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SÄLLSKAPETS NYA WEBBPLATS
ÅRSBOKEN 2020
BETALA MEDLEMSAVGIFTEN!
ÖPPEN GÄSTFÖRELÄSNING MED KATE RIGBY
1700-TALSSALONGEN I LUND
1700-TALSSEMINARIET I UPPSALA
NORSK 1700-TALSKONFERENS
FÖREDRAG OM CELSIUS, LINNÉ OCH 1700-TALETS AKADEMIER
NYA AVHANDLINGAR
NYA FORSKNINGSPROJEKT
MEDIETIPSET

Sällskapets nya webbplats
Sällskapet har uppdaterat sin webbplats. Gå gärna in och ta en titt på
https://1700-tal.se/
Om ni har synpunkter på formen eller innehållet eller om ni har en
nyhet som ni vi vill att vi lägger in, skicka ett mejl till: info@1700-tal.se
Följ också sällskapet på sociala medier:
Facebook: facebook.com/1700tal
Instagram: instagram.com/1700tal
Twitter: @1700tal

Årsboken 2020
Precis som de flesta andra verksamheter har årsboksarbetet drabbats
av pandemin, men 2020 års volym är nu tryckt och under distribution.
Den bör nå medlemmarna inom de närmaste veckorna. Förseningen
förväntas inte påverka arbetet med 2021 års utgåva, som kommer att
nå medlemmarna under senhösten.
Kom ihåg att alla årgångar alltid är tillgängliga via årsbokens
webbplattform: https://septentrio.uit.no/index.php/1700
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Får du ingen årsbok de kommande dagarna? Har du kommit ihåg att
betala medlemsavgiften?

Betala medlemsavgiften!
Har du betatalat 2020 års medlemsavgift? Kontrollera det för att
säkerställa att du får årsboken. Betala också gärna 2021 års avgift.
Årsavgiften är 300 kr (150 kr för studenter och doktorander) och
betalas till Plusgiro 32 93 90-9.
Kom ihåg att uppge namn och adress, gärna även e-postadress!
För andra betalningsalternativ, se: 1700-tal.se/om/bli-medlem

Öppen gästföreläsning med Kate Rigby
Välkommen till öppen gästföreläsning online med professor Kate
Rigby, Bath Spa University och Monash University, onsdag 27 januari
klockan 15–17. Professor Rigby gästar det litteraturvetenskapliga
forskningsseminariet vid Stockholms universitet inbjuden av professor
Anna Cullhed och Portal 1700.
Professor Rigby föreläser på engelska över ämnet Ecopoetics ’beyond
the page’: Romantic poetry and environmental protest: ”With the
expansion of publishing and the growth of the reading public in Britain
during the eighteenth century, the space of literature becomes an
increasingly important site for ethico-political debate and discussion.”
Föreläsningen hålls via Zoom och är öppen för alla. Länk till
föreläsningen och mer informationen på Institutionen för kultur och
estetiks webbplats.

1700-talssalongen i Lund
Forskarnätverket 1700-talssalongen i Lund inbjuder till seminarium
tisdag 26 februari klockan 13:15–15:00 över temat ”Det moderne
under luppen: Er vi tidligt moderne historikere eller...?” Martin
Wiklund, idéhistoria, Stockholms universitet, håller föredrag och
inleder diskussion om det moderna som begrepp och teori. Seminariet
hålls via Zoom. Mer information om seminariet och hur man anmäler
sig finns i Historiska institutionens kalendarium.
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Läs mer om 1700-talssalongen här:
https://www.hist.lu.se/forskning/forskarseminarier/1700talssalongen

1700-talsseminariet i Uppsala
Det tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet vid Litteraturvetenskapliga
har lagt ett program för vårens verksamhet




17 mars: Hedvig Widmalm, ”Kvinnor och alkohol under
frihetstiden, 1718 – 1775”
7 april: Marie-Christine Skuncke, ”Gustaf III:s medaljhistoria”
21 april: Annika Windahl Pontén, ”Kiär hustru, wackra barn,
bodde i ett palais”

För uppdateringar och mer information, besök:
https://www.littvet.uu.se/kalendarium/?freeText=1700talsseminarium&startDateTime=2021-01-21

Norsk 1700-talskonferens
Norsk selskap for 1700-tallsstudier anordnar den 3 – 5 februari en
konferens i Tromsö på temat ”Naturen og det naturliga på 1700-tallet”.
På grund av de rådande omständigheterna hålls konferensen digitalt.
Läs mer på det norska 1700-talssällskapets webbplats:
https://www.1700-tallet.no/konferanser/2021-tromso/

Föredrag om Celsius, Linné och 1700-talets
akademier
Den 13 januari höll Kungl. Vetenskapsakademiens vice preses
professor Hans Ellegren en akademiföreläsning om ”Anders Celsius,
Carl von Linné och tillkomsten av Sveriges första
vetenskapsakademier”.
Föredraget filmades och kan ses på Vetenskapsakademiens webbplats:
https://www.kva.se/sv/kalendarium/webbinarum-anders-celsiuscarl-von-linne-och-tillkomsten-av-sveriges-forstavetenskapsakademier
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Nya avhandlingar
Här presenterats några aktuella doktorsavhandlingar med 1700talstema.
Den 6 november disputerade Tim Berndtsson,
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, på
avhandlingen The Order and the Archive: Freemasonic Archival Culture
in Eighteenth-Century Europe. Läs mer här.
Den 15 januari disputerade Francisca Hoyer , Historiska institutionen,
Uppsala universitet, på avhandlingen Relations of Absence: Germans in
the East Indies and Their Families c. 1750–1820. Läs mer här.
Den 29 januari disputerar Anton Runesson, Historiska institutionen,
Stockholms universitet, på avhandlingen Blod, kött och tårar: Kroppslig
erfarenhet i Sverige, ca 1600–1750. Mer information och länk till
disputationen här.

Nya forskningsprojekt
I Vetenskapsrådets stora utlysning i humaniora och samhällsvetenskap
2020 beviljades följande projekt med 1700-talsanknytning:
Cecilia Candréus, konstvetenskap, Uppsala universitet, ”I
skärningspunkten mellan formell reglering och informell praktik:
Kvinnliga manufakturidkare i den textila hantverkssektorn 1739–
1846”
Jonas Nordin, bokhistoria, Lunds universitet, ”Slyngelåren:
Skandinavisk tryckfräckhet och boktryckerinäring ca 1760–1800”.
Riksbankens Jubileumsfond har 2020 beviljat följande ansökningar med
1700-talsanknytning:
Sverker Jullander, Föreningen för Göteborgs internationella
orgelakademi, ”Svenskt digitalt orgelarkiv” (infrastruktur för
forskning)
Leos Müller, marinhistoria, Stockholms universitet, ”Den glömda
flottan. Sveriges "blåa" kulturarv c:a 1450–1850” (program)
Meike Wagner, teatervetenskap, Stockholms universitet, ”Performing
Citizenship. Amatörteater och samhälles transformationer omkring
1800” (projekt)
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Patrik Winton, historia, Örebro universitet, ”Resursernas mötespunkt:
Globala flöden, militära leveranser och statskapacitet i
Östersjöregionen 1740–1815” (projekt)

Medietipset
På SVT Play kan man fram till den 18 februari se dramadokumentären
Marie-Antoinette – att döda en drottning. Dramatiseringen bygger på
Emmanuel de Waresquiels källnära studie Juger la reine från 2016.

Nästa nyhetsbrev beräknas utkomma den 10 mars. Har du någon 1700talsrelaterad information du vill få med, mejla info@1700-tal.se
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