HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 45, 2019/20, Nr 1, 2019-09-12
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.
Uppsala
Fredagen den 13 september 2019 klockan 13.15 försvarar Christoffer Åhman sin avhandling
Mötet med det skrivna ordet. Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet i Sal IV,
Universitetshuset, Biskopsgatan 3. Opponent är professor Åsa Karlsson Sjögren, Umeå
universitet.
Alexander Engström disputerar i samma sal fredagen den 27 september 2019 klockan 9.15 på
avhandlingen Olikhetens praktiker. Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680. Opponent är
vår egen Svante Norrhem.

SEMINARIER

Högre seminariet i historia

Seminarierna äger rum i Blå rummet, LUX A332, klockan 13.15-15 om inget annat meddelas.
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, ”Lutherdom i rörelse under tidigmodern tid”
Tisdag 15 oktober i LUX C214, Obs! lokalen! Sara Kalm, ”Akademiskt hushållsarbete”
Akademiskt hushållsarbete inbegriper de sysslor som måste utföras på en akademisk institution,
och som är icke-meriterande, tidskrävande och ”osynliga”. På seminariet presenterar jag min
artikel på detta tema. Avsikten är att diskutera och specificera begreppets innebörd, att beskriva
hur akademiskt hushållsarbete är fördelat, och att resonera kring olika förklaringar till denna

fördelning. Det har ännu inte gjorts någon större svensk studie på detta tema, och i min artikel
presenterar jag internationell forskning och diskuterar denna i relation till fallet Sverige.
Existerande forskning pekar på att kvinnor utför merparten av det akademiska hushållsarbetet,
vilket verkar hänga ihop med sådant som genusnormer och forskarideal. Ett argument som förs
fram är att den ojämlika fördelningen av hushållsarbete delvis kan förklara kvinnors svårigheter
att göra karriär inom akademin, och att det därför bör tas på mera allvar än vad som gjorts
tidigare.
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, Obs! tiden!: ”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)
Tisdag 12 november klockan 14.15 i LUX B336 Obs! tid och plats!: Martin Ericsson,
Docentföreläsning, ”Allmän rösträtt, men för vem? Medborgarskap som rösträttsvillkor i den
svenska demokratin”
Torsdag 14 november: Maria Sjöberg, ”Infrastruktur och kvinnobiografiskt lexikon”
Torsdag 21 november: Yvonne Maria Werner, ”Vägen till Rom. Nordiska katolska konvertiter i
konfessionalismens tidevarv”
Tisdag 26 november klockan 14:15 - 16:00, Obs! tiden!: Paul O'Shea, Docentföreläsning
Torsdag 28 november: Tyson Retz, ”History, Science, and the Concept of Progress in TwentiethCentury 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)

Forskningsseminariet, Mänskliga rättigheter

Seminarierna äger rum i Blå rummet LUX:B332, klockan 13.15-15.00 om inget annat anges
Onsdag 18 september: Rasmus Søndergaard, ”Welfare State Internationalism? Socio-Economic
Human Rights in Scandinavian UN Diplomacy”. This is a presentation of a research project
Rasmus Søndergaard will conduct at Human Rights Studies in the coming two years. The project
provides the first examination of socio-economic human rights in the multilateral diplomacy of
the Scandinavian countries (Sweden, Norway, and Denmark) at the United Nations from 1970
to 2000. Through a transnational approach to multi-national archival research, the project seeks

to understand why the Scandinavian countries increased their support for poverty reduction and
socio-economic rights at a time when egalitarian politics were on the decline elsewhere in the
West? It does so through two main research objectives: First, it examines Scandinavian
contributions to the debate on The New International Economic Order from 1974 to 1982.
Second, it examines Scandinavian diplomacy on the Right to Development in the 1980s and
1990s.
Onsdag 2 oktober: Emelie Lantz, ”Responsibility for the the Sustainable Development Goals –
the role of civil society organisations”. Emelie Lantz will present the plan for her Phd thesis which
aims to create a deeper understanding of the role civil society organisations (CSOs) can play, and
what responsibility they might have, for the realisation of the Sustainable Development Goals
(SDGs). This will be done by using a case study examining how CSOs in Sweden work with and
understand goal no 10, to reduce inequality within and among countries. Emelie Lantz is a Phd
student in Human Rights Studies and affiliated with the Lund University Agenda 2030 Graduate
School.
Onsdag 16 oktober: Ida Jansson, “Åland and international organizations in the 1990s: the
Council of Europe and the European Union”. Ida Jansson is a Phd student in Human Rights
Studies. She will present a chapter of her disseration on the development of minority rights and
minority protection from the first world war until today. Her case study is the Åland islands.
Onsdag 23 oktober: Frida Nilsson ”Mänskliga rättigheter i skolan – läroböcker och externa
organisationer”. Frida Nilsson är doktorand i mänskliga rättigheter. Hennes avhandlingsprojekt
handlar om hur mänskliga rättigheter framställs i styrdokument och läroböcker, samt hur
mänskliga rättigheter förstås av dagens lärare och elever. Texten som behandlas på seminariet är
ett kapitel ur avhandlingen
Onsdag 6 november: Dan-Erik Andersson, ”Hand on the heart, handshake, hug or a kiss? The art
of greeting in a multi-cultural society”. Dan-Erik Andersson is senior lecturer in Human Rights
Studies, with a Phd in ethics.
Onsdag 14 november klockan15:15 - 17:00, Obs! tiden!: Linde Lindkvist, ”The Making of
Children’s Human Rights, 1919–1989”. The seminar presentation draws on Linde Lindkvist's
ongoing book project on the history of the UN Convention on the Rights of the Child. While
the history of this document has been the subject of multiple studies, most accounts focus on the
convention’s place in a wider history of childhood. In contrast, Lindkvist argues that the text –
including its conception of childhood – must be approached as a product of international human
rights politics in the 1970s and 1980s. He shows how the drafting process was conditioned by
concurrent developments in international human rights politics, such as the negotiations on the
Convention Against Torture, and Cold War tensions on to the relation between different
“generations” of human rights. The negotiations also raised both familiar and novel questions
about the character of international human rights law, such as the role of the state, the legitimate
grounds for restricting rights, the relation between human rights and other fields of international
law, and whether human rights violations could take place in the private sphere. Linde Lindkvist
is senior lecturer in human rights studies at University College Stockholm. He defended his
dissertation in human rights studies here in Lund in 2014.
Onsdag 20 november: Therese Boje Mortensen, “Duty bearers of children’s rights in Indian law
and policy”. Therese Boje Mortensen is Phd student in Human Rights Studies. Her PhD project

is concerned with the role of non-governmental organisations (NGOs) as de facto "duty bearers"
of human rights. The focus is on children’s protection rights in the political context of India,
where it is common practice for NGOs to be sub-contracted by the state for various
developmental purposes. But what happens when such sub-contracted services become "rightsbased"/? Through an ethnographic study of ChildLine, a national helpline for children, this
project explores how children’s rights are affected in practice when significant aspects of their
protection rights are left dependent on local NGOs.
Onsdag 27 november: Astrid Nonbo Andersen, ”The Greenlandic Reconciliation Process:
Moving beyond a Legal Framework”. Astrid Nonbo Andersen is a Postdoc researcher at Aarhus
University in Denmark. In 2014, a Greenlandic Reconciliation commission was established with
the aim to reinterpret the modern Greenlandic History, and “to create distance to the colonial
past” as the portfolio of the commission read. The commission concluded its work in late 2017.
In this presentation Andersen will show to what extent ideas and models from the fields of
restorative and transitional justice informed the work of the Greenland Reconciliation
Commission. The idea of processing the past by articulating experiences of both colonialism and
neocolonialism dominated the approach taken. Consequently the legal aspects were only
occasionally touched upon. This sets the Greenland Reconciliation Commission somewhat apart
from previous truth and reconciliation commissions.
Onsdag 1 december: ”Human Rights as Mid-Level Principles”. Lena Halldenius is professor of
Human Rights Studies, with a Phd in practical philosophy. This seminar presentation is part of a
project on human rights and socioeconomic inequality.
Onsdag 18 december: Karin Zackari, “Visualising Human Rights in Thai History” (final Phdseminar). In her Phd project (compilation thesis), Karin Zackari explores how nationalism has set
a frame, of limits and potentials, for people in Thailand to perform and claim human rights.
Political issues such as democracy, development, freedom and liberties, are all contested topics in
a nationalist historiography of unity and sameness. These concepts are at the same time part of a
process to define a relationship between the state and its subjects, thus the public political space
informs the political agency of people and, in continuation, their access to human rights. She uses
photographs and publications mainly from the 1970's onwards to trace articulations of human
rights in Thailand. Questions that guide this project concerns nationalism, state violence,
resistance and social movements in relation to a human rights regime. Opponent Marina Svensson

Arbetshistoriska seminariet

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
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
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 11 oktober, den 8 november, den 6 december
och den 20 december. Handledarkollegiet för ämnet historia sammanträder fredagen den 13
september, torsdagen den 17 oktober och fredagen den 29 november.
På dragande kall och ämbetes vägnar

Ingegerd

