avhandlingar. Ett exemplar lämnas alltid till biblioteket och kan alltså lånas där. 

Göteborg 
Fredagen den 30 augusti 2019 klockan 13.00 disputerar Avigail Rotbain på sin avhandling Könets 
krona. Representationer av svenska drottningar från stormaktsenvälde till medborgarsamhälle i hörsal 
2150, Eklandagatan 86, Göteborg. 

Uppsala 
Fredagen den 14 juni försvarade Olov Simonsson sin avhandling God Rests in Rwanda. The Role 
of Religion an the 1994 Genocide in Rwanda.  
 

SEMINARIER 
Högre seminariet 
Seminarierna äger rum i Blå rummet, LUX A332, klockan 13.15-15 om inget annat meddelas. 

Torsdag 5 september: Bokpresentation: Truckers: A profession in change (red. Mikael Ottosson & 
Hans Wallengren) 

Tisdag 10 september: Nya doktorander presenterar sina avhandlingsämnen: Trine Gaarde 
Outzen, Anton Öhman och Rikke Lie Halberg 

Tisdag 17 september: Gustaf Fryksén, ventilering av avhandlingskapitel 

Tisdag 24 september: Joel Barnes, ”The institutional history of the humanities in Australian 
universities since 1945”. Kommentatorer: Karolina Eunquist Källgren och Isak Hammar  

Tisdag 1 oktober klockan 15–17 i LUX B237: Jonas Nordin, ”Vad var omodernt med det 
förmoderna?” Kommentatorer: Liesbeth Geevers och Jes Wienberg. Eftersits.  

Torsdag 3 oktober: Kristoffer Ekberg, ”Klimatkunskap och klimatförnekelse inom den svenska 
politiken och industrin (1970–1985)” 

Torsdag 10 oktober: Otfried Czaika  

Torsdag 17 oktober: Anna Nilsson Hammar och Svante Norrhem: Metodtext.  



Tisdag 22 oktober klockan 14–16 i LUX B129: Thomas Hylland Eriksen, ”Kunnskap og 
definisjonsmakt i antropologisk teori” (samarrangemang med kunskapshistoriska seminariet) 

Torsdag 24 oktober: Gunnel Cederlöf, ”Tracking routes: Imperial competition in the late 19th 
century Burma–China borderlands” (samarrangemang med CÖS) 

Torsdag 7 november: Charlotta Forss, ”The old, the new and the unknown: The continents and 
the making of geographical knowledge in seventeenth-century Sweden” (samarrangemang med 
idé- och lärdomshistoria) 

Torsdag 7 november klockan 18–21: ”Minnen av muren: 30 år efter 1989”. Föredrag av 
Charlotta Seiler Brylla, Marie Cronqvist, Mikael Askander och Kjell Å Modéer (samarrangemang 
med ämnet tyska, Tyska ambassaden och Goethe-Institut) 

Torsdag 14 november: Maria Sjöberg, infrastruktur och kvinnobiografiskt lexikon 

Torsdag 21 november: Yvonne Maria Werner, ”Vägen till Rom. Nordiska katolska konvertiter i 
konfessionalismens tidevarv”  

Torsdag 28 november: Tyson Retz, ”History, Science, and the Concept of Progress in Twentieth-
Century Political Thought” 

Torsdag 5 december: Om Scandia. Kommentatorer: Sara Ellis Nilsson och Johan Stenfeldt 

Tisdag 10 december: Orna Keren-Carmel  

Torsdag 19 december: Bokpresentation: ” Den bråkiga staden: Ungdomsupplopp och 
ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm” (Andrés Brink Pinto och Martin Ericsson) 
 
Arbetshistoriska seminariet 
Söndag 8 september klockan 12-13, Statarmuséet i Torup: Från vildget till tamget – ett kulturarv 
att vårda 
Långt in på 1900-talet var geten viktig för många människors försörjning, inte minst gäller detta 
samhällets underklass. Man höll getter såväl på landsbygden som i städer. Som en del i 
kulturarvsdagen sätter historikern Kenneth Johansson i sitt föredrag in geten i en kulturhistorisk 
kontext. Geten är ett av människans tidigaste husdjur. Troligen var geten domesticerad redan för 
10 000 år sedan omkring bergen i nuvarande Iran och Irak. Det var från den vilda geten Capra 
aegargus som dessa tama getter kom. Kenneth Johansson är förutom historiker även 
getuppfödare. Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, ABF och 
Statarmuséet. 

Måndag 16 september klockan 15-17, Historiska institutionen, LUX A:332 (Blå rummet): 
Women's Work and Politics in WWI America. The Munsingwear Family of Minneapolis 
Professor emeritus Lars Olsson har nyligen publicerat en uppmärksammad bok som behandlar 
arbete och sociala relationer utifrån samspelet mellan klass, kön, civilstånd, etnicitet och ras. 
Boken bygger på en studie av Northwestern Knitting Company vid tiden för första världskriget. I 
företagets fabrik arbetade kvinnor med ett 30-tal nationaliteter, många av dem med skandinaviskt 
ursprung. Genom boken ger Lars Olsson en ny bild av kvinnors arbete under 1:a världskriget och 
textilarbetares levnads- och arbetsförhållanden i USA. Professor emeritus Lars Olsson har varit 
verksam vid Lunds universitet och Linnéuniversitetet, och en central gestalt i svensk 
arbetarhistorisk forskning. 



Tisdag 1 oktober klockan 19-20.30, Klågerups bibliotek: Det blir nödvändigt att göra 
rebellionskrig. Om upproret i Skåne och massakern vid Klågerup år 1811 
Försommaren 1811 är Sverige ett sargat land. Det kokar av missnöje, och mest av allt i Skåne. 
Drängar och bönder gör uppror. De plundrar adelns herrgårdar, ger sina präster stryk. Under 
några dagar skakar marken under fötterna på överheten. De flyr till städernas säkerhet. Så hämtar 
sig makthavarna. Armén sätts på krigsfot. Den 15 juni drabbar soldater och upproriska samman 
vid Klågerups gods. Resultatet blir en av de blodigaste massakrerna i Sveriges historia. Men vad 
ville egentligen de upproriska och varför gick det som det gick? Magnus Olofsson är historiker 
och frilansskribent med ett mångårigt intresse för upplopp, revolter och kravaller. Magnus 
Olofsson är för närvarande verksam som forskare på Centrum för arbetarhistoria. Föredraget är 
ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, ABF och Klågerups bibliotek 

Torsdag 3 oktober klockan 15-17, Historiska institutionen, LUX A:332 (Blå rummet): Labor 
Pioneers. Economy, Labor, and Migration in Filipino-Danish Relations 1950-2015 
I sin nyligen publicerade bok Labor Pioneers. Economy, Labor, and Migration in Filipino-Danish 
Relations 1950-2015 skriver historikern och journalisten Nina Tride Andersen fram en angelägen 
arbetarhistoria. Boken handlar om den filippinska arbetskraftsinvandring till Danmark under 
1960- och 1970-talen – och då främst till olika serviceyrken. Det är ett ämne som är 
underbeforskat. Detta förhållande, osynligheten, gäller kvinnor i serviceyrken generellt, men i 
synnerhet kvinnliga migrantarbeterskor. Nina berör i sin bok exempelvis den danska 
fackföreningsrörelsens syn på invandrad arbetskraft. Bokens tematik har en hög grad av 
samtidsaktualitet. Nina Tride Andersen är en oberoende historiker och journalist, ansluten till 
Society for Labor History in Denmark (SFAH). 

Måndag 4 november klockan 18.30-20, Örtofta Folkets hus: Det söta samhället. En historia om 
socker och Örtofta 
Under 1800-talets sista decennier växte den svenska betsockerindustrin fram och på kort tid blev 
Sverige självförsörjande på socker. Men den starka tillväxten av sockerindustrin följdes redan från 
SSA:s bildande av en rationaliseringsprocess som tvingade sockerbruken att stänga, ett efter ett. 
Idag håller den sista verksamheten i Arlöv på att läggas ner och då återstår endast Örtofta. 
Nedläggningarna blir en del i ett mönster av förändringar i ekonomiska och befolkningsmässiga 
strukturer runt om i Skåne, utifrån vilket också Örtoftas historia kommer att diskuteras. 
Föredragshållare är miljöhistorikern Fredrik Björk vid Malmö universitet. I fokus för hans 
pågående avhandlingsarbete ligger den svenska sockerproduktionen och -konsumtionen under 
perioden 1880-1940. Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, 
ABF, Örtoftabygdens byalag och Örtofta is. 

Torsdag 28 november klockan 18.30-20, Landskrona museum: ”Utblottade, utarbetade och 
utvisade”. Om svenska immigranter som deporterades från USA  
Trots att återvandringen från USA till Sverige omfattade mer än 200 000 människor finns det 
väldigt lite forskning om återvändare.  Viktig forskning har gjorts och görs fortfarande, till 
exempel om deras betydelse för ekonomisk utveckling och entreprenörskap, varvid man främst 
kommit att fokusera på dem vars Amerikavistelse kunnat krönas med ett lyckosamt återvändande. 
Många kom dock hem utfattiga, inte minst under depressionsåren på 1930-talet, och om dessa 
vet vi generellt sett väldigt lite. Ännu mindre är känt om dem som av olika skäl deporterades från 
USA. Hans Wallengren har nyligen påbörjat ett forskningsprojekt som behandlar de utvisade 



svenskarnas öden, och det är om detta projekt och dessa i allt väsentligt bortglömda människor 
som föredraget kommer att handla.  
Hans Wallengren är docent i historia vid Lunds universitet och tidigare föreståndare för Centrum 
för arbetarhistoria i Landskrona. På senare år har han bland annat forskat om främlingsfientlighet 
och arbetarrörelse i Landskrona under efterkrigstiden och om skandinaviska invandrare i 
amerikanska kåkstäder under 1930-talet. Föredraget är ett samarrangemang mellan Centrum för 
arbetarhistoria, ABF och Landskrona museum.  
 
Konflikt och motstånd 
Måndag 9 september klockan 13-15, Lagerbring LUX A331, Magnus Gustafsson: Striden om 
hemmet – retoriska strategier i valrörelsen 1921 
Detta paper handlar om valrörelseretorik i tidningspressen, närmare bestämt om rumsliga motiv, 
eller rumsliga metaforer, och dess retoriska funktion kopplat till klass och kön. Tanken är att detta 
ska bli ett kapitel i Magnus kommande avhandling, med den preliminära titeln ”Socialist och 
arbetarkvinna tar ordet. Exemplet Agda Östlund – den retoriska karriären från ungdomslogen till 
riksdagen”.  
Magnus är doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet och forskar om retoriska 
strategier och litterära grepp inom den socialdemokratiska rörelsen. 

Tisdag 29 oktober klockan 13-15, Lagerbring, LUX A331, Andrés Brink Pinto och Malin 
Arvidsson: Offentliga toaletter för kvinnors rätt till staden  
Syftet med detta paper är att visa hur lokala politiska interventioner i stadsplanering spelat en 
viktig roll för kvinnors rätt till staden. I flera olika städer framförde kvinnliga stadsfullmäktige 
krav på offentliga toaletter – en till synes banal och vardaglig företeelse som dock gav ökade 
möjligheter att röra sig i stadsmiljön. För att uppfylla syftet kommer vi undersöka hur två 
socialdemokratiska politiker, Anna Stenberg och Nelly Thüring, agerade politiskt inom det 
socialdemokratiska partiet samt i stadsfullmäktige för att få stöd för byggande och drift av 
offentliga toaletter för kvinnor i Malmö och Göteborg. 
Andrés bedriver för närvarande två projekt, ett om Stockholmspolisens övervakning av ”kriminell 
homosexualitet” decennierna efter 1944 (när homosexualitet avkriminaliserades i Sverige) och ett 
om offentliga toaletter för kvinnor kopplat till rätten till det urbana rummet. Tidigare har han 
forskat om urbanhistoria och sociala rörelser. Malin skriver i ett pågående biografiskt projekt om 
Nelly Thüring, som 1922 blev en av de fem första kvinnliga riksdagsledamöterna.  

Tisdag 17 december klockan 13-15, Lagerbring LUX A331, Martin Ericsson och Stefan Nyzell: 
Bort med strejkbrytarna! Kollektivt våld på mellankrigstidens svenska arbetsmarknad 
I efterhand är det bara Ådalen 1931 som vi (oftast) minns. Men faktum är att hela perioden 
mellan första och andra världskriget var full av konfrontationer mellan strejkande arbetare, 
strejkbrytare, polis och militär. Dessa konfrontationer har dock aldrig studerats systematiskt. Det 
vill Martin Ericsson och Stefan Nyzell ändra på, och presenterar här ett utkast till en 
forskningsansökan om ämnet. Idéer och kommentarer mottas tacksamt! 
Martin är docent i historia vid Lunds universitet med specialinriktning på kollektiva 
konfrontationer, rasbiologins historia samt forskning om rösträtt och medborgarskap. Stefan är 
docent i historia vid Malmö universitet med specialinriktning på kollektivt våld, polishistoria och 
historiskt återskapande / re-enactment. 
  



Kunskapshistoriska seminariet 
Måndag 9 september klockan 10.15–12.00, LUX:A332: Den översatta världen: Om litterär 
översättning som källa till kunskap, Paul Tenngart, Lund 

Tisdag 22 oktober klockan 14.15–16.00, LUX:B129 + EFTERSITS*: Kunnskap og 
definisjonsmakt i antropologisk teori, Thomas Hylland Eriksen, Oslo 

Onsdag 20 november klockan 13.15–15.00, LUX:A233: Utbildningshistoria och 
kunskapshistoria, Björn Lundberg, Johanna Ringarp & Johannes Westberg 

Onsdag 11 december klockan 13.15-15.00, LUX:C337: Textseminarium: Kunskap, information 
och infrastruktur 

* Anmälan till eftersits (till självkostnadspris) görs senast den 18/10 till johan.ostling@hist.lu.se. 
För fortlöpande uppdateringar om det kunskapshistoriska seminariet se 
https://newhistoryofknowledge.com/  
 
ÖVRIGT 

Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 6 september, den 11 oktober, den 8 
november, den 6 december och den 20 december. Handledarkollegiet sammanträder fredagen 
den 13 september, torsdagen den 17 oktober och fredagen den 29 november. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

Ingegerd 
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