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Til alle nye studerende på Historie 

Vigtigt: prioritering og tilmelding til undervisning, 13.-18. august 

I perioden 13.-18. august har du som ny studerende på Historie mulighed for at priori-
tere mellem fire forskellige ”pakkeløsninger” som har betydning for knap en tredjedel 
af din undervisning gennem de første tre semestre (første halvandet år). Det drejer sig 
om følgende fag: Bredt emne på 1. semester, samt Kildeintroducerende emne og Kilde-
nært emne på hhv. 2. og 3. semester. Fagene Kildeintroducerende emne og Kildenært 
emne hænger sammen, og det betyder at du vil arbejde inden for det samme overord-
nede historiske tema på begge disse fag. Pakkernes sammensætning sikrer at alle stu-
derende får en indføring i forskellige perioder tidligt på studiet. 
 
Du kan se og læse mere om bacheloruddannelsens opbygning i studieordningen, som 
kan fremsøges her (vælg ”Historie, bacheloruddannelse i 2020”): https://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/  
 
Du angiver dine prioriteter via studieselvbetjeningen (STADS) som du finder igennem: 
https://mitstudie.au.dk/  
 
Det understreges at det blot er en prioritering. Det betyder at man bør være forberedt 
på, at det af hensyn til holdstørrelse ikke kan garanteres, at du får dine prioriteter op-
fyldt. Vælger man at undlade at prioritere inden for tidsfristen vil du blot blive placeret 
på et hold.  
 
Har du spørgsmål omkring din personlige studieforhold kan du kontakte studievejle-
derne: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievej-
ledere/iho/  
 
Har du spørgsmål omkring praktisk/administrative forhold, fx undervisningstilmel-
ding, kan du kontakte studiecenter Arts: https://studerende.au.dk/studier/fagporta-
ler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/  
 
Herunder følger beskrivelsen af de fire pakkeløsninger. 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
https://mitstudie.au.dk/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/iho/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/iho/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/
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 Efteråret 2021 Foråret 2022 / efteråret 2022 
 Bredt emne Kildeintroducerende emne / kildenært emne 
Hold 1   

Jens Krasilnikoff: ”Den græske bys politiske og kultu-
relle udvikling i den klassiske periode” 
 
 
Formålet med kurset er at give en grundlæggende 
indføring i de politiske og kulturelle institutioner og 
sammenhænge, som definerede den græske bystat i 
oldtiden: Politik, krig og konflikt, grækernes religion i 
et historisk perspektiv, forholdet mellem kvinder og 
mænd, samt forholdet mellem grækere og ikke-græ-
kere – barbarerne. 
 
Formålet med undervisningen er desuden at introdu-
cere historiestuderende til de fremstillingsmæssige 
problemstillinger, der knytter sig til studiet af oldti-
dens græske bystater.  
Det betyder konkret, at vi skal arbejde med forskel-
lige forskningsmæssige standpunkter og afsøge de-
res argumentationsmæssige strategier. 

 
Niels Wium Olesen: ”Jernbanen, De Danske Statsbaner og 
det moderne Danmark, 1844-2022” 
 
 
”Næst efter Kønsdriften er Jærnbanedriften den stærke-
ste af alle menneskelige Drifter”, sagde en dansk politiker 
i 1888 under en debat i Folketinget. Med et glimt i øjet, 
naturligvis. De stærke holdninger til spørgsmålet om ud-
viklingen af jernbanen handlede om økonomisk udvikling i 
den gryende kapitalisme, det moderne landbrug og den 
heftigt ekspanderende industri. Det handlede også om re-
gional udvikling, om sammenbinding af landet efter ne-
derlaget og amputationen i 1864 og om forsvarets behov. 
I det små efterhånden også om turisme. Og så handlede 
det om statens rolle: Var jernbanedriften først og frem-
mest et statsligt anliggende, eller skulle man overladet 
det til det frie kapitalistiske initiativ? 
I 2017, altså 125 år senere sagde en anden politiker, i øv-
rigt fra samme parti, at ”toget hører fortiden til. Fremti-
den er ikke skinner, fremtiden er asfalt”.  
 
Mellem disse to yderpoler skal vi på kurset studere udvik-
lingen af jernbanen i Danmark og statsmonopolet De Dan-
ske Statsbaner, DSB, fra 1844 til 2022. Ikke som isoleret 
fænomen, men som et fænomen, der spejler udviklingen 
af det moderne Danmark. Vinklerne er mange. Vi skal stu-
dere jernbanerne og DSB som politisk historie og som 
økonomisk historie, altså som element i udviklingen af 
den danske kapitalisme og som monopol i den danske 
statsstruktur. Vi skal også undersøge de kulturhistoriske 
dimensioner med fokus på turismen, stationsbyerne og 
muligheden af at have en kæreste i den anden ende af 
landet. Vi skal kigge på jernbanen som faktor i dansk mil-
jøpolitik og som mulig fremtid i lyset af den globale op-
varmning – altså ikke som det fortidslevn, der hurtigst 
muligt skulle udfases, som førnævnte politiker mente i 
2017. 
 
Foruden læsning af relevant forskningslitteratur om em-
net skal vi kigge på en lang række forskellige kildetyper, 
der kan belyse emnet. Her vil der blive rig mulighed for at 
byde ind med forslag fra studenterside. om emnet skal vi 
kigge på en lang række forskellige kildetyper, der kan be-
lyse emnet. Her vil der blive rig mulighed for at byde ind 
med forslag fra studenterside. 
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Hold 2  Agnes Arnorsdottir: ”Liv og rejser” i europæisk mid-
delalder ca. 450-1550 
 
Dette emneområde om europæisk middelalder med 
særligt henblik på menneskers liv og rejser er et kul-
turhistorisk emne. Vi skal arbejde med perioden fra 
Romerrigets fald i slutningen af 400-tallet til refor-
mationen i begyndelsen af 1500-tallet. Først diskute-
res forholdet mellem Vesteuropa, Byzans og Islam 
ud fra grundbogen A Short History of the Middle 
Ages af Barbara H. Rosenwein (5. udgave, London 
2018). Der vil blive lagt vægt på både folkevandrin-
ger og vikingetogter, saracenerindfald og korstog, 
med henblik på at afdække den nye dynamik, der ef-
ter det romerske riges sammenbrud omformer og 
nydefinerer europæisk kultur. Derefter skal vi disku-
tere udvalgte emner såsom den globale middelalder, 
magtens forskellige former, skriftkulturens betyd-
ning og afslutningsvis spørgsmålet om senmiddelal-
derens religiøsitet og sanselighed.  
 
Emnet tager udgangspunkt i menneskers bevægelser 
og rejser igennem udvalgte perioder, både i det le-
vede liv og i forestillinger om det evige liv efter den 
jordiske død. Særlig fokus vil være på kilder til livshi-
storie og rejser samt på religiøse forestillinger, hvor 
vi forsøger at finde ikke bare skriftligt, men også ar-
kæologisk og kunsthistorisk kildemateriale til emnet.  
 
Der vil blive lagt stor vægt på at give de studerende 
øvelse i skriftlig opgaveteknik og indblik både i de 
forskellige historiske fortolkninger og i de lange hi-
storiske udviklingslinjer. Et kompendium med yderli-
gere litteratur bliver lagt på Black Board. Der kræves 
aktiv deltagelse i timerne, herunder at de stude-
rende kommer velforberedte og er parat til at lave 
gruppearbejde og/eller fremlæggelse baseret på lit-
teratur fra pensum. 
 

 Karen Gram-Skjoldager: ”Danmark og Tyskland 1918-
1945” 
 
Efter Brexit er Tyskland igen rykket i centrum for Dan-
marks relationer med Europa. På dette kursus skal vi ud-
forske dansk-tyske relationer i den periode i det 20. år-
hundrede, hvor de var mest turbulente og intense. På kur-
set skal vi arbejde med tiden fra 1918, hvor Det tyske Kej-
serriges sammenbrud betød, at Danmark kom til at stå 
stærkere over for den store nabo i syd, end det havde væ-
ret tilfældet på noget tidspunkt siden 1864. Og vi skal for-
følge de dansk-tyske relationer frem til 1945, hvor Tysk-
lands politiske genrejsning og besættelsen af Danmark 
havde været tæt på at udslette den danske stat som en 
selvstændig politisk enhed.  
 
I undervisningen kommer vi til at udforske de dansk-tyske 
forbindelser på mange niveauer: vi skal forstå de klassiske 
udenrigs- og sikkerhedspolitiske relationer, men vi skal 
også undersøge temaer som Danmarks flygtningepolitik 
over for de jøder og systemkritikere, der flygtede det nazi-
stiske Tyskland, de kulturelle og videnskabelige forbindel-
ser mellem de to lande og de mange politiske og moralske 
dilemmaer, konflikter og splittelser, der blev udløst af 
Tysklands besættelse af Danmark i 1940.  
 
I løbet af kurset vil du blive introduceret til nogle af de 
centrale forskningsdebatter om det dansk-tyske forhold i 
midten af det 20. århundrede, ligesom du vil blive præ-
senteret for de forskellige typer kildemateriale, der er re-
levante i arbejdet med emnet – det vil bl.a. sige dokumen-
ter fra Udenrigsministeriets arkiv, Rigsdagens forhandlin-
ger, dagbøger, erindringer og brevsamlinger samt avisma-
teriale. I forbindelse med kursets kildearbejde kommer vi 
til at arbejde tæt sammen med Stadsarkivet og Besættel-
sesmuseet i Århus samt Rigsarkivets afdeling i Viborg. 

Hold 3 Søren Hein Rasmussen: ”Racisme” 
 
I kurset får vi en indføring i racismens historie. Hvor-
når opstod racismen, hvilke rationaler har til forskel-
lige tider ligget bag, hvilke interesser har den tjent – 
og, ikke mindst, hvad var og er racisme egentlig? Vi 
kommer til at læse fremstillinger af, hvordan racisme 
har været benyttet som værktøj for national opbyg-
ning, imperialisme og kolonialisme, såvel som for ud-
viklingen af en bred vifte af videnskabelige discipli-
ner. 

Richard Cole: Bogens folk: ”Kristne, jøder og "saracenere" 
i middelalderlige kilder” 
 
Man kan sige, at europæisk historie under middelalderen 
består af kontakt, konflikt og sameksistens imellem tre 
beslægtede trofællesskaber: kristne, jøder, og muslimer.  
I dette kursus undersøger vi kilderne, som hver af disse ci-
vilisationer har efterladt sig, sammen med kilderne som 
opstår hvor deres verdener har mødtes (f. eks, kristne tek-
ster om jøder og såkaldte ”saracenere”, jødiske tekster 
om kristne osv.), Vi skal også undersøge hvilke kilder der 
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Et videre mål med undervisningen er at introducere 
til de fremstillingsmæssige problemstillinger, der 
knytter sig til studiet af racismens historie. Racisme 
har haft overordentlig håndgribelige konsekvenser 
for alle verdens folkeslag, og alligevel er selve forstå-
elsen af begrebet stadig en slagmark. Forståelsen af, 
hvad racisme er, har ikke blot akademisk betydning, 
men er en aktiv komponent i politik og meningsdan-
nelse i almindelighed. Derfor skal vi arbejde med for-
skellige standpunkter i forskningen og undersøge 
grundlaget for deres argumenter. 
 

er tilgængelige for studiet af de, som levede uden for de 
’abrahamitiske’ trosretninger, det vil sige hedninger og 
kættere.  
Gennem kurset vil I få kendskab til de nødvendige pri-
mære kilder til at udforske europæisk kristendom – kilder 
skrevet af europæiske kristne men også af folk fra andre 
religiøse baggrunde, der beskrev kristendommen „ude-
fra”. 

Hold 4  Rosanna Farbøl:  ”Den Kolde Krig - en global histo-
rie” 
 
I de senere år har det ofte været fremført i danske 
medier, at vi er på vej mod en ny kold krig. Som med 
alle historiske analogier er der grund til at være var-
som, og ikke mindst nærstudere den historiske begi-
venhed, der er udgangspunktet. Den Kolde Krig var 
ikke kun en konflikt mellem to supermagter, USA og 
Sovjetunionen, men en bredere systemkonflikt, der 
involverede hele kloden igennem et halvt århund-
rede. Dette kursus undersøger konfliktens globale di-
mensioner såvel som den politiske kampplads i Eu-
ropa, herunder også den kolde krigs betydning i Dan-
mark. Vi studerer den politiske og den militære hi-
storie, men også de sociale og kulturelle aspekter af 
konflikten. Vi undersøger konfliktens årsager, dan-
nelsen af to konkurrerende blokke, vekselvirkningen 
mellem oprustning og afspænding, den kulturelle 
kolde krig, stedfortræderkrigene uden for Europa, 
afkoloniseringen af den såkaldte tredje verden, samt 
Den Kolde Krigs pludselige ophør og arven efter den i 
dag. 
 

 Jens Krasilnikoff: ”Den græske bys kulturhistorie i oldti-
den” 
 
Umiddelbart før bystaterne Athen og Sparta i sommeren 
431 f.v.t. indledte den lange række af militære konfronta-
tioner, der efterfølgende blev kendt som Den peloponne-
siske Krig, kan vi med historikeren Thukydids værk om kri-
gen få indblik i en problemstilling, som er omtrent lige så 
gammel som historiefaget selv: ’der Kriegsschuld Frage‘ - 
årsagerne til krigens udbrud.  Thukydid opregner en klas-
sisk modstilling mellem konfliktens ’åbenlyst fremsatte 
beskyldninger’ og så de ’bagvedliggende og egentlige år-
sager’ til krigens udbrud. Sådanne problemstillinger – den 
klassiske histories interesse for de militære og politiske 
udviklinger i fortiden – har stadig sin plads i studiet af old-
tiden.  
Men den klassiske bystats historie skrives nu også med 
andre formål så som at fremdrage og diskutere de grund-
læggende mentaliteter, identiteter og ideologier, der un-
derstøttede den græske bystat. Vi interesserer os nu ikke 
kun for hvorfor Athenerne vandt over perserne ved Mara-
ton i 490 f.v.t. men også for de virkninger, som denne sejr 
havde i Athen så vel som i den større græske verden. 
Konfrontationen mellem grækere og barbarer hvad vidt-
rækkende konsekvenser for den politiske udvikling og for 
fremvæksten af en stærk og funktionel samfundsideologi 
– og det er muligt at spore, rekonstruere og diskutere 
disse virkninger i bystaterne Athen og Sparta. Kurset vil 
derfor også omfatte hvordan identiteter formedes og ud-
vikledes i de græske bystater.  
Formålet med undervisningen er at introducere til de kil-
derelaterede problemstillinger, der knytter sig til studiet 
af oldtidens græske bystater.   

 
 


