Call for Papers

Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium
i Östergötland, Sverige, den 16–18 augusti 2018
Välkommen att skicka in abstracts till Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, som
i år äger rum i Östergötland i Sverige den 16–18 augusti. Östergötland är ett rikt kulturlandskap som präglas av bebyggelse och odling från medeltiden till idag. Det är också ett
landskap där flera av Sveriges mest inflytelserika familjer innehaft stora gods. Symposiet
omfattar en konferensdag på Östergötlands museum i Linköping och två exkursionsdagar
till egendomarna Löfstad, Ljung, Sturefors, Godegård, Olivehult och Ulfåsa.
Symposiets konferensdag utgår från ätten von Fersen och dess egendomar i Öster
götland för att belysa teman som rör aristokratiska nätverk i relation till det internationella,
nationella och lokala inflytandet på godsmiljön och herrgårdskulturen: bebyggelse, landskap, konsumtion, maktutövning, minnesproduktion och samlingar. Exkursionsdagarna
ger möjlighet att se familjen von Fersens gods, liksom några av de östgötska gods som
ägdes och beboddes av andra adelsfamiljer med stort inflytande.

Vi välkomnar doktorander och forskare
från alla länder och discipliner att anmäla
abstracts. Symposiets föredrag och inlägg kan
hållas på de nordiska språken eller engelska.
Temat är:
Fjärran och nära
Internationella, nationella och lokala perspektiv
på adliga gods i Norden
Distant and close
International, national and local perspectives
on the country houses of the aristocracy in the
Nordic countries
Key note speakers är
– Professor Jon Stobart
Manchester Metropolitan University
– Dr Mathieu da Vinha
Château de Versailles

Session I:
Makt, inflytande och minne
Session II:
Egendom, bebyggelse och landskap
Session III:
Representation, konsumtion och samlande
Insända abstracts får ha ett omfång på max 300
ord och ska vara skrivna på ett skandinaviskt
språk eller engelska och insända senast tisdag
3 april. Det är vår förhoppning att vi ska kunna
bereda plats för alla dem som vill presentera
ett paper. Skulle antalet anmälda abstracts bli
för stort kommer den vetenskapliga kommittén
att göra ett urval med beaktande av symposiets
tema och sessionsrubriker. Besked om accepterande av paper lämnas per e-mail i början av
maj.
Abstracts skickas till:
Professor Solfrid Söderlind, Lunds universitet,
på adressen
solfrid.soderlind@kultur.lu.se

Välkommen! Nätverket för svensk herrgårdsforskning och Carl-Göran Adelswärds stiftelse i
samarbete med Östergötlands museum genom:
Solfrid Söderlind

Institutionen för kulturvetenskaper
Lunds universitet

Rebecka Millhagen Adelswärd
Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Olof Hermelin		

Östergötlands museum

