
Call for papers. Temp – tidsskrift for historie indkalder bidrag 

til seminar og temanummer om: 

Infrastrukturer  

Infrastrukturer er systemer eller netværk til at udveksle og 

flytte mennesker, varer, information, råstoffer o.m.a. De har 

altid været et grundlæggende element i samfundsbygningen. 

Infrastrukturer får samfund til at hænge sammen og er 

forudsætningen for at skabe fællesskaber – internt, men også med 

andre samfund. Men samtidig er infrastrukturer med til at skabe 

forskelle, centre og periferier. 

Infrastrukturer skaber ikke sig selv. Derfor kan studiet af dem 

hverken begynde eller ende med analyser af deres materialitet, 

teknikker eller teknologisk innovation. Vigtigere er undersøgelser 

af de intentioner, der historisk har ligget bag udviklingen af 

infrastrukturer, og af de konsekvenser, tilsigtede som 

utilsigtede, som de har haft. Fx har infrastrukturer været med til 

at forme nationalstaten ved at binde sammen og skabe 

vækstgrundlag, men også forskelle og udkanter. Grænseoverskridende 

infrastrukturer har både forudsat og har udviklet internationalt 

samarbejde, men også udgjort potentielle trusler. Fx blev hære fra 

midten af 1800-tallet ført frem på jernbaner, og i dag bruges the 

world wide web til angreb på stater, virksomheder og individer. 

Det er indsigter som disse, der ligger bag temp’s planlagte nummer 

om infrastrukturer, som vi hermed opfordrer kolleger fra historie 

og nabofag om at bidrage til.  

Vi sigter bredt, når det gælder kronologi og geografi, men i 

udgangspunktet ønsker vi at placere nummeret i forhold til to 

centrale historiefaglige diskussioner, nemlig statsbygning og 

center-periferi problematikken. Heri indgår efter vores opfattelse 

både transregionale/transnationale og komparative perspektiver som 

naturlige elementer. 

Deadlines: 

Deadline for abstracts (min. ½ side): 15. september 2017 

Forfatterseminar: april 2018 (deadline for papers: en måned før 

seminardato) 

Deadline for artikelbidrag: 15. august 2018 

 

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

 

mailto:temphist@hum.au.dk


Nummeret redigeres af Per V. Klüver (GASmuseet), Andreas Marklund 

(ENIGMA), Niels Wium Olesen (AU), Mogens Rüdiger (AaU), Hanne 

Thomsen (GASmuseet) og Nils Arne Sørensen (SDU) 


