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Danmark-Norge, Nederlandene og Den store Verden
Call for Papers (abstracts) til Temp 20
Nederlandene har været en af de danske og norske rigers mest betydningsfulde handelspartnere, og har dermed også udgjort en af de mest ind lydelsesrige kontakt lader, rigerne
havde til omverdenen. Vi vil i TEMP nr. 20 søge at afdække omfanget og betydningen af
denne kontakt – både f.eks. købmændene, der havde den direkte kontakt med Nederlandene og for aftagerne af købmændenes varer, der herigennem indirekte kom i kontakt med
Nederlandene. Man kan ydermere tilføje undersøgelsen endnu et lag, da de nederlandske
handelsnetværk rakte langt ud over egne grænser og ofte helt til kolonierne i Asien; temaet
søger også at afdække om Nederlandenes ind lydelse på de danske og norske riger også
omfattede elementer fra eksempelvis Indonesien og Japan. Kontakten mellem de danske og
norske riger og Nederlandene rakte dog langt ud over handel alene, og omfattede bl.a. nederlandske embedsmænd på fremtrædende positioner, og nederlandske kunstnere og arkitekter der virkede littigt i begge riger.
I dette temanummer vil vi undersøge hvilken ind lydelse kontakten med Nederlandene
havde på det danske og/eller norske samfund i middelalderen og tidlig moderne tid. Bidragene kunne tage udgangspunkt i emner som borgerskab og handel, teknologi og produktion, ind lydelse og netværk, selvforståelse og idealforestillinger, men også andre tilgange
er naturligvis velkomne.
Vi byder bidrag fra alle relevante fagtraditioner og emner velkomne.
Deadlines
Deadline for abstracts (min. ½ side): 15. september 2018
Forfatterseminar: april 2019 (deadline for papers: en måned før seminardato)
Deadline for artikelbidrag: ultimo august 2019
Skrivevejledning på www.temphist.dk skal følges for at blive godkendt til peer review.
Bidrag – og eventuelle spørgsmål – sendes til temphist@cas.au.dk
Temanummeret redigeres af Annette Skovsted Hansen, Asger Nørlund Christensen,
Bo Poulsen, Christina Lysbjerg Mogensen og Nils Arne Sørensen.

