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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. 

Lund 
Bolette Frydendahl Larsen disputerar fredagen den 17 januari 2020 klockan 10.15 i LUX aula, 
övre, på sin avhandling Grænser for opdragelse. Moderlig omsorgsmagt og diagnosticering på Vejstrups 
Pigehjem 1908-1940. Fakultetsopponent är lektor Bjørn Hamre, Københavns universitet 

Uppsala 
Fredagen den 13 december 2019 klockan 13.15 försvarar Johan Ericsson sin avhandling Mål och 
medel. Uppsala kommun som byggupphandlare 1870-1975 i Sal IX, Universitetshuset, 
Biskopsgatan 3. Opponent är Susanna Fellman, Göteborgs universitet. 

LICENTIATSEMINARIUM 
Lund 
Henrik Skrak licputerar fredagen den 13 december klockan 10.15 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. 
Tisdag 10 december: Orna Keren-Carmel, Sweden and Israel – the Beginning From the Second 
World War to the Swedish Kibbutz 

Torsdag 19 december: Bokpresentation: ” Den bråkiga staden: Ungdomsupplopp och 
ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm” (Andrés Brink Pinto och Martin Ericsson) 
 
Kunskapshistoriska seminariet 



Onsdag 11 december 13.15 i  LUX C337: Anna Nilsson Hammar m.fl. Textseminarium: 
Kunskap, information och infrastruktur. Vi läser och diskuterar ett antal artiklar. Kontakta Anna 
Nilsson Hammar för information om texterna. 

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

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 
 
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. 
 
PROJEKTARBETEN 
Döden i historien  
Sex studenter på kandidatprogrammet i historia, Pablo Gomez Couñago, Johnny Sandelin, 
Samuel Ström, Emma Svensson, Corey Vejdeland och Asger Wienberg, arrangerar en 
föreläsningskväll och en utställning på Historiska museet. Joachim Östlund, Per Karsten och 
Andreas Svensson föreläser torsdagen den 5 december 18:00-20:30 i museets kyrkosal. Museet 
har gratis entré från 17:30. Ämnen för kvällen är mumier, 1600-talets begravningsseder och 
gravarna i Uppåkra Utställningen kvarstår fram till slutet av januari nästa år. 

Studenthistoria  
En podcast i fyra avsnitt som kommer att spegla var sitt tidsspann i universitetets långa historia, 
från 1666 till år 2000. I det första avsnittet fokuserar vi universitetets första hundra år, i det andra 
skiftar vi fokus till 1800-talets andra hälft samt 1900-talets början, när kvinnor fick tillträde till 
universitetet. Det tredje avsnittet tar avstamp i 1930-talet och upptrappningen till andra 



världskriget, samt sviterna efter det. Det fjärde och sista avsnittet knyter ihop säcken med en 
skildring av det vi kallar för det moderna universitetet, från 1950 till 2000. I våra skildringar har 
vi valt att fokusera den lilla människan. Genom individers berättelser, både faktiska studenter från 
förr och fiktiva “samlingskaraktärer”, får vi en inblick i både studenters olika livsvillkor och i det 
historiska sammanhang de levde i. De som ingår i gruppen är Liv Boucht Sahlin, Fabian 
Danielsson, Ebba Nilsson, Anton Hagen och Jasmin Vihinen.  

Kampen om kulturen på de skånska bruksorterna 
Vi är fem studenter, Mimmi Nihlén, Harald Nordblad, Maja Nilsson, Anton Nilsson och 
Nicklas Pedersen Närling, som i samarbete med Centrum för Arbetarhistoria och Staffanstorps 
bibliotek arrangerar en arbetarhistorisk föreläsning med titeln "Kampen om kulturen på de 
skånska bruksorterna" som hålls av konstnären Kalle Brolin. Föreläsningen äger rum i 
Staffanstorps bibliotek den 5:e december kl. 17–18. 

Forum Historica 
Forum Historica är en populärhistorisk tidskrift som produceras av Tim Lindstam, Fredrik 
Ingner, Timmy Jardeskog, Louise Lundin Kristiansson och Erik Nilsson, fem studenter vid 
Lunds universitet. Tidskriften ger den historieintresserade en chans att ta del av forskning som på 
något sätt har koppling till Lunds universitet. I den första upplagan kommer man kunna läsa om 
allt från det moderna trettioåriga kriget och svenska slavar i Nordafrika till vår världs kanske 
tidigaste sagoberättare: Marie-Catherine d'Aulnoy. Tidskriften kommer att finnas att läsa som 
nättidning och i tryckt form i början av januari.  
 

ÖVRIGT 

Sammanträdestider 
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagen den 20 december.  

På dragande kall och ämbetes vägnar 

Ingegerd 

 


