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Exempel på dokumentsamlingar rörande internationell samtidshistoria tillgängliga vid 
Historiska institutionen, Universitetsbiblioteket och Internet, samt viss problem-
beskrivning  
 
Här anges materialsamlingar som kan användas för undersökningar av 1900-talets politiska, 
ekonomiska och viss mån sociala frågor. Nedanstående poster innehåller en kort 
beskrivning av tänkbara problem att bearbeta. Materialet finns att använda för uppsats-
arbeten, dock måste avgränsningar göras beroende på frågeställning. Problemformuleringar 
samt exaxt frågeställning bestäms lämpligen i samråd med handledare. Litteratursökning 
måste i varje fall göras separat. 
 

ÖS=öppna samlingen, UBH, Lunds universitet 
 
Allmänna internationella frågor 

Documents on International Affairs, dokumentsamling rörande åren 1931-1963 
Detta är en omfattande dokumentsamling med diverse material (tal, rapporter, 
tidningsmaterial raporter). Ett stort antal olika internationella frågor rörande stora delar 
av världen kan studeras, t.ex. fascism, krig och konflikter, koloniala frågor, nord-
sydfrågor.   
Finns 
UBH. Beställ på titel i  
Lovisa eller på blankett Hist. Ny. Tidskr.  

 
 
Diverse 

Alliansfria rörelsen: The Third World Without Superpowers (vol. 1) 
Den alliansfria rörelsen växte fram under 1950-talet och diskuterade tidens politiska 
och ekonomiska situation, rörelsen arbetade framför allt mot det kalla krigets 
uppdelning i maktblock, kolonialism eller andra beroendeförhållanden, och 
förespråkade en ny ekonomisk världsordning. Denna volym gör det möjligt att följa de 
ställningstaganden och resolutioner som kommit ur rörelsens verksamhet fr.o.m. det 
första mötet i Belgrad 1961 t.o.m. mötet i Alger 1973. 
Finns 
Hist. inst.  Hist. Mod. Källpubl. 
 
Atlantpaktorganisationen, NATO 
NATO var en av de dominerande militärallianserna under det kalla kriget och är efter 
detsammas slut den viktigaste. Genom nätresurserna nedan kan politiska och 
säkerhetspolitiska förhållanden i Europa sedan slutet av 1940-talet studeras då det på 
hemsidorna finns mycket material (t.ex. avtal, beslut och kommunikéer) sedan 1949 till 
idag. Allt material som producerats sedan 1949 finns dock inte tillgängligt, däremot  
ökar mängden dokument ökar successivt under 1990-talet. Detta material kan givetvis 
kombineras med andra Internetresurser och dokumentpublikationer (t.ex. FRUS, se 
nedan).  
NATO:s hemsida http://www.nato.int/ 
NATO:s arkiv http://www.nato.int/archives/index.htm 
NATO:s expansion http://www.rferl.org/nca/special/madrid-nato/ se ”NATO 

Enlargement” under ”Topical Coverage” 
 
Västeuropeiska unionen, WEU http://www.weu.int/index.html klicka ”Documents” 
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Europeisk integration 
Documents on the History of European Integration (vol. 1-3) 
Denna samling återger för åren 1939-1950 planer, idéer, diskussioner, inlägg i 
debatter m.m. för hur ett integrerat Europa skulle se ut. Volym ett innehåller dokument 
1939-1945 från kontinentaleuropa och där från nationalsocialisterna, motstånds-
rörelserna samt de neutrala länderna. Volym två återger dokument från Storbritannien 
och exilgrupper i hela Europa 1939-1945. Volym tre innehåller dokument rörande den 
politiska verksamheten åren 1945-1950 för att åstadkomma en europeisk integration 
(Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna, de tyska ockupationszonerna, Danmark, 
Storbritannien, Irland och Grekland). Dokumentsamlingen gör det möjligt att undersöka 
och analysera den politiska och idémässiga inställningen och verksamheten rörande 
europeisk enhet och integration. 
Finns 
UBH.    Beställ titel på Lovisa 
Se även nätet under adresserna: 

http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/european.html 
http://www.eukomm.se/ 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/intro/ 
http://www.europarl.se/ 

 
Förenta Nationerna 

Universitetsbiblioteket (UBH) är depåbibliotek för Förenta Nationerna vilket medför att 
ett stort urval av FN-publikationer finns deponerade där. Materialet gör det möjligt att 
följa världens viktigaste internationella organisations verksamhet sedan dess tillkomst 
efter andra världskriget. Man kan studera och analysera internationella konflikter, det 
kalla kriget, kolonialism, ekonomiska frågor, och mycket annat. 
Finns 
UBH. Se ”Däcket”  FN-ÖS 
Nätet, FN:s hemsida  http://www.un.org/ 

 
Irak och relaterade frågor 

Nätet innehåller även dokumentsamlingar utöver diverse politiska diskussioner om Irak 
och relaterade frågor. Se nedan exempal på sajter: 

http://www.un.org/Depts/oip/index.html 
http://www.un.org/Depts/unscom/index.html 

   http://www.rferl.org/nca/special/ sök under ”Iraq” 
   http://www.un.org/Depts/unmovic/index.htm 
 
Israel 

Documents on the Foreign Policy of Israel (vol. 1 (1948) – vol. 6 (1951)) 
Samlingen innehåller material rörande israelisk utrikes- och säkerhetspolitik under de 
första åren efter statens tillkomst. Bland tänkbara undersökningar kan nämnas frågor 
rörande staten Israels tillkomst och ageranddet i olika kriser. 
Finns 
UBH.    Sök titel i Lovisa  
Ytterligare volymer finns på andra universitetsbibliotek. Sök i Libris och beställ fjärrlån.
  

Ryssland/Sovjetunionen 
The Current Digest of the Soviet Press och The Current Digest of the Post-Soviet 
Press  
Här finns översättningar från de viktigaste sovjetiska/ryska tidningarna. Genom detta 
material kan t.ex. diskussioner under och efter sovjettiden kring aktuella frågor följas 
eller statliga ställningstaganden återfinnas. 
Finns 
UBH.    Sök titel i Lovisa  
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“Annals of Communism”-serien: se följande fem volymer 
J Arch Getty och Oleg V Naumov, The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction 
of the Bolsheviks, 1932-1939 (Yale UP, 1999): 199 dokument (brev, direktiv, 
memoranda) från sovjetiska kommunistpartiet (i huvudsak från centralkommittén, 
politbyrån samt sekretariatet) samt kommentarer till dessa. 
Finns 
UBH.   ÖS: Km 
 
Harvey Klehr, John E Haynes, och Fridrikh I Firsov, The Secret World of American 
Communism (Yale UP, 1995): 92 dokument (brev, telegram exerpter, instruktioner, 
mm) rörande USA:s kommunistparti och dess relationer till Kommunistiska 
internationalen (Kominterm) mm. från 1919 till andra världskrigets slut samt 
kommentarer till dessa. 
Finns 
UBH.   ÖS: Ocf 
 
Harvey Klehr, John E Haynes, och Kyrill M Anderson, The Soviet World of American 
Communism (Yale UP, 1998): 95 dokument (brev, telegram exerpter, instruktioner, 
certifikat, m.m.) rörande relationer mellan USA:s kommunistparti och Kommunistiska 
internationalen (Kominterm) från 1920-talets till andra världskrigets slut samt 
kommentarer till dessa. 
Finns 
UBH.   ÖS: Ocf 
 
Lars T. Lih, Oleg V. Naumov, och Oleg V. Khlevniuk (ed.), Stalin's letters to Molotov: 
1925-1936 (Yale UP, 1995). Titeln anger innehållet. Ger inblickar i hur Stalin såg på 
olika frågor. 
Finns 
UBH.   ÖS: Lz Stalin, I. V. 
 
Alexander Dallin och F.I. Firsov (ed), Dimitrov and Stalin 1934-1943: letters from the 
Soviet archive (Yale UP, 2000): ): 54 dokument (brev och memoranda) från Dimitrov, 
generalsekreterare för Kommunistiska internationalen (Kominterm) till Stalin samt 
kommentarer till dessa.  
Finns 
UBH.   ÖS: Km 
 

Schweiz 
Diplomatische Dokumente der Schweiz  
Denna Internetresurs ger ett stort antal Schweiziska diplomatiska dokument (tyska, 
franska, italienska) på nätet. Åtkomliga dokuement via nätet uppgår f.n. till cirka 3 200 
dokument rörande åren 1945-1952. Materialet gäller utrikes- och inrikespolitik: synen 
på mänskliga rättigheter, EU, kolonialism, och mycket annat.  
Finns 
Nätet under adressen http://www.dodis.ch 
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Storbritannien 
Denna och följande samling innehåller fullständiga eller delar ur tal, rapporter, beslut, 
resolutioner och är relevant för att undersöka Storbritannien och en mängd 
internationella politiska, ekonomiska och sociala frågor från tiden efter första 
världskriget. Dokumentutgivningen har hunnit in till på början av 1950-talet.  
Documents on British Foreign Policy 1919-1939 samt Documents on British Policy 
Overseas 1945- 
Finns 
Hist. inst.  Hist. Eng. Källpubl. 
 
Documents and Speeches on British Commonwealth Affairs 1931-1952 (vol. 1-2) 
Finns 
UBH. Beställ  
titel på blankett  Hist. Eng. 1689- Saml 
 
British Documents on the End of Empire.  
Samlingen innehåller fullständiga eller delar ur tal, rapporter, tidningsartiklar, kabi-
nettsbeslut, dokument från statliga brittiska organisationer och är relevant för att 
belysa hur och på vilket sätt den brittiska makten samt det brittiska inflytandet minskar 
och reduceras alldeles efter andra världskriget. I serien har bl.a. utkommit The Labour 
government and the End of Empire 1945-1951 och The Conservative Government and 
the End of Empire 1951-1957. 
Finns 
UBH   I ÖS under Ke  

 
Sydafrika 

Afrikanska Nationella Kongressen, ANC 
Nätresursen ger dokument rörande ANC:s tillkomst, allmänna historia, arbete mot 
rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika, m.m. Dokumenten utgörs av konstitutioner, kon-
ferensresolutioner, tal, och pressmaterial. Tänkbara ämnen är just ANS:s historia och 
politiska agerande. 
Finns 
Nätet under adressen http://www.anc.org.za/ancdocs/history/ 
 

Tyskland 
Documents on German Foreing Policy 1918-1945  
Återger dokument rörande tysk utrikespolitik under de angivna åren. 
Finns 
UBH    Sök titel i Lovisa   
 
Nazism 1919-1945. A Documentary Reader (vol. 1-4). Återger 1 399 dokument 
rörande det nationalsocialistiska partiets tillkomst och maktövertagande (volym 1), 
1930-talets ekonomi och samhälle (volym 2), världskriget och utrotningspolitiken 
(volym 3), och det tyska samhället under världskriget (volym 4). 
Finns 
UBH    I ÖS under Kf 
 
Documents on the expulsion of the Germans from Eastern-Central-Europe (vol. 1-4 i 
tre band), även det tyska originalet finns att tillgå. Verket tar upp fördrivningarna av 
tyskar från centrala och östra Europa öster om Oder-Neisselinjen och från Ungern och 
Tjeckoslovakien från tiden under andra världskriget till in på 1950-talet.  
Finns 
UBH.   Sök titel i Lovisa  
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USA 
Foreign Relations of the United States, FRUS 
FRUS är en dokumentsamling som har publicerats i mer än 50 år. Den innehåller 
material rörande Förenta staternas utrikespolitik och ekonomiska politik med länder i 
hela världen. Samlingarna innehåller fullständiga eller delar ur tal, rapporter, 
tidningsartiklar, presidentbeslut, dokument från beslut samt kvarlevor från besluts-
processen i Vita Huset, utrikesdepartementet, Pentagon, CIA och andra federala 
statliga enheter. De senaste publicerade volymerna går tidsmässigt in efter 1965. 
Finns  
Hist. inst.   Hist. Amer. USA Saml 
UBH.   sök titel i Lovisa 
Nätet under adressen http://www.state.gov/www/about_state/history/frus.html 
 

 

     5

http://www.state.gov/www/about_state/history/frus.html

