
                                                                     
 

 INSTITUTET FÖR LACANIANSK TEORI OCH PRAKTIK 

 INBJUDER TILL VÅRKONFERENS 5-7 maj 2017 

  
 

Vårkonferensen hålls i år på Stora Nygatan 13 i Göteborg. Det är första gången som ILTP 

förägger en konferens i Göteborg. 

 

I anslutning till Vårkonferensen hålls på fredagen den 5 maj en öppen föreläsningsdag. Se 

särskild Inbjudan och Program för den dagen. 

 

Inför Vårkonferensen rekommenderas  att man läser Jaques Lacans Psykoanalysens fyra 

grundbegrepp som är temat för Vårkonferensen. Boken finns nu på svenska, översatt av Carin 

Franzén och Mats Svensson och är utgiven Tankekraft förlag. Den kan beställas på 

www.tankekraft.com. Se särskilt program för lördag och söndag. Konferensen avslutas 

söndag kl.12. 

Kostnaden för deltagande i Vårkonferensen är 500:- och inkluderar deltagande i fredagens 

föreläsningar. Pengarna sätts in på ILTP,s bankgiro 295-7033.  

 

På lördagen den 6 maj kl.16.30 hålls föreningens årsmöte. Efter årsmötet arrangeras en 

gemensam middag, italiensk buffé, som börjar ca 18.00. Kostnaden för middagen är 250:-. 

 

För medlem som endast önskar delta i årsmötet är det naturligtvis avgiftsfritt. 

 

Anmälan till Vårkonferensen görs via e-post till GunnyBertilsson gunny.bertilsson@live.se 

senast 18 april.Vid betalning av konferensavgift (500:-) och middagen(250:-) ange namn. 

Betalningen ska ske senast 18 april. 

 

   

Konferensprogram bifogas. 

 

Välkommen! 

Gunny Bertilsson 

Ordförande i ILTP 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tankekraft.com/
mailto:gunny.bertilsson@live.se


                                                                     
 

Lördag 6/5 Intern konferens 
 

9.00-10.00 Presentationer och lägesrapporter.  

 

10.00 -12.30 Peter Jansson  

Introduktion till Sem XI  

Föreläsning: Om blicken som objekt lilla a 

 

12.30- 14.00 Lunch 

 

14.00-16.00 Donald Almén  

Förläsning: Överföringen och driften 

 

16.30 Årsmöte 

 

18.00 - Gemensam middag bestående av italiensk buffé 

 

 

 

Söndag 7/5 
 

9.00 – 10.45 Diskussion om föreläsningar, små grupper. Redovisning och 

diskussion.  

 

11.00-12.00 Planering av kommande konferens och utvärdering. 

 
 
 

Middag 
 

Önskan om att äta den gemensamma buffén 6/5 görs också i samband med 

anmälan, avgift 250:- 
 

Lokal 
 

Vi håller till på Stora Nygatan 13 i Göteborg.  

Stora Nygatan är en cirka 530 meter lång gata i centrala Göteborg, som sträcker 

sig från Kungsportsplatsen till Drottningtorget längs med Vallgraven. Närheten 

till vattnet var mer påtagligt i gatunamnet 1847 då den planerade gatan hade 

namnet Strandgatan. Det första huset vid gatan byggdes 1850 och gatan fick sitt 

nuvarande namn 1852. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Inom_Vallgraven
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsportsplatsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Drottningtorget,_G%C3%B6teborg
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_kanaler


                                                                     
 

Som ni redan förstått är Stora Nygatan, och närmare bestämt nummer 13, 

adressen där vårkonferensen kommer äga rum. Lokalen bär alla spår av 

sekelskiftets tid, är centralt belägen och ligger endast ett stenkast från stadens 

Centralstation. Det är som ni listat ut en för Göteborg anrik gata där bland annat 

Göteborgs synagoga ligger och på adressen huserar förutom en 

psykoterapimottagning även Fine Wines och Freudianska Föreningen.  

 

En anekdot i sammanhanget är att vid Stora Nygatan ligger en inofficiell adress, 

Stora Nygatan 17 ½. Husen på Stora Nygatan 17 och 17½ uppfördes 1856 som 

systerfastigheter. Historien bakom numreringen är att grosshandlaren August 

Abrahamson köpte tomten på 1850-talet och byggde ett hus där som stod klart 

på hösten 1852. För sent upptäckte man att det fanns två tomter men bara ett 

nummer och adressen blev därför Stora Nygatan 17½.  

 

Boende  
 

Förslag på boende i närheten av Stora Nygatan 

 

Clarion Hotel Post  

Hotellet ligger vid invid Göteborgs Centralstation, närmare bestämt på 

Drottninggatan 10. Hotellet ägs av Petter A. Stordalen, invigdes 26 januari 2012 

och har 500 rum inklusive tre sviter, en stor eventlokal som rymmer 1000 

personer samt 19 konferensrum. Det finns två restauranger och barer samt en 

pool på taket med utsikt över Göteborg. Den totala ytan är på 36 700 

kvadratmeter och kostade sammanlagt 1,4 miljarder att färdigställa.  

www.nordicchoicehotels.se 

031-619000 

 

STF Göteborg City Vandrarhem 

Detta vandrarhem har ett centralt läge bara 5 minuters promenad från Göteborgs 

centralstation och några få minuter till lokalen på Stora Nygatan. Det har 102 

rum och erbjuder gratis WiFi och moderna rum med eget badrum. 

Vandrarhemmet har en egen restaurang och bar, och serverar frukost varje 

morgon mot extra kostnad. Du har tillgång till bagageförvaring i 24-

timmarsreceptionen.  

www.svenskaturistforeningen.se 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Nygatan_17_%C2%BD
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grosshandlare
https://sv.wikipedia.org/wiki/August_Abrahamson
https://sv.wikipedia.org/wiki/August_Abrahamson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomt
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6st
https://sv.wikipedia.org/wiki/Petter_A._Stordalen
https://sv.wikipedia.org/wiki/2012
http://www.nordicchoicehotels.se/
http://www.svenskaturistforeningen.se/


                                                                     
 

Dorsia  

När nya Posthotellet stod klart bjöds göteborgarna en invigningsfest som det 

fortfarande talas om. Ingen kunde missa att staden fått ett nytt hotell. Omvänt, 

utan invigning eller marknadsföring, öppnade några månader senare ett annat 

hotell. Inte ens om du passerar förbi är det säkert att du lägger märke till det. 

Hotellet ligger på Trädgårdsgatan 6 endast några minuter från lokalen på Stora 

Nygatan. 

 

När du kliver in på hotellet är kontrasten i det närmaste total. Många blir 

stående, undrandes vart de hamnat. Svaret är på Dorsia. Här omsluts du av allt 

det som igenkänner La belle époque.  Uttrycket återspeglar positiva 

samhällsförändringar i Västeuropa kring tiden 1890-1914. Perioden 

kännetecknas av stämningar som sorglöshet och framtidstro, men också ett 

nostalgiskt tillbakablickande. Flera önskar preciser slutet på La belle époque till 

passagerarfartyget Titanics undergång 1912, en händelse som av många 

uppfattades som beviset på att tekniken och vetenskapen stod maktlös inför 

naturens krafter. 

 

När du bor och äter på Dorsia är du för en stund i en annan värld, en annan plats 

och det är ingen slump att vissa föreläsare förlägger mycket av sitt arbete och 

umgänge till denna plats. 

 

www.dorsia.se 

 

031-790 10 00 
 

 

 
 

 

 
 

   

   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nostalgi
https://sv.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
https://sv.wikipedia.org/wiki/1912
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap
https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturen
http://www.dorsia.se/

