Seminar: Det nordiske 1800-tals
forskningsnetværk
Nordiske nederlag – nederlag i Norden: Politiske, kulturelle og personlige nederlag i 1800-tallets
Norden
Tredje seminar i netværket finder sted d. 29. november -1. december 2020 på Schæffergården nord for
København. Master class d. 29. november.

Nordiske nederlag – nederlag i Norden: Politiske, kulturelle og personlige nederlag i 1800tallets Norden
Nationer bliver i ligeså høj grad formet af deres nederlag, som af deres sejre. Det samme kan siges
om andre forestillede fællesskab og om individer. For mens sejren sjældent kalder på refleksion, så
kan store nederlag udløse kriser og traumer, der kan præge mennesker resten af livet – og vandre fra
generation til generation. Emnet for Det nordiske 1800-tals forskningsnetværks tredje seminar er
derfor, hvordan kollektive og individuelle nederlag var med til at forme Norden – som helhed og i
de enkelte nordiske lande – i det 19. århundrede. Temaet dækker hermed over alt fra hvordan
personlige traumer har påvirket livshistorier henover store politiske og militære nederlag. Seminaret
vil også inddrage, hvordan tidligere tiders nederlag indgik i 1800-tallets politiske, kunstneriske og
videnskabelige historiebrug, og hvordan de hermed var med til forme kollektive identiteter.
Vi inkalder nu til oplæg til seminaret og masterclass’en samt poster-session:
Bemærk, deltagelse i seminaret kræver ikke oplæg. Der åbnes for almindelig tilmelding 1. august 2020
Deadline og format
Seminaroplæg er berammet til 15 minutter. Korte abstracts på 120-250 ord sendes inden 15. juni 2020 til
Nordisk1800tal@cc.au.dk. Da vi ikke bruger parallelle sessioner, er der kun mulighed for et begrænset antal
seminaroplæg; sortering kan derfor forekomme.
Vi understreger, at der ikke er tale om en traditionel konference, men et seminar med et format, hvor vi søger
dialogen, og hvor oplæg gerne må være work-in-progress og indeholde flere spørgsmål end svar.
Oplæg kan valgfrit afholdes på norsk, dansk, svensk og engelsk.
Der åbnes for betaling og bindende tilmelding fra 15. august 2020 efter først-til-mølle-princippet. Vi vil
tilstræbe at give oplægsholdere besked om accept af oplæg før 15. august.
Masterclass
Masterclass for junior museumsforskere og ph.d.-stipendiater, der arbejder med 1800-tallet, afholdes 29.
november under samme overordnede emne som det efterfølgende seminar. Vi inviterer derfor til, at
interesserede juniorforskere bidrager til masterclassen med korte oplæg, der gerne må relateres til seminarets
overordnede tema, og som har vægt på aktuelle forskningsmæssige problemstillinger.
Tilmelding til masterclass sker særskilt under overskriften ”masterclass” til Nordisk1800tal@cc.au.dk.
Deltagelse i seminar og masterclass forventes ligesom sidst at give ECTS-point (under afklaring).

Obs. Der er begrænsede antal pladser til masterclassen (kun deltagelse med oplæg). Arbejdsgruppen vil
prioritere de oplæg, der understøtter seminar-temaet. Tilmeldingsfrist er den samme: inden 15. juni 2020
sendes korte abstracts på 120-250 ord til Nordisk1800tal@cc.au.dk.
Alle deltagere i masterclassen opfordres derudover til at bidrage til seminarets poster-session.
Poster-session
Seminaret rummer også en poster-session for nye og igangværende forskningsprojekter. Deltagelse i postersessionen kan ske med eller uden speed-oplæg. Ønsker man at præsentere sin poster har man mulighed for at
holde et speed-oplæg på max 1-2 minutter. Tilmelding til poster-session sker under overskriften ”postersession” til Nordisk1800tal@cc.au.dk
Giv gerne besked også inden d. 15. juni, hvis du ønsker poster med speed-oplæg.
HUSK: medbring plakat med dit projekt i mindst A2 størrelse til ophængning i seminarierummet. Vi er gerne
behjælpelige med print af plakater, hvis vi modtager trykklar fil mindst 14 dage før seminaret.
Om seminaret
Det nordiske 1800-tals netværks tredje netværksseminar vil finde sted på konferencecentret Schæffergården
nord for København. Vi tager tråden op fra de to succesfulde seminarer afholdt i december 2017 og i juni
2019. Netværkets seminarer arrangeres for at opfordre til øget vidensdeling og netværk mellem unge og
erfarne forskere på tværs af nationaliteter, miljøer og faggrænser og for at give indblik i aktuel forskning og
udvikling ved museer, universiteter og andre institutioner.
Seminaret støttes generøst af Fondet for dansk-norsk samarbejde.
Prisen for seminar på Schæffergården inkl. forplejning (minus drikkevarer) forventes at være ca. 1100
danske kroner. En præcis pris vil blive meldt ud så hurtigt som muligt.
Læs mere om Schæffergården her: https://www.schaeffergaarden.dk/
Læs mere om de tidligere seminarer her (program m.m.):
https://cc.au.dk/center-for-1800-talsstudier/nordisk-netvaerk/

Mange gode hilsner
arbejdsgruppen –
Sine Krogh, Ruth Hemstad, Henrik Johnsson, Rasmus Glenthøj, Lis Møller, Gertrud Oelsner, Lone Kølle
Martinsen, Kim Simonsen, Katrine Frøkjær Baunvig, Ida Susanne Bangert

