1700-talsforskningen och samlingarna
Workshop i Göteborg, 17−18 november 2016

Den svenska 1700-talsforskningen är idag livaktig och mångfacetterad, men den står
samtidigt inför ett antal utmaningar. Den är geografiskt och disciplinärt utspridd i ett stort
antal relativt små miljöer. Samarbetet mellan forskare från universitetsvärlden och
institutioner som museer och arkiv behöver också fördjupas, bland annat för att hantera de
möjligheter och utmaningar som digitaliseringen erbjuder. Det finns också frågetecken kring
återväxten av yngre forskare och verksamhetens internationella anknytning.
Med stöd från Riksbankens Jubileumsfond initierar därför tre forskare från olika lärosäten –
Anna Cullhed (LiU), Kenneth Nyberg (GU) och Ann Öhrberg (UU) – i samarbete med det
svenska Sällskapet för 1700-talsstudier, en satsning för att stärka samordningen mellan olika
forskare och samarbetet mellan minnesinstitutioner och akademisk forskning, vilken i sin tur
kan underlätta deltagandet i den internationella 1700-talsforskningen. Det långsiktiga syftet är
att skapa en nationell arena för svensk 1700-talsforskning.
Som ett första led i detta arbete anordnas en workshop i Göteborg den 17–18 november 2016
på temat ”1700-talsforskningen och samlingarna”. Vi hoppas samla ett 30-tal deltagare från
universitetsvärlden och institutioner som museer, arkiv, akademier och bibliotek. Under de
två dagarna kommer vi att diskutera hur samarbetet mellan akademiska forskare och
minnesinstitutionerna kan utvecklas: Vilka forskningsfrågor kan ställas då ny teknik gör stora
material sökbara? Vilka samlingar är mest angelägna att digitalisera? Hur kan
minnesinstitutioner, akademier och forskare gemensamt identifiera nya forskningsfrågor och
initiera ny forskning? Vår förhoppning är att denna workshop ska bli en inledning till en
diskussion om hur samarbetet mellan olika aktörer kan utvecklas för att fördjupa den svenska
1700-talsforskningen.

Inbjudna talare:
Mikael Ahlund, Museum Gustavianum
Per Cullhed, UUB
My Hellsing, UU
Karl-Magnus Johansson, Landsarkivet i Göteborg
Cecilia Lindhé, GU
Jonas Nordin, KB
Carl-Gösta Ojala, UU
Anna-Maria Rimm, UU
Peter Sjökvist, UUB
Eve Rosenhaft & Mark Towsey, Eighteenth-Century Worlds research centre (Liverpool)
Vi tänker oss en arbetande workshop med mycket korta presentationer (ca 5–10 minuter) som
inledning till diskussioner där alla deltagare är aktiva och bidrar till utbytet från sina olika
perspektiv. Kontakta oss gärna om du vill att någon specifik fråga ska diskuteras.

Workshopen pågår från lunch torsdagen den 17 november till ca kl. 15 fredagen den 18
november i Humanisten, Göteborgs universitet.
Sprid gärna vår inbjudan! Alla intresserade är välkomna och deltagande är kostnadsfritt, men
antalet platser är begränsat. Anmäl dig därför senast den 31 augusti till kenneth.nyberg@gu.se
och inom en vecka, dvs. senast den 7 september, lämnar vi besked om du kan erbjudas en
plats vid workshopen. Deltagare står själva för logi och resekostnader, medan måltider
(middag på torsdag, lunch på fredag och kaffepauser) ingår tack vare stödet från RJ.

Välkomna!
Anna Cullhed, LiU
Kenneth Nyberg, GU, ordf. i Sällskapet för 1700-talsstudier
Ann Öhrberg, UU

anna.cullhed@liu.se
kenneth.nyberg@gu.se
ann.ohrberg@littvet.uu.se

