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WORKSHOP I KULTUREL NATIONALISME I DET LANGE NITTENDE 

ÅRHUNDREDE VED AARHUS UNIVERSITET 

Kim Simonsen ph.d. og mag.art 

 

Hvordan opstår en nation? Findes der oprindeligt en kobling mellem Danmark som 

nation og litteraturen og kunsten? Denne workshop er en indføring i moderne 
nationalismeforskning, med vægt på nyere teorier om kulturel nationalisme, samt på 
forholdet mellem nationalisme og relevante naboområder som imagologi og kulturel 
erindring, historicisme og middelalderisme. 

 
Hjulpet af landvindinger inden for nationalismeforskning er der opstået et forskningsfelt, 

der har fået megen opmærksomhed de senere år; et felt, der arbejder sammenlignende og 

transnationalt for at opnå en bedre forståelse af det kulturelle og historiske rodsystem, 

som europæisk nationalisme har tilfælles - herunder især at udforske de intellektuelle 

netværk af forfattere, intellektuelle, indsamlere af folkeviser, kunstnere og filologer, der var 

bærere af ideer om kulturel nationalisme i det lange nittende århundrede (1770-1914). 
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Fokus 

I dette kursus lærer vi at analysere romantisk kulturnationalisme på nye måder. Vi 

fokuserer på hvordan kulturen har været med til at skabe et nationalt selvbillede i flere 

lande i Norden og i Europa. Vi sætter fx nordiske forfattere og kunstnere i spil i et 

komparativt perspektiv, bl.a. ved brug af digitale metoder, udviklet ved Amsterdams 

Universitet.  

 

	    
 

Vi ser specielt på teorier og forskningsmetoder, herunder digital humanoira baserede 

instrumenter, fra SPIN (Study Platform on Interlocking Nationalisms), Joep Leerssens 

teorier og fra sammenslutninger af nationalismeforskning, specielt NISE National 

movements & Intermediary Structures in Europe og ASEN The Association for the Study 

of Ethnicity and Nationalism. Vi undersøger og diskuterer, hvordan kulturen var med til at 

skabe nationen, fx ved at inddrage folklore, nationale monumenter, nationale landskaber, 

nationale helte m.m.  

 

At kultivere det nationale 
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Vi ser også på den gennemgribende kultivering af det nationale, fx i filologisk aktivitet. 

Hvordan nye fag voksede frem fx nordisk ved universiteterne.  

 
Praktisk  

 
Workshoppen har en teoriindførende og afklarende del som kombineres med empiriske 

eksempler taget fra kunst, litteratur, folkloristik, historie m.m. Der udleveres en række 

teoretiske grundtekster og vi anvender ERNiE: https://ernie.uva.nl/viewer.p/21 Der bliver 

lejlighed til at reflektere over egen anvendelse af nationalismeforskning i egen forskning.  

 

 

Kim Simonsen er Senior Fellow ved Vossius Insituttet og har arbejdet ved SPIN siden 

2014 med Joep Leerssen ved Department of History and European Studies ved 

Universitetet i Amsterdam K.Simonsen@uva.nl 

   

 


