Tematiska fördjupningskurser våren 2022 Historia Fortsättningskurs (HISA27, HISA35)
Fantastisk historia: imaginära och verkliga världar i ett globalhistoriskt perspektiv
Lärare: Joachim Östlund

Människans förmåga att i sitt inre förställa sig imaginära världar gör det möjligt att befinna sig i två världar samtidigt, i den inre världen och i den faktiska världen. Under
historiens gång har vissa imaginära världar blivit verkliga. Så blev fallet med prästen Johannes rike – ett mytiskt kungadöme beläget i Öst – beskrivet i ett brev som
cirkulerade i det medeltida Europa. Men försöken att finna landet i Öst misslyckades och med tiden omlokaliserades det till Etiopien. När en portugisisk expedition till
slut nådde fram till riket insåg etioperna snabbt fördelarna med att överta myten. Prästen Johannes rike – som inte existerade – var med andra ord högst verkligt och gav
under 400 år upphov till upptäcktsfärder, diplomatiska förvecklingar och indirekt krig. Denna temakurs belyser historiska fenomen där gränser kopplade till
verklighetsuppfattningar eller människosyn varit instabila, osäkra eller oklara – hur fenomen som dessa uppstår, omförhandlas och kollapsar samt även hur de påverkar
samhälle och människa. Kursens huvudsakliga exempel hämtas från Europa och den muslimska världen, två regioner som från medeltiden fram till idag på olika vis skapat
fantastiska föreställningar om sig själva och om varandra.

Det moderna 30-åriga kriget. Europa och världen 1914 - 1945
Lärare: Klas-Göran Karlsson

Första världskriget. Halvlekspaus. Andra världskriget. Kan man förstå de båda världskrigen och mellankrigstiden bättre om de betraktas tillsammans och om man analyserar
perioden som en enda sammanhängande period? Vi reflekterar över brottsytor och förändringsperspektiv som kan identifieras. Avgörande händelser under perioden som
tillmäts stor betydelse i den samtida kontexten identifieras och diskuteras, liksom den efterföljande historiografiska och historiekulturella bearbetningen. Dessa analyser
kommer i hög grad att knytas till realhistoriska och symboliska platser med stor tyngd: Sarajevo, Verdun, Petrograd, Versailles, Weimar, Rapallo, Locarno, Wall Street,
Gulag, München, Vichy, Auschwitz, Stalingrad, Horoshima och flera andra.

Tidig medeltid
Lärare: Dick Harrison

Kursen om tidig medeltid syftar till att ge en tematisk djupdykning i samhällsföreteelser under tidig medeltid i europeisk historia, med huvudfokus på Västeuropa. Lika stor
tonvikt läggs vid politiska och ekonomiska strukturer som kulturell historia, mentaliteter och tankesätt. Övningar med tidigmedeltida källmaterial syftar till att visa på epokens
forskningspotential.

Tematisk fördjupningskurs väljs i anslutning till kursstart.
För litteraturlistor, se kurshemsida.

