NYHETSBREV 2022:5
IN MEMORIAM
INFORMATION FRÅN ÅRSMÖTET
MEDIA AND MEDIATION – 1700-TALSKONFERENS I LUND
NY AVHANDLING
SOMMARSKOLA I TURIN FÖR POSTDOKTORER
AVSLUTADE 1700-TALSPROJEKT
NY LITTERATUR
EVENEMANG
MODETIPS
MEDIETIPS

In Memoriam
Två profiler inom svensk 1700-talsforskning har gått ur tiden:
Gunnar Broberg, professor i idéhistoria vid Lunds universitet.
Broberg disputerade 1976 på en avhandling om Carl von Linnés
människolära. Minnesord kan bland annat läsas i DN, av David Dunér
respektive Sverker Sörlin, samt i Sydsvenskan, Helsingborgs dagblad,
Upsala nya tidning, Världen idag, och på The Linnean Societys
webbplats.
Mats Morell, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.
Morell disputerade 1987 på en avhandling om svensk
livsmedelskonsumtion från tidigt 1600-tal till mitten av 1800-talet.
Minnesord kan bland annat läsas i DN och i Upsala nya tidning.

Information från årsmötet
Sä llskapet fö r 1700-talsstudier höll å rsmö te i Uppsala den 23 maj.
Samtliga styrelsemedlemmar återvaldes. Styrelsen består av
ordförande Jonas Nordin, vice ordförande Brita Planck, skattmästare
Annika Windahl Pontén, sekreterare Linn Holmberg, och
styrelseledamöterna Tim Berndtsson, Måns Jansson, Johannes
Ljungberg (årsboksredaktör), Christopher Landstedt och Vera Sundin.
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Har du glö mt att fö rnya ditt medlemskap fö r 2022? Det gö r du enklast
genom att betala in 300 kronor fö r ordinarie medlem eller 150 kronor
fö r studerande och doktorander till Plusgiro 32 93 90-9. Glö m inte att
uppge namn och adress, gä rna ä ven e-postadress!

Media and Mediation – 1700-talskonferens i Lund
ISECS:s exekutivkommitté håller sitt årliga möte den 3–6 augusti,
denna gång i Lund. I samband därmed ordnas endagskonferensen
”Eighteenth-Century Media and Mediation” fredag den 5 augusti. Det
finns ett begränsat antal deltagar- och åhörarplatser för medlemmar i
Sällskapet för 1700-talsstudier och de nordiska systersällskapen.
Deltagande är kostnadsfritt.
Nedan är ett call for papers med instruktioner för att anmäla
deltagande med presentation. Samma mejladress gäller för den som
enbart vill delta som åhörare.
While eighteenth-century print media in essence rested on the same
technical apparatus as previous centuries – letterpress printing,
woodcuts, and intaglio prints – there nevertheless was a media
revolution in terms of quantity. It can be argued that this quantitative
growth in effect was part of or even caused a qualitative shift in terms
of literacy, growth of newspapers, the spread of images, distribution
of knowledge but also of misinformation and propaganda. This media
(r)evolution both created imagined communities within states, as
Benedict Anderson argued, and extended knowledge about worlds far
beyond earlier, resulting, for good and for worse, in both nationalism
and Enlightenment.
This conference aims to investigate the role of media and mediation in
the history, culture, and politics of the eighteenth century. With
mediation we understand the transportation and transformation of
information from one medium to another, both enhancing and
distorting the original message. While proposals on any related topic
are encouraged, topics may include:









Theoretical approaches to eighteenth-century media
The distribution of news within and between states and regions
The production, distribution, and commerce of media
The copying and adaptation of images for new purposes
Adaptations of music and song to new purposes and environments
Plagiarization and piracy as a way of disseminating images and
information
Innovations within media technology
Media and social change
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Please email a title and short abstract of no more than 200 words to
conference@1700-tal.se by 30 June, 2022. Papers may be given in
either English or French, and should not exceed twenty minutes in
length. Data projection will be available.

Lördag den 6 augusti företas en exkursion med buss till Köpenhamn
med besök vd Rosenborgs slott och stadsvandring med 1700-talstema.
Även här finns ett begränsat antal platser. Deltagande kostar 40 euro
och inkluderar buss tur och retur till Lund samt lunch. Anmälan görs
via samma mejladress som ovan.
Frågor om det ovanstående besvaras av sällskapet ordförande Jonas
Nordin: jonas.nordin@kultur.lu.se

Ny avhandling
Den 21 maj försvarade Armel Cornu sin doktorsavhandling i
idéhistoria med titeln Enlightening Water: Science, Market & Regulation
of Mineral Waters in Eighteenth-Century France vid Uppsala universitet.
Fakultetsopponent var professor Jakob Vogel, Institut d’études
politiques de Paris. Läs mer och ladda ned avhandlingen via Diva.

Sommarskola i Turin för postdoktorer
Den 1–3 september hålls en sommarskola för postdoktorer i Turin på
temat ”Enlightenment legacy: the rights of man in a global perspective”,
anordnat av Fondazione 1563 inom ramen för Turin Humanities
Programme. Sista ansökningsdatum är 20 juni. För mer information, se
Fondazione 1563:s webbplats.

Avslutade 1700-talsprojekt
Konstakademin har precis avslutat forskningsprojektet ”Principer och
pragmatism”, som bl.a. resulterat i en sökbar databas över de 2 095
elever som gick i Konstakademins förberedande skola, Principskolan,
mellan 1778 och 1795. Eva-Lena Bengtsson, tidigare intendent för
samlingar och forskning, har varit projektledare och Christina
Risberg, tidigare administrativ samordnare, har varit huvudansvarig
digitalisering. Läs mer på Konstakademiens webbplats.
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Ny litteratur
Vi tipsar om följande böcker med 1700-talsanknytning:
Elisabeth Mansén (SU) utkommer i september med en nyöversättning
av Mary Wollstonecrafts resebrev med noter och kommentarer. Läs
mer på förlagets (Ellerströms) webbplats.
Thomas Rosén (GU) har publicerat en ny bok om det ryska språket
under händelsefyllt årtionde på 1700-talet. Läs mer om Russian in the
1740s på förlagets (Academic Studies Press) webbplats.
Hans Sjögren (LiU) släpper en ny bok om änkor i näringslivet, med
bland annat kvinnliga brukspatroner på 1700-talet som exempel. Läs
mer om Änkor med makt på Dialogos förlags webbplats.

Evenemang
Sommaren bjuder på en rad spännande föreställningar med 1700talstema:
Nordens största internationella evenemang för barock-, renässans- och
medeltidsmusik, Stockholm Early Modern Music Festival, går av
stapeln 1–6 juni. Läs mer på webbplatsen.
Vadstenaakademien sätter upp operan ”Il colore fa la regina, eller
Maskerad kärlek” av Carlo Francesco Pollarolo och Matteo Noris,
komponerad för karnevalen i Venedig år 1700. Premiär 8 juli 2022,
med fem övriga datum i juli. Läs mer och köp biljetter på webbplatsen.
1700-talsveckan i Skara, 6–13 augusti, med föredrag, marknad,
bågskytte och tornerspel, hantverk, musik, film och maskeradbal. Missa
inte symposiet ”Senaste nytt från 1700-talet” på fredagen den 12
augusti. Läs mer på webbplatsen.
Ulriksdals slottsteater anordnar Confidencen Opera & Music
Festival 28 juli–20 augusti i Solna. Festivalen hämtar sin inspiration
från tiden och världen kring Gustav III. Läs mer på webbplatsen.
Opera Warberg sätter upp Mozarts ”Don Giovanni” (1787) mellan
10–20 augusti. Läs mer och beställ biljetter på webbplatsen.
Drottningholms slottsteater har flera utställningar och
föreställningar med 1700-talstema i sommar. Läs mer på webbplatsen.
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Modetips
Klädmärket Acne Studios lanserar en uppseendeväckande
klädkollektion på temat 1700-talskompositörer. Vad sägs om en gul
Händel-keps eller vit tröja med grönt Mozart-tryck? Se mer på
företagets webbplats.

Medietips
Poddar att lyssna på i sommar:
Historikern Martin Hårdstedt om ”Slaget vid Poltava 1709: Slutet på
stormaktstiden” i Militärhistoriepodden.
Historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund om ”Stenbocks
kurir: mannen, myten, meddelandet” i Historia nu.
Författaren Niklas Natt och Dag och historikern Tobias Osvald om
1790-talets mörkersidor och Bellman noir i Vetenskapsradion Historia.
Historikern Fredrik Thomasson om sin nyutkomna bok Svarta S:t
Barthélemy: Människoöden i en svensk koloni 1785–1847 i
Vetenskapsradion Historia och Historia nu.

Nästa nyhetsbrev beräknas utkomma den 31 augusti. Har du någon
1700-talsrelaterad information du vill få med, mejla info@1700-tal.se
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