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2022 års utgåva av 1700-tal beräknas komma ut under andra halvan av
oktober till sällskapets betalande medlemmar. Utöver en rik skörd av
recensioner innehåller häftet följande texter:
Sakkunniggranskade artiklar:
Andreas Hellerstedt, ”'Ihre defensive zu führen'. The rights of animals
in early eighteenth-century Germany and Sweden”
Charlotta Wolff, ”Viska om mitt qval. Erotisk ambivalens hos Gustav
Philip Creutz och Gustaf Fredrik Gyllenborg”
Sebastian Selvén, ”De svenska biblarna som aldrig blev av. Den
gustavianska tidens judiska och kristna upplysta
bibelöversättningar”
Margrét Gunnarsdottír, ”Facing natural extremes. The catastrophe of
the Laki eruption in Iceland, 1783–1784”
Sakkunniggranskad essä
Anna Albrektson, Mikael Ahlund, Sara Ekström, Johanna
Ethnersson Pontara, Elisabeth Mansén, Vera Sundin, Meike
Wagner & Erik Wallrup, ”Cool Nature: Utopian Landscapes in
Sweden, 1780–1840”
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Debatt:
Johannes Ljungberg, Sophie Holm & Simona ZetterbergNielsen, ”När pandemin mötte 1700-talsforskningen: introduktion”
Susann Holmberg, ”Refleksjoner fra en medisinhistoriker i en
pandemi”
Elina Maaniitty, ”Reflections on a pandemic”
Erla Dóris Halldórsdóttir, ”The history of disease control”
Kom ihåg att alla årgångar är tillgängliga via årsbokens webbplattform
Septentrio. Får du ingen årsbok? Har du kommit ihåg att betala
medlemsavgiften?

Liksom förra året kommer vi att anordna en gemensam digital
forskningsfront tillsammans med vårt finländska systersällskap där
fyra nydisputerade 1700-talsforskare presenterar sina avhandlingar.
Datum är ännu ej bestämt, men det blir i slutet av oktober eller början
av november. Håll utkik efter mer information!

Den 3–6 augusti stod Sällskapet för 1700-talsstudier värd för det årliga
mötet för ISECS/SIEDS exekutivkommitté. Omkring 35 delegater från
fyra världsdelar hade tagit sig till den sydsvenska lärdomsstaden och
ytterligare ett tiotal deltog via videolänk. Förutom nästa års stora
1700-talskonferens i Rom diskuterades frågan om ISECS officiella
hållning gentemot de 1700-talsforskare och sällskap som verkar i
Ryssland och Ukraina.
En av dagarna ägnades åt minikonferensen ”Media and mediation in
the eighteenth-century” och var öppen för andra intresserade. Flera av
presentationerna kommer att publiceras i en särskild publikation. Den
sista dagen företogs en utflykt till Köpenhamn.
En mer utförlig rapport kommer inom kort på sällskapets webbplats.

Anmälan av abstract till Svenska Historikermötet i Umeå, 14–16 juni
2023, öppnar 5 september. Deadline är 1 december 2022. Mer
information finns på Svenska historiska föreningens webbplats. Vi vill
även tipsa om att nästa Nordiska historikermöte, det 31:a i
ordningen, äger rum i Reykjavík 2025. Långt fram kan tyckas, men
kanske är det redan dags att börja planera.
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Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs
universitet anordnar i oktober 2023 konferensen Early Modern
Women on Politics and Ethics. Förslag till papers ska vara inskickade
senast 1 februari 2023. Information finns på institutionens webbplats.

Torsdag 8 september 10:15–12 försvarar Agneta Helmius,
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, sin
avhandling Mode och hushåll: Om formandet av kön och media i
frihetstidens svenska små- och veckoskrifter. Opponent är Cecilia
Rosengren, Göteborgs universitet. Mer information finns om
disputationen finns i institutionens kalendarium. Avhandlingen kan
laddas ned via Diva.

Tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet vid Litteraturvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet, sparkar igång höstens verksamhet
onsdagen 14 september 15:15–17, då Kristina Fjelkestam från
Stockholms universitet presenterar sin forskning på temat ”Retrofili
och begäret efter det förlutna”. Det kommer också vara möjligt att delta
via Zoom – mejla Otto Fischer (otto.fischer@littvet.uu.se) för länk.
Höstens fortsatta seminarieprogram kommer att tillgängliggöras i
institutionens kalendarium.

Följande 1700-talsrelaterade ämnen kommer att tas upp till diskussion
under hösten: Hanna Filipova, gästforskare från Ukraina, ”The Russian
Empire in the context of a ’cargo cult’: The personality of Peter I and
propaganda”, 20 september; Erik Hallberg & Lars Nyström, "Svälten
och statskuppen 1772”, 4 oktober. Tiden är alltid 15.15–17. För att
anmäla deltagande och få del av eventuellt underlag, mejla Christer
Ahlberger (christer.ahlberger@history.gu.se) eller Göran Malmstedt
(goran.malmstedt@history.gu.se).

Fredag 23/9, 10–17: Workshop: Early Modern Temporalities. Anmälan
till Philip Lavender (philip.lavender@lir.gu.se):
Onsdag 5/10, 13:15–15: Martina Reuter, University of Jyväskylä,
”Elements on Women in the History of Philosophy: Mary
Wollstonecraft” Ordförande: Cecilia Rosengren.
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Torsdag 13/10, 12–17: Workshop: ”Upplysningen, Göteborg,
Wollstonecraft”. Anmäl deltagande senast den 28/9 till Matilda
Amundsen Bergström (matilda.amundsen.bergström@lir.gu.se).
Onsdag 19/10, 15:15–17: Johanna Vernqvist, Linköpings universitet,
”Poeten Gaspara Stampa - en kvinnas röst i renässansens
kärlekslyrik”. Ordförande: Matilda Amundsen Bergström.
Onsdag 9/11, 15:15–17, Cecilia Rosengren, Per Sivefors och Rikard
Wingård, Anthology Seminar in English on Changing Satire. På
Zoom – kontakta arrangörerna för länk.

Historiska institutionen, Stockholms universitet, ger onsdagen 14
september 15–17 ett seminarium på temat Kön och arbete på tröskeln
till det moderna. Presenterar gör Jonas Lindström och Karin Hassan
Jansson från Uppsala universitet. Seminariet ges även på Zoom. Mer
information finns på institutionens webbplats.
Vid Högre seminariet för idéhistoria, Stockholms universitet, ges i
september två intressanta seminarier. Onsdagen 14 september 13–16
lägger Sara Ekström fram sitt avhandlingsmanus Att styra genom
känslor: Regeringskonst i förhållande till tre gustavianska projekt 1772–
1792. Opponent är Leif Runefelt, Södertörns högskola. Onsdagen 28
september 13–15 ger Elisabeth Mansén en presentation av Mary
Wollstonecrafts Brev från en resa i Sverige, Norge och Danmark i ny
översättning med inledning och kommentarer av Mansén.
Vid Högre seminariet i litteraturvetenskap, även det vid Institutionen
för kultur och estetik, Stockholms universitet, lägger Vera Sundin fram
sitt avhandlingsmanus om pastoralens funktioner i svensk litteratur
under 1700-talet. Opponenter är Paula Henrikson, Uppsala
universitet, och Carin Franzén, Stockholms universitet. Seminariet går
av stapeln onsdagen 28 september 15–17, och ges även på Zoom. Mer
information finns hos Institutionen för kultur och estetik.
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet,
anordnar fredagen 11 november en workshop på temat Colonial
Instructions: Knowledge, Genre and Power, 1700–1850, vilken ges i
samband med projektet Early Citizen Science. Information med cfp
finns på institutionens webbplats.

Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, anordnar
torsdagen 22 september ett studiebesök på Gripsholms slott, där
gästprofessor Michael Yonan presenterar sin pågående forskning.
Information rörande evenemanget fås hos Institutionen för kultur och
estetik.
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Stockholms stadsmuseum anordnar under hösten stadsvandringar
på temat Stockholm 1793, med inspiration från Niklas Natt och Dags
romaner. Program och mer information finns i Stadsmuseets
kalendarium.
Vid Drottningholms slottsteater anordnas under september fyra
visningar på temat Det ockulta 1700-talet. Mer information finns hos
biljettjänsten Nortic.
Den som i stället vill lära sig 1700-talets sällskapsdanser kan passa på
att gå ABF:s kurs i Stockholm. Kursstart onsdagen 5 oktober. Mer
information för den danssugne finns på ABF:s webbplats.

Vi vill uppmärksamma följande nya avhandlingar. Klicka på
avhandlingstitlarna för mer information.
Jonas Thorup Thomsen, Aarhus universitet, Danish Clergymen and
their Book Collections: An Investigation into Clerical Libraries, Book
Distribution, and Knowledge Circulation in Denmark, c. 1685–1810.
Emilie Luther Valentin, Aalborg universitet, Feelings of Imprisonment
– Experiences from the prison workhouse at Christianshavn, 1769–1800.

Vi tipsar om följande böcker med 1700-talsanknytning:
Philip Dodds, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet,
The Geographies of Enlightenment Edinburgh. Mer information finns
hos förlaget Boydell & Brewer.
Jan Malmstedt, Doktorerna på Drottningholm: Världsarv med
medicinhistoria. Mer information finns hos förlaget Fri tanke.

Tisdag den 6 september går det att lyssna på sällskapets ordförande
Jonas Nordin som talar om Gustav III: statskupp 1772 i
Vetenskapsradion Historia P1. Programmet kommer att vara fritt
tillgängligt online på Sveriges Radios webbplats.
Vi vill även nämna ett avsnitt av Bildningspodden i vilket Vera Sundin,
Stockholms universitet, och Anna Blennow, Göteborgs universitet,
diskuterar 1700-talets pastoraler. Gå till Anekdot: Det digitala
bildningsmagasinet för att lyssna.
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vill vi tipsa om möjligheten att låta sig väl smaka av ”den äldsta kända
svenska bittern”, nämligen Hjärnes Testamente, framtagen av
vetenskapshistorikern Hjalmar Fors och kemisten/farmaceuten NilsOtto Ahnfelt. Drycken, som är en ”kreativ tolkning” av Urban Hjärnes
”universalelixir”, lanseras i Systembolagets beställningssortiment
under hösten 2022. Mer information hittar ni på hjarnestestamente.se.
Drick ansvarsfullt!
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