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Stöd för Ukraina
The Swedish Society for Eighteenth-Century Studies supports our
Ukrainian colleagues and the Ukrainian people
The President of ISECS/SIEDS, Professor Penelope J. Corfield, has
made the following statement, which has the full support of the
Swedish Society for Eighteenth-Century Studies:

As President of the International Society for Eighteenth-Century
Studies, on behalf of all our members, I express our total support for
the people of Ukraine, its Universities, our Ukrainian colleagues who
join us in eighteenth-century studies, and all Ukrainian-born colleagues
and students everywhere, in their just resistance to armed invasion.
Signed: Penelope J. Corfield.
À titre de Présidente de la Société internationale d'étude du dixhuitième siècle, et au nom de tous nos membres, j'exprime notre
soutien inconditionnel au peuple de l'Ukraine, à ses universités, à nos
collègues de la société ukrainienne d’étude du dix-huitième siècle, et à
tous nos collègues et étudiants d'origine ukrainienne à travers le
monde, dans leur juste résistance face à l'invasion armée. Signé,
Penelope J. Corfield.
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Årsmöte!
Sällskapet för 1700-talsstudier håller årsmöte i Uppsala den 23 maj
klockan 15:00. Mötet hålls i Tidskriftsläsesalen (plan 6), Uppsala
universitetsbibliotek/Carolina Rediviva.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Mikael Alm och
Johan Sjöberg att presentera sitt forskningsprojekt ”Av Gustavs hand:
Digitalisering, digital berikning och förmedling av Gustav III:s arkiv”.

Har du glömt att förnya ditt medlemskap för 2022? Det gör du enklast
genom att betala in 300 kronor för ordinarie medlem eller 150 kronor
för studerande och doktorander till Plusgiro 32 93 90-9. Glöm inte att
uppge namn och adress, gärna även e-postadress!

Call for papers: 1700-talskonferens i Köpenhamn

Som tidigare meddelats har fristen för att lämna sessionsförslag till
1700-talskonferensen i Köpenhamn den 24–27 augusti förlängts
till den 1 april. Läs mer på konferensens webbplats.

Seminarier

Tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet i Uppsala 6 april kl. 15:15-17:00
• Karin Sennefelt, ”’Vrider sig som en mask’: Konvulsioner från
ortodox sanning till radikal praktik, 1650–1750”.

Arkadien tur och retur III, 8 april kl. 9:15–12
• Våren i Arkadien har fungerat som ett ideal i den västerländska
kulturen sedan antiken. Detta ideal har gestaltats i dikt, i bildkonst
och i andra konstarter. I två tidigare digitala träffar har vi gjort
nedslag i den pastorala traditionen och resonerat kring dess
funktion i dag. Denna gång samlas vi för att mer ingående diskutera
två texter kring pastoralen. Liksom tidigare medverkar Anna
Blennow, docent i latin vid Lunds universitet För att få tillgång till
materialet, Zoomlänk och anmäla dig, kontakta Anna Albrektson
(anna.albrektson@littvet.su.se) eller Vera Sundin
(vera.sundin@littvet.su.se) senast 31 mars.
Historiska seminariet i Göteborg 3 maj kl. 15:15-17:00
• Martin Dackling och Brita Planck, ”Att konservera godsen vid
släkten: Fideikommiss i Sverige under 400 år”.

—2—

Reselitteraturseminariet i Uppsala 23 maj kl. 14:15–16:00
• Linda Andersson-Burnett & Hanna Hodacs: ”Travelling
knowledge: codification and circulation of knowledge in 18th
century travel accounts”.

ISECS i Lund

ISECS planerar att hålla sitt exekutivkommittémöte för 2022 i Lund
den 3–6 augusti. I samband med mötet kommer ett symposium hållas
på temat ”Media and Mediation in the Eighteenth Century”. Det
kommer att finnas plats för ett begränsat antal externa deltagare. Mer
information om detta kommer.

Ny litteratur

Vi tipsar om följande böcker med 1700-talsanknytning:
Sari Nauman & Helle Vogt (red.) Private/Public in 18th-Century
(Bloomsbury)
I den här boken undersöker 13 svenska och danska forskare hur
lånordet privat kom in i de skandinaviska språken under 1600- och
1700-talet. Även om ordet hade få likheter med dagens användning
kom det att få betydelse för en uppdelning mellan det publika eller
offentliga, som gärna identifierades med staten, och dess motsats.
Boken finns öppet tillgänglig på förlagets webbplats.

Magnus Olausson & Eva-Lena Karlsson Miniatyrmåleri i
Nationalmuseum (Nationalmuseum)
Nationalmuseum sägs ha världens största samling av miniatyrmåleri
från 1500-talet till mitten av 1900-talet. Samlingen omfattar 5 700
miniatyrer, huvudsakligen porträtt, utförda av svenska och europeiska
konstnärer. Läs mer på Nationalmuseums webbplats.

Ann Öhrberg, Otto Fischer, Tim Berndtsson & Annie Mattsson
(red.), From Dust to Dawn: Archival Studies After the Archival Turn,
(Uppsala University, 2021).
Den här boken är en samling bidrag från en historisk arkivkonferens
2017, i sin tur en utlöpare från projektet ”Knowledge, Power and
Materiality: Archives in Sweden 1727–1811”. De 13 bidragen samlas
under rubrikerna ”Theoretical and Methodical Implications After the
Archival Turn”, ”Ordering the Archive”, ”Archive – Power – Knowledge”
samt ”Archival Stories”. Boken kan läsas fritt i Diva.
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Penelope J. Corfield The Georgians: The Deeds and Misdeeds of 18th
Century Britain (Yale University Press).
ISEC:s ordförande har nyligen utkommit med en ambitiös studie av
världsbilder och attityder hos 1700-talets britter. Läs mer på förlagets
webbplats. Eftersom den första upplagan snabbt sålt slut vill vi också
hänvisa till ett program nedan under ”Medietipset”.

Svenska Linnésällskapets årsskrift 2021

Årgången innehåller bland annat en översättning av Johannes
Biurbergs avhandling om bävern från 1687, en artikel om Peter
Forsskåls resebibliotek, samt en studie över två norrländska prästers
naturintresse, Pehr Stenberg och Lars Levi Laestadius. Därtill kommer
en mängd recensioner och meddelanden om biologihistorisk forskning.
Årsskriften kan beställas via sällskapets webbplats:
http://www.linnaeus.se/bestallning/
Årsskriften ges ut av Svenska Linnésällskapet och publicerar artiklar
rörande tidigmodern biologihistoria och medicinhistoria, i synnerhet
om Linné och den linneanska traditionen. Bidrag välkomnas! För
förfrågningar angående publiceringar, kontakta tidskriftens redaktör
David Dunér: david.duner@kultur.lu.se

Utställning

På Stockholms stadsmuseum pågår utställningen Mitt liv som Ulla
Winblad 1744–1798 om Maria Christina Kjellström fram till den 2
oktober 2022. ”Maja Stina” är den verkliga människan bakom Bellmans
diktade gestalt. Läs mer på museets webbplats.

Evenemang

Stockholms stadsmuseum har en stor mängd evenemang på 1700talstema.

På Västergötlands museum 16 mars kl. 18:30 talar Carina Burman om
”Att ljuga och tala sanning: romaner och biografier om verkliga
människor”. Burman utkom 2019 med en stor biografi om Bellman och
ett par år senare med en roman om salongsvärdinnan Anna Charlotta
von Stapelmohr. Läs mer på museets webbplats.

Medietips

Den 22 februari lade sällskapets ordförande Jonas Nordin ut texten
om Jacob Johan Anckarström i Vetenskapsradion Historia i P1 och
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förklarade varför Gustav III är den enda verkliga tyrannen i Sveriges
nyare historia.

Om du blev intresserad av Penelope J. Corfields bok som vi tipsat om
här ovan och vill veta mer, kan du lyssna på BBC History Extra från 7
februari där hon berättar mer om innehållet.
Nästa nyhetsbrev beräknas utkomma den 27 april. Har du någon 1700talsrelaterad information du vill få med, mejla info@1700-tal.se
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