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Tid og tidsbegreber i historien
Call for Papers til Temp 22
Tid er naturligvis et helt afgørende begreb, når man er historiker. Det hører med til ethvert ordentligt
forskningsdesign, at undersøgelsen skal afgrænses i tid, ligesom vi – ofte noget mere løsagtigt – strør om
os med tidsbetegnelser som nyere tid eller samtidshistorie. Men for historiske aktører er tid også et vigtigt begreb, som man bruger til at orientere sig i livet og verden med, ligesom verden indeholder forskellige tidslige strukturer, der indvirker på menneskets praksis og kultur.
I dette planlagte temanummer er det ambitionen at undersøge både historiefagets og samfundets tid
og tidsbevidsthed. Det kunne fx udfoldes i undersøgelser af, hvilken rolle forestillinger om tid spiller for
de omverdensforståelser og forventningshorisonter, som aktører tænker i og handler ud fra, men også i
analyser af konkrete tidsbegreber og deres funktioner (fremtid, fritid, kvalitetstid, osv.). I disse perspektiver handler det i vid udstrækning om, hvordan ”tid” skaber mening, men forskellige tidsopfattelser udgør også et kon liktpotentiale, både inden for sammen og imellem samfund.
Man kan også tale om den tidslighed, som er indlejret i forskellige dele af virkeligheden. Som i Braudels undersøgelse af Middelhavsområdet knytter ulige rytmer og varigheder (durée) sig til forskellige
sfærer – geogra iske, sociale, politiske etc. Temanummeret efterspørger analyser af, hvilken rolle fx
kroppens, byens eller naturens tid spiller for de måder, vi historisk har organiseret samfund på, eller af
de tidslige strukturers forandringer fx i forbindelse med teknologisk og social acceleration og naturforandringernes tempo under den fossile kapitalismes dominans.
Når man vender sig mod historiefagets tidsbevidsthed, retter undersøgelseshorisonten sig bl.a. i retning af kritiske blikke på, hvordan historikere periodiserer, og hvilke implikationer periodiseringer kan
få. Et andet analytisk felt kunne være undersøgelser af, hvilken ind lydelse teoretiske re leksioner over
tid har haft og har i historiefaget. Et potentielt emnefelt er også forbindelser mellem samfundets og historikernes tidsopfattelser og tidsbevidsthed. Fx overvejelser om erkendelsespotentialet i at analysere
tidsopfattelserne i tidligere samfund – eller mere konkret at forsøge at gennemtænke, hvordan jubilæer
efterhånden er blevet styrende for ikke bare for den brede historieinteresse, men også for historiefaget,
og hvilke konsekvenser det har for fagets udvikling.
Deadlines
Deadline for abstracts (min. ½ side): 15. september 2019
Forfatterseminar: april 2020 (deadline for papers: en måned før seminardato)
Deadline for artikelbidrag: ultimo august 2020
Bidrag – og eventuelle spørgsmål – sendes til temphist@cas.au.dk
Temanummeret redigeres af Lars Boje Mortensen, Jeppe Nevers, Dorthe Gert Simonsen, Mikkel Thelle,
Uffe Østergård og Nils Arne Sørensen.

