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Magnus Borg: ”Föremål i det förflutna: Den medeltida människans möte med tingen” 
Vi människor är alltid omgiven av saker, föremål: som vi ser, äger, önskar att vi hade eller 
helst skulle vara utan. Vår moderna syn på tingen har förändrats på ett avgörande sätt jämfört 
med den hantverksbaserade medeltiden, då alla föremål var värdefulla och många var 
oersättliga, men under senare år har en diskussion på nytt påbörjats om vår konsumtion. Vi 
har åter på allvar börjat reflektera över hur vi använder, förstår, förbrukar och bevarar 
föremålen omkring oss, samtidigt som tankar om det materiella har blivit allt viktigare inom 
historiefältet. På denna temakurs studerar vi de medeltida människornas förhållande till 
föremålen som omgav dem och den mening och föremålen gavs, genom källutdrag och 
forskning som kan fördjupa vår förståelse av den föreställningsvärld och de värderingar som 
den tidens människor levde i. 
 
 
Wiebke Kolbe: ”Den internationella turismens historia” 
Varför åker människor på semester och varför har de inte alltid gjort det utan bara under de 
senaste drygt 200 år? Vad kan vi lära oss om våra moderna samhällen genom att studera 
turismens historia? Kursen behandlar turismens framväxt och historia i samband med de 
moderna europeiska samhällenas utveckling. Vi diskuterar hur turismens villkor har 
förändrats i samband med den tekniska, ekonomiska, politiska och kulturella utvecklingen och 
hur tvärtom turismen har påverkat den samhälleliga utvecklingen och människornas 
levnadsvillkor. 
 
 
Emma Hilborn: ”Historia underifrån i källorna” 
Kursen syftar till att ge studenterna en förståelse för hur man kan nå historisk kunskap om 
människors liv genom olika typer av modernhistoriskt källmaterial. Med utgångspunkt i 
perspektivet ”historia underifrån” kopplas temakursen till aktuella forskningsdiskussioner om 
hur det är möjligt att utifrån detta arbeta både med källor som uppkommit genom folkligt 
engagemang och med material som tillkommit genom exempelvis statliga initiativ. Genom 
seminarieövningar, föreläsningar och studiebesök ges studenterna fördjupade kunskaper om 
arbetet med att hitta, utforska och bearbeta källmaterial i form av bland annat tidningar, 
databaser med digitaliserat material, politiskt rörelsematerial, skönlitteratur och film. 
 
 
 
 
Temakurser väljs i anslutning till kursstart 
Litteraturlista och schema, se kurshemsida:  
https://www.hist.lu.se/utbildning/kurser-terminsvis/historia/VT2023/ 
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