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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. 

Uppsala 
Fredagen den 15 november 2019 klockan 10.15 försvarade Viktor Persarvet sin avhandling i 
ekonomisk historia Tariffs, Trade , and Economic Growth in Sweden 1858-1913, i Hörsal 2, 
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10. Opponent är Jari Ojala, Jyväskylä. 

LICENTIATSEMINARIUM 
Lund 
Henrik Skrak licputerar fredagen den 13 december klockan 10.00 i LUX B152 i historia och 
historiedidaktik på sin avhandling Folket moget förklarat. Det demokratiska genombrottet i svenska 
läroböcker 1920-2010. Fakultetsopponent är David Rosenlund. 
 

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

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 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) 
 
  



Forskningsseminariet, Mänskliga rättigheter 
Seminarierna äger rum i Blå rummet LUX:B332, klockan 13.15-15.00 om inget annat anges 

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 "rights-
based"/? 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 11 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 Phd-
seminar). 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 
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 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 
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 
 
NY BOK 
Johan Stenfeldt har utkommit med Renegater. Nils Flyg och Sven Olof Lindholm i gränslandet 
mellan kommunism och nazism. Flyg var kommunist och styrde sitt parti i armarna på den tyska< 
nazismen. Lindholm var nationalsocialist och blev FNL-demonstrant och fredasaktivist och 
förkunnade att han röstade på Vänsterpartiet kommunisterna. I boken analyserar och jämför 
Johan Stenfeldt dessa mäns individuella ideologiska utveckling. Vilka likheter i tankesätt står att 
finna? Och var uppstår skiljelinjerna. 
 
ÖVRIGT 

Canvas 
VT 2020 närmar sig med stormsteg – fr o m denna termin kommer inga nya HT-kurser ges i 
Live@Lund eller LUVIT, utan i stället kommer LU:s nya lärplattform Canvas användas. Redan 
innevarande termin har 108 kurser givits i Canvas, och till våren blir det många fler. Endast 

https://canvas.education.lu.se/


flerterminskurser som redan påbörjats i Live@Lund eller LUVIT slutförs där, alla andra HT-
kurser kommer att ges i Canvas. 

Om du inte redan skaffat dig grundläggande kompetens i Canvas så är det hög tid nu! Alla lärare 
vid HT behöver veta vad Canvas är och kan erbjuda! Om din kurs har använt eller skulle behöva 
använda sig av en lärplattform, behöver du därutöver känna till grunderna i hur man arbetar med 
Canvas. Det finns många olika utbildningstillfällen i flera olika former – många arrangeras av LU-
projektet Canvas på LU och några av det lokala införandeprojektet för HT-fakulteterna. Du kan t 
ex utbilda dig genom självstudier, genom online-utbildning i e-mötesverktyget Zoom eller genom 
heldagsutbildningar Planera och bygg din kurs i Canvas. Navet för all information runt Canvas är 
personalresursytan Canvas på LU -https://canvas.education.lu.se/courses/1320. Här länkas till 
kurskalendarium med utbildningstillfällen, självstudiekurs och andra matnyttiga personalresurser. 

Den 21 november klockan 13-15 håller Björn Fritz en presentation God kursdesign i Canvas i 
Hörsalen på SOL. Här ges handfasta råd för hur du ska göra för att din kurs blir så bra som 
möjligt. Du får mer ut av kursen om du redan har deltagit i någon av utbildningarna i Canvas-
handhavande, samt gärna själv börjat bygga på en kurs. Anmäl dig till presentationen genom 
epost till canvas@ht.lu.se. 

I slutet av november kommer HT-projektet också att anordna drop-in-workshopar dit du kan 
komma med konkreta frågor runt din Canvas-kurs – och förhoppningsvis få lika konkreta svar. 
Hittills är två tillfällen fastställda – måndagen den 25 november klockan 13-15 i SOL:A116 
Betalabbet och onsdagen den 27 november klockan 13-15 i LUX:C224. Till dessa workshopar 
krävs inte någon föranmälan, men om du har en komplicerad fråga så är vi tacksamma om du 
förvarnar oss genom att e-posta canvas@ht.lu.se, så kan vi förbereda oss bättre. 

Om det är något du undrar över, kontakta gärna dina fakultetskoordinatorer för Canvas 
på canvas@ht.lu.se. 

Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna 6 och den 20 december. Handledarkollegiet för 
ämnet historia sammanträder fredagen den 29 november. 

Julfest  
Institutionens traditionella julfest äger rum i personalmatsalen på LUX onsdagen den 18 
december med början klockan 18. 

På dragande kall och ämbetes vägnar 

Ingegerd 
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