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Temanummer af temp:

Forbudte, frastødende og farlige følelser

I de senere år har der i Danmark såvel som i udlandet været stigende fokus på følelseshisto-
rie. Historikere har undersøgt, hvordan følelseskulturer er opstået og har forandret sig, og de 
har forsøgt at inde svar på, hvordan det enkelte menneske tilegner sig de følelsesrepertoi-
rer, der er socialt acceptable i forskellige historiske sammenhænge. I dette temanummer af 
TEMP vil vi forfølge et nyt og lidt anderledes spor inden for følelseshistorien, der afsøger de 
affektive øjeblikke og erfaringer der bryder de kulturelle normer for følelser. Vi vil afdække 
de moralsk forkastelige, ubehagelige eller patologiske følelser – og de pirrende farlige følelser.
 Gennem dette vil vi i nummeret kaste lys på de historisk foranderlige forhold mellem 
moral, magt og affektive praksisser. Hvilken rolle har følelser som misundelse, grådighed, 
hævntørst, irritationt, apati og malplaceret begær spillet i forskellige sammenhænge? Hvor-
dan håndterer historiske aktører de grimme og ubehagelige følelser? På hvilke måder er 
negative følelser blevet brugt som middel til social regulering og magtudøvelse – eller mod-
magt? I hvilke sammenhænge dømmes følelser upassende, og hvordan påvirker det de socia-
le sammenhænge, hvori følelserne gøres? Hvornår bliver ”gode” følelsespraksisser ”dårlige”? 

Vi byder bidrag fra alle historiske perioder og kontekster velkomne.

Deadlines
Deadline for abstracts (min. ½ side): 15. september 2016
Forfatterseminar: april 2017 (deadline for papers: en måned før seminardato)
Deadline for artikelbidrag: 15. september 2017

Skrivevejledning på www.temphist.dk skal følges for at blive godkendt til peer review.

Bidrag – og eventuelle spørgsmål – sendes til temphist@hum.au.dk 

Temanummeret redigeres af Caroline Nyvang, Signe Nipper Nielsen, Karen Vallgårda, 
Claus Møller Jørgensen og Nils Arne Sørensen.

temp – tidsskrift for historie
Institut for Kultur og Samfund

Afd. for Historie
Aarhus Universitet

Jens Chr. Skous Vej 5, 4.
Bygning 1461

8000 Aarhus C
Danmark

www.temphist.dk


