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VELKOMMEN TIL NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER
Norsk selskap for 1700-tallsstudier er et nettverk for forskere, studenter og andre som
arbeider profesjonelt med 1700-tallet som kunnskapsområde. Selskapet er
tverrfaglig og mottar medlemmer fra alle disipliner. Selskapets formål er å fremme
interessen for 1700-tallsforskning i Norge.
Foruten å være et nettverk for 1700-tallsforskere innenlands, fungerer selskapet
også som en døråpner for internasjonal kontakt gjennom samarbeid med 1700tallsselskapene i de øvrige nordiske landene og tilslutning til International Society for
Eighteenth-Century Studies / Société internationale d’étude du XVIIIe siècle (ISECS).
Medlemsskap i Norsk Selskap for 1700-tallsstudier innebærer at man samtidig er
innmeldt i ISECS.
Som medlem i selskapet får man tilsendt den årlige nyhetsbulletinen, og fra og med
2010 også tidsskriftet Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies.
Medlemmer blir videre invitert til å delta til rabattert pris på selskapets konferanser
og generalforsamlinger, som finner sted annet hvert år.
Medlemskap koster kr. 400,- for to år. Studenter og pensjonister betaler halv pris.
Mer informasjon om selskapet finnes på www.ub.uit.no/1700.

ÅRETS BULLETIN
I årets Bulletin finner du informasjon om aktiviteter og publikasjoner i året som
gikk, foruten opplysninger om kommende arrangementer i Norge og utlandet.
Spesielt viktig er det å merke seg Call for papers for selskapets neste konferanse i
Tromsø, torsdag 27. – søndag 30. oktober 2011. Disse datoene er det bare å hake
av i kalenderen allerede nå. Et annet gledelig innslag er presentasjoner av tre
nystartede doktorgradsprosjekter, som viser hvordan det spirer og gror innen
forskningen på det lange 1700-tallet i Norge.
Redaktør for vol. 12 (2010) er Per Pippin Aspaas. Takk til alle som har sendt inn
materiale! Tidsfrist for innsending av stoff til vol. 13 settes til 15. april 2011.
Lurer du på noe som angår selskapets historie? Merk at tidligere nummer av
bulletinen er å finne på denne adressen: www.ub.uit.no/1700/bull/bulletn.htm.
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NYTT FRA STYRET
Styret i Norsk selskap for 1700-tallsstudier har i perioden 2010-2011 følgende
sammensetning (faglig bakgrunn og institusjonstilhørighet i parentes):
Leder: Professor Marie-Theres Federhofer (tysk, Universitetet i Tromsø)
Nestleder: Førsteamanuensis Brita S. Brenna (kulturhistorie, Universitetet i Oslo)
Kasserer: Professor Michael Schmidt (tysk, UiT)
Sekretær: Universitetsbibliotekar Per Pippin Aspaas (latin/historie, UiT)
Styremedlem: Stipendiat Randi Lise Davenport (spansk, UiT)
Styremedlem: Post.doc. Stian Bones (historie, UiT)
Varamedlem: Professor Paul Wåhlberg (musikk, UiT)
For perioden 2010-2011 har Per Pippin Aspaas redaksjonsansvaret for Bulletin og er
i tillegg medredaktør for artiklene i Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for EighteenthCentury Studies. Stipendiat Gerd Karin Omdal (litteraturvitenskap, NTNU) er
medredaktør for bokanmeldelsene i Sjuttonhundratal.
Styret kan kontaktes per epost: per.pippin.aspaas@uit.no eller vanlig brev: Norsk
selskap for 1700-tallsstudier v/Per Pippin Aspaas, Universitetsbiblioteket,
Universitetet i Tromsø, 9037 Ttomsø.
Kunne du tenke deg et styreverv eller et verv som delegat? Ta kontakt med
valgkomiteen: Ellen Krefting (ellen.krefting@ifikk.uio.no, komiteens leder), Aslaug
Nyrnes (aslaug.nyrnes@hib.no) eller Erling Sandmo (e.s.sandmo@iakh.uio.no).
Oppdatering av adresser og e-postliste
Ved siden av den årlige bulletinen får selskapets medlemmer informasjon fra styret
gjennom en felles e-postliste. Det er viktig at alle som nylig har endret adresse eller
e-postadresse melder fra om dette til sekretæren for å holde listen oppdatert.
Har du glemt å fornye medlemskapet ditt?
Kontingent for inneværende toårsperiode (2010-2011) er kr. 400,-. Studenter og
pensjonister betaler halv pris, mens institusjoner betaler dobbelt. Kontingenten
representerer en økning i forhold til tidligere år. Økningen skyldes at selskapet har
fått nye utgifter i forbindelse med trykking og distribusjon av tidsskriftet
Sjuttonhundratal, som alle medlemmer fra og med 2010 mottar et eksemplar av.
Årets nummer er i skrivende stund i korrekturfasen, og sendes om kort tid ut til alle
medlemmer av 1700-tallsselskapene i Sverige, Finland og Norge.
Norsk selskap for 1700-tallsstudier betaler årlig avgift for hvert medlem til ISECS.
Det er derfor avgjørende for selskapets økonomi at medlemmene betaler sin
kontingent.
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Kontingent betales til:
Norsk selskap for 1700-tallsstudier
v/Marie-Theres Federhofer
Institutt for kultur og litteratur
Universitetet i Tromsø
NO–9037 Tromsø
Kontonummer: 6401.66.54572
Merk innbetalingen med eget navn og «Kontingent 2010-2011»!
Medlemsverving
Kjenner du noen som kanskje ikke er med i selskapet, men kan være interessert i å
melde seg inn? Be i så fall om en ekstra Bulletin, eller henvis vedkommende til
www.ub.uit.no/1700. Veiledere bør tipse sine studenter/stipendiater om selskapet.
Ved Per Pippin Aspaas

ANNONSE FRA UNIPUB
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OPPSUMMERING AV SISTE ÅRS KONFERANSE I TRONDHEIM,
19.-21. NOVEMBER 2009
Norsk selskap for 1700-tallsstudier holdt sitt sjette tverrfaglige seminar i
Trondheim i dagene 19. til 21. november 2009. Temaet for konferansen var
Opplysning og vitenskap. Et utgangspunkt for valg av tema var at Norges første
vitenskapelige selskap, Det kongelige norske videnskabers selskab, ble stiftet i
Trondheim i 1760. Konferansen fungerte dermed som en opptakt til Vitenskapsselskapets 250-årsjubileum.
Konferansen ble holdt på Suhm-huset (oppkalt etter en av medstifterne av
Vitenskapsselskapet) ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, og første dag av
konferansen ble avsluttet med en mottakelse i regi av Vitenskapsselskapet i
Selskapets festsal i Katedralskolen. Festmiddagen ble holdt på Grenaderen
restaurant, mellom Nidelva, Erkebispegården og Domkirka.
54 deltakere hadde funnet veien til konferansen, av dem holdt 28 foredrag, fordelt
på sju sesjoner fra torsdag til lørdag. Deltakerne kom fra mange av de norske
lærestedene, og representerte flere fag; historikere, litteraturvitere, kunsthistorikere,
kulturhistorikere, filosofer… Konferansen ble innledet med en sesjon om biskop
Johan Ernst Gunnerus, stifteren av Det kongelige norske videnskabers selskab, og
konferansens tema ble dermed koblet til både det internasjonale vitenskapelige
miljø i opplysningstiden, så vel som den lokale varianten av det.
De øvrige sesjonene spente over et bredt spekter av emner, på ulike måter knyttet
til konferansens tema. Foredragene omfattet blant annet Opera and Orientalism
(Erling Sandmo), Musikens Virkning paa et Folks Dannelse (Randi Selvik),
Vitenskap og opplysning i nordmenns publikasjoner på 1790-tallet (Øyvind Berg),
Industriell opplysning. Norske studenter ved Bergakademiet i Freiberg (Gunnar
Molden), Folkemedisin og skolemedisin (Ane Ohrvik) og en mengde andre emner.
Våre to inviterte gjesteforelesere, historiker professor emeritus Peter Burke fra
Cambridge og kunsthistoriker dozent Charlotte Klonk fra Humboldt-universitetet
holdt sine foredrag henholdsvis torsdag ettermiddag og fredag formiddag. Peter
Burke var invitert særlig på bakgrunn av sitt arbeid med The Social History of
Knowledge, Charlotte Klonk på bakgrunn av studier som kombinerer kunst,
vitenskap, natur og landskap på 1700-1800-tallet.
Begge bidro også svært positivt som kommentatorer på den forskerskolen som ble
holdt i forkant av konferansen, onsdag 18. november. Ti doktorgradskandidater
deltok og hadde sendt inn sine paper i forkant, med en kombinasjon av
historiefaglige, kunsthistoriske og kulturhistoriske prosjekter. Også Brita Brenna og
Ida Bull fra styret deltok på forskerskolen. Flere av doktorgradskandidatene på
forskerskolen hadde også innlegg på hovedkonferansen.
-6-

Forskerskolen ble finansiert ved hjelp av nasjonale forskerutdanningsmidler, etter
søknad gjennom HF-fakultetet. Dette finansierte også de internasjonale gjestene.
Konferansen ble ellers finansiert med deltakeravgift og foreningens midler fra
kontingentinnbetalinger.
Selskapets generalforsamling ble holdt om morgenen lørdag 21. november, ledet av
styrets leder Knut Ove Eliassen. Det ble referert fra styrets arbeid de siste to årene.
Arbeidet med å få i stand et nordisk tidsskrift for 1700-tallsstudier ble diskutert. Et
nytt styre for selskapet ble valgt, med sete ved Universitetet i Tromsø.
Ved Ida Bull
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REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRONDHEIM,
21. NOVEMBER 2009
Saksliste
1.
Godkjenning av innkalling.
2.
Valg av ordstyrer og referent.
3.
Orienteringssaker fra styret.
4.
Styrets beretning.
5.
Selskapets økonomiske situasjon.
6.
Godkjenning av foreløpig regnskap.
7.
Forslag om endring av selskapets statutter, ved leder.
8.
Valg av to revisorer.
9.
Valg av styre for perioden 2010-2011.
10. Valg av valgkomité.
11. Orientering om selskapets neste konferanse.
1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
2. Valg av ordstyrer og referent
Knut Ove Eliassen ble valgt til ordstyrer og Rolv Nøtvik Jakobsen til referent.
3. Orienteringssaker fra styret
Styrets leder informerte om planene for et nordisk tidsskrift. Selskapene for 1700tallsstudier i Finland og Sverige har sammen gitt ut første nummer av
Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies. Hovedredaktør for
2010 er David Dunér, Lund og finsk redaktør er Pasi Ihalainen, Jyväskylä.
Recensjonsredaktør er Kristiina Savin, Lund og Henrika Tandefelt, Helsingfors.
Tidsskriftet har invitert det danske og det norske selskapet som
samarbeidspartnere. Forslaget innebærer at de respektive selskapene stiller med en
redaktør og en recensjonsredaktør. Styret vil arbeide videre med saken.
Vedtak: Generalforsamlingen bifalt ideen med å arbeide videre med utviklingen av et slikt
samarbeid.
4. Styrets beretning
Styrets sekretær, Ida Bull, informerte muntlig om styrets arbeid. Hovedparten av
arbeidet har bestått i planlegging av konferansen. Det ble søkt NFU-H om midler
til å arrangere forskerutdanningskurs. Det ble bevilget kr. 50.000 til dette.
Forskerutdanningskurset ble avholdt 18. november, i forkant av konferansen under
ledelse av professor emeritus Peter Burke, Cambridge og dosent Charlotte Klonk,
Humboldt-universitetet. Forskerutdanningskurset hadde ti deltakere. Tallet på
deltakere på selve konferansen var 60. Deltakerlisten representerer ulike fagmiljø og
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framviser god spredning på forskjellige fag. Selskapets Bulletin, redigert av Øyvind
Gjems Fjeldbu, har i perioden utkommet med to nummer: Nummer 10 var en
oppsummering av forrige konferanse, i nummer 11 var presentasjonen av 2009konferansen et viktig tema. Styret vil takke redaktøren for godt arbeid. Det
nordiske tidsskriftet har også vært diskutert i styret i perioden. Styret har hatt
kontakt med den internasjonale organisasjonen for å få oppdatert deres
medlemsliste.
5. Selskapets økonomiske situasjon
I kassererens fravær informerte styreleder muntlig om økonomien til Selskapet.
Vanlig prosedyre er at regnskapet for konferansene blir sluttført og revidert ved
utgangen av året. Styret blir derfor sittende ut året. Styret bør diskutere om en skal
øke medlemsavgiften. Den er pr. dato 250 kr. for to år. En økning av
medlemsavgiften kunne være med på å finansiere abonnement på det nye nordiske
tidsskriftet. Johan Stén fra det finske Selskapet fortalte at planene var å la
medlemskapet koste 10 Euro pr. år og 20 Euro dersom en abonnerte på
tidsskriftet.
Selskapet har en kassabeholdning på rundt 50 000 kr. Det er en god
sikkerhet, men det er ikke noe strategisk mål at denne beholdningen skal øke.
I samtalen etter innledningen var flere innlegg positive til å gjøre medlemsavgiften årlig og de aller fleste innså behovet for en økning. Det ble også sagt at
styret bør kunne vurdere å bruke noe av kapitalen til lønn eller godtgjøring for
nødvendige enkelttjenester.
Vedtak: Generalforsamlingen gir det nye styret bemyndigelse til å øke medlemsavgiften på det viset
det finner mest tjenlig.
6. Godkjenning av foreløpig regnskap
Generalforsamlingen tok styrelederens muntlige informasjon til etterretning.
7. Forslag om endring av selskapets statutter, ved leder
Vedtak: Det utsendte forslaget til vedtektsendringer ble vedtatt.
[MERKNAD: Se s. 10-11 nedenfor. – Redaktøren]
8. Valg av styre for perioden 2010–2011
Valgkomiteens forslag til nytt styre var:
- Marie-Theres Federhofer, tysk, Universitetet i Tromsø (leder)
- Randi Davenport, spansk, Universitetet i Tromsø
- Per Pippin Aspaas, historie, Universitetet i Tromsø
- Michael Schmidt, tysk, Universitetet i Tromsø
- Brita S. Brenna, IKOS, Universitetet i Oslo

-9-

Vararepresentanter:
- Stian Bones, historie, Universitetet i Tromsø
- Paul Wåhlberg, musikk, Universitetet i Tromsø
Det nye styret får bemyndigelse til selv å fordele de forskjellige styrevervene dog
med unntak av leder (Federhofer).
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
[MERKNAD: Styret valgte i ettertid å oppta Stian Bones som ordinært medlem, jf. § 4 i de
reviderte statuttene, nedenfor. De øvrige postene framgår av oversikten på s. 3. – Redaktøren]
9. Valg av to revisorer
Styret foreslo Torhild Steinfeld og Gerd Mordt som revisorer.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
10. Valg av valgkomité
Styrets forslag til ny valgkomité var:
- Ellen Krefting, Idéhistorie, Universitetet i Oslo (leder)
- Aslaug Nyrnes, Norsk, Høgskolen i Bergen (medlem)
- Erling Sandmo, Historie, Universitetet i Oslo (medlem)
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
11. Orientering om selskapets neste konferanse
Valg av tematikk og ressursforelesere er det påtroppende styrets ansvar. Randi Lise
Davenport opplyste på vegne av det påtroppende styret at de er åpne for alle gode
forslag. Når det gjaldt tidspunkt, var det et uttrykt ønske i forsamlingen at
konferansen ble avholdt på høsten 2011, helst i oktober eller november. Det ble
også informert om at det har vært på tale å arrangere en nordisk konferanse. Dette
er en sak det nye styret bør se på.
Styrets leder takket alle medlemmene i det avtroppende styret varmt for godt
samarbeid. De tilstedeværende ble også takket for oppmøtet.
Ved Rolv Nøtvik Jakobsen [redigert av Per Pippin Aspaas]
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NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIERS STATUTTER
Revidert og vedtatt av generalforsamlingen 21. november 2009

§1 Formålsparagraf
Norsk selskap for 1700-tallsstudier har til formål å fremme interessen for og
forskningen på 1700-tallet i alle disipliner og fagfelt. Selskapet er medlem av
International Society for Eighteenth-Century Studies / Société internationale
d'étude du XVIIIe siècle (ISECS).
§2 Medlemskap
a) Selskapet er åpent for forskere, masterstudenter og andre som, med bakgrunn i
høyere akademisk utdanning, forsker i eller formidler kunnskap om emner innenfor
1700-tallet. Styret kan etter søknad oppta som medlem den som dokumenterer
relevant forsknings- eller formidlingsinnsats uten å ha høyere akademisk utdanning.
b) Selskapet er åpent for institusjoner (som bibliotek, institutt og foreninger).
c) Kontingent fastsettes av generalforsamling. Kontingenten betales for to år av
gangen. Studenter, arbeidsledige, pensjonister og andre ubemidlede betaler halv
kontingent. Institusjoner betaler dobbel kontingent.
§3 Generalforsamling
Generalforsamling avholdes annet hvert år. Generalforsamlingen godkjenner
styrets beretning og regnskap, endrer kontingent og statutter, velger nytt styre og
valgkomité og velger to medlemmer som revisorer. Valg av styre skal skje skriftlig
- 11 -

dersom minst et medlem krever dette. Generalforsamlingen har anledning til å
utsette den endelige godkjenning av avsluttet regnskap hvis det ikke lar seg gjøre å
framlegge regnskap med revisors beretning for generalforsamlingen fordi denne
sammenfaller i tid med selskapets konferanse. Vedtak på generalforsamlingen
gjøres med alminnelig flertall. Endringer i statuttene krever 2/3 flertall blant de
fremmøtte på generalforsamlingen. Styret innkaller til generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan kreves innkalt dersom minst halvparten av de
individuelle medlemmene forlanger dette skriftlig.
§4 Styre
Selskapets styre velges under generalforsamlingen og består av leder, nestleder,
kasserer, sekretær og styremedlem, samt to vara-medlemmer. Styret kan videre
supplere seg selv med inntil to medlemmer. Styremedlemmene skal være
medlemmer av selskapet. Dersom selskapets midler skulle bli revisjonspliktige,
engasjerer styret revisor.
§5 Valgkomité
Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer. Valgkomiteens oppgave er å
finne kandidater til selskapets tillitsverv. Styret er på sin side ansvarlig for å finne
kandidater til valgkomité og utpeke delegat til møter i ISECS. Styret kan videre
supplere seg selv med inntil to medlemmer.
§6 Informasjon til medlemmene
Selskapet ved styret skal informere medlemmene om møter og registrerte
publikasjoner. Slik informasjon gis minst en gang i året via nyhetsbulletin og
oppdatert nettsted. Dagsorden for generalforsamlingen og eventuelle
endringsforslag skal fremsendes medlemmene senest 21 dager fire uker før
generalforsamlingen finner sted. Forslag til saker til generalforsamlingen må være
styret i hende senest 28 dager fire uker før generalforsamlingen.
§7 Oppløsning
Selskapet kan kun oppløses ved generalforsamling hvor oppløsning er foreslått av
minst 3/4 av de individuelle medlemmene. Dersom dette skulle skje, skal selskapets
kapital overdras til det internasjonale selskapet eller eventuelt til nasjonale
institusjoner som arbeider med 1700-tallsstudier.
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NYTT FRA ISECS
Norsk selskap for 1700-tallsstudier er et konstituerende selskap innenfor
paraplyorganisasjonen ISECS, International Society for Eighteenth-Century Studies / Société
internationale d’étude du XVIIIe siècle. Avgiften i det norske selskapet dekker
medlemskap internasjonalt.
E-posttillatelse
Medlemmer som ønsker å motta e-post direkte fra ISECS må fylle ut et skjema der
de gir tillatelse til dette. Slik direkteregistrert e-postadresse er nødvendig for å
kunne stemme elektronisk ved ISECSs valg. Skjemaet kan fås via www.isecs.org.
Internasjonalt styremøte 2010
Det internasjonale styremøtet i ISECS ble i år holdt 26.-30. august i Kolding,
Danmark, i forbindelse med konferansen ”Joy and Laughter in the 18th Century”.
Slike møter arrangeres årlig og samler selve styret samt delegater fra de nasjonale
selskapene. Fra Norge deltok Gerd Karin Omdal, NTNU.
Nytt styre i ISECS
Kandidatene til det nye styret i ISECS, som skal velges i 2011, er nå klare. Ingen
norske kandidater er involvert, men fra våre naboland stiller Ann-Marie Mai
(Danmark) til valg på posten som generalsekretær, mens Pasi Ihalainen (Finland) og
Anne Cullhed (Sverige) er blant kandidatene innen kategorien valgte styremedlemmer.
Konferanser
ISECS arrangerer internasjonale konferanser hvert fjerde år. Den forrige fant sted i
Montpellier i 2007. Abstracts fra konferansene i Los Angeles (2003) og Dublin
(1999) kan du finne online. Neste konferanse blir 25.-29. juli 2011 i Graz,
Østerrike: http://www.18thcenturycongress-graz2011.at/
Katalog
På sine hjemmesider har ISECS en søkbar katalog der alle medlemmene kan
registrere seg. Et godt utgangspunkt for å finne fram til likesinnede i hele verden!
http://www.isecs.org/isecs-direct/index.php/
Ved Per Pippin Aspaas

www.isecs.org
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KALENDER 2010/2011
Utvalgte konferanser i Norge og utlandet
*Meget selektiv liste. Medlemmene bes orientere seg på www.isecs.org, hvor lenker til de
ulike nasjonale selskapenes sider er å finne. -Red.
9.-10. desember 2010, Trondheim:
Forskningsmiljøet Tverrfaglige 1700-tallsstudier ved IFS, NTNU ønsker selskapets
medlemmer velkommen til konferansen ”Appropriations in and of 18th-century
culture”, i Suhm-huset, Trondheim. Program vil bli lagt ut på denne nettsiden:
http://www.ntnu.no/spraak/forskning/1700-tallsstudier. Kontaktperson er
Trude.Kolderup@hf.ntnu.no.
25.-29. juli 2011, Graz (Østerrike):
Planleggingen av ISECS’ trettende store konferanse er i full gang. Konferansespråk blir engelsk, fransk og tysk. I oktober vil tema for de ulike seksjonene og
workshopene bli annonsert, og frist for påmelding med paper blir 31. januar.
Hold deg oppdatert på http://www.18thcenturycongress-graz2011.at/.
27.-30. oktober 2011, Tromsø:
Glem for all del ikke å holde av datoene for det norske selskapets neste
konferanse, ”Persistenser : 1700-tallet som arvtaker / Persistencies : The
Eighteenth Century and its Ancestry” i Tromsø (se CFP på neste side)!
Konferansens hjemmeside: www.ub.uit.no/1700/konf/konf.htm.

ANNET NYTT
Det er gledelig å kunne konstatere at forskningsrådet en gang i mellom
velger å satse på et større forskningsprosjekt om syttenhundretallet.
Mangfoldige offentligheter. Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i DanmarkNorge 1720-1814 er nylig startet opp, med historiker Mona Ringvej i Oslo som
prosjektleder. http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/offentligheter/
Ikke alle fagfelt kan smykke seg med en representant inne i maktens
korridorer. I fjor tok imidlertid den profilerte SV-politikeren Ingrid Fiskaa
mastergraden på en oppgave om Lofthusopprøret på Nedenes og Bratsberg.
Hun kan dermed titulere seg ikke bare som statssekretær i Utenriksdepartementet
og sentralstyremedlem i SV, men også som historiker – og syttenhundretallsforsker.
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CALL FOR PAPERS TIL NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIERS KONFERANSE
I TROMSØ, 27.-30. OKTOBER 2011

PERSISTENSER: 1700-tallet som arvtaker
Begreper som «Enlightenment» («Lumières») og «Age of Reason» er hyppig brukt
om 1700-tallet. Begrepene er imidlertid under press. Det har blant annet blitt
hevdet at den strenge, sekulære empirismen var en strømning med lite gjennomslag
utenfor England og Frankrike, og at opplysningsfilosofenes ideer hadde liten
utbredelse utover en snever elite. I skandinavisk sammenheng er det omdiskutert
om vi er berettiget til å snakke om en opplysning i Norden (jf. Tore Frängsmyr,
Sökandet efter upplysningen). Til tross for at det såkalte opplysningens århundre gjerne
framstilte seg selv, og senere ble framstilt som et radikalt brudd, kan det være like
relevant å studere 1700-tallet i forlengelsen av kunnskaps- og vitensformer fra de
foregående århundrene. Politisk, økonomisk, medisinsk eller (natur)vitenskapelig
tenkning så vel som teologiske, estetisk-kunstneriske eller filosofiske tenkemåter
som inngår i vitensordenen på 1700-tallet står i en tradisjon hvor opplysning kan
tolkes som renessansens klimaks, ikke bare som begynnelsen på vår egen tid eller
«vårt opphav». Nøkkeltermer som «fornuft» og «kunnskap» har utvilsomt vært fylt
med ulikt innhold gjennom tidene, men er det nødvendigvis slik at en 1700tallsforfatters bruk av dem er mer gjenkjennelig for oss enn en 1600-tallsforfatters?
Konferansen oppfordrer altså til et perspektivskifte ved å vende blikket mot
overgangen mellom 1600- og 1700-tallet og ved å se på kontinuitet og brudd
innenfor ulike kunnskaps- og praksisfelt. Hvilke former for kunnskap finner vi på
1700-tallet dersom vi ser til siden for, eller forut for opplysningens ideer og den
vitenskapelige fornuft? Hvordan var eldre tradisjoner og tenkemåter ikke bare på
utsiden av det vi kan kalle «typiske 1700-talls-fenomener», hvordan var de
produktive for ny kunnskap og nye praksiser?
Under mottoet «persistenser» inviteres forskere fra alle fag med interesse for 1700tallet til å undersøke samfunnsstrukturer, kunnskapsformer og praksiser som man
tradisjonelt ikke forbinder med opplysningens århundre, trekk som peker bakover i
tid snarere enn framover. Her kan nevnes barokke trekk i billedkunst og musikk,
heksetro og mystikk i folketro og teologi, dogmatisk rigiditet og «latinlærdom» i
akademia og skolevesen, vedvarende handelsmonopol og kameralisme i
økonomien, absolutisme i politikken, estetisk-kunstneriske sjangre som henger igjen
i gamle mønstre, m.m. Det oppfordres spesielt til innlegg som undersøker og
sammenlikner f.eks. «barokke» trekk på tvers av (våre, nåtidige) disiplin- og
faggrenser og/eller på tvers av geografiske grenser. Videre oppfordres forskere til å
trekke fram enkeltaktører og grupper som ikke er innskrevet i «1700-tallets kanon»,
enten disse kan betraktes som representanter for motefenomener eller
randfenomener.
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Første keynote speaker blir historiker Stephane Van Damme fra Sciences Po i
Paris. Siden han disputerte i 2000 har han skrevet en rekke bøker og artikler om
1600- og 1700-tallet, bl.a. Descartes : Essai d’histoire culturelle d’une grandeur philosophique
(XVIIe-XXe siècle), Presses de Sciences Po 2002; Paris : Capitale philosophique de la
Fronde à la Révolution, Éditions Odile Jacob 2005; L’Epreuve libertine : Morale, soupçon et
pouvoirs dans la France baroque, CNRS Éditions 2008. Av arbeider på andre språk kan
nevnes ”Hur skapas en fransk filosofisk kanon? Från spridandet av manuskript till
konstruktionen av Descartes samlade verk”, i Katarina Leppänen og Mikela
Lundahl (red.), Kanon ifragasatt : Kanoniseringsprocesser och makten över vetandet, Gidlunds
Förlag, 2009; ”Science and World Cities : Thinking Urban Knowledge and Science
at large” (med Antonella Romano), Itinerario XXXIII (2009); ”Courts and centers”
(med Janet Dickinson), i Beat Kumin (red.), The European World, 1500-1800 : An
Introduction to Early Modern History, Routledge 2009.
Andre keynote blir etter alt å dømme dirigenten Andrew Parrott fra Oxford, med
forbehold om finansiering. Parrott er kjent for sine banebrytende rekonstruksjoner
av den samtidige oppføringspraksisen for verk av 1600- og 1700-tallskomponister
som Monteverdi, Purcell og Bach. I boken The Essential Bach Choir (Boydell 2000)
argumenterer han for en ganske uvant, men høyst sannsynlig historisk riktigere,
måte å sette opp Bachs kor på. Går alt etter planen, vil Parrott demonstrere dette i
praksis under konferansen i Tromsø.
Det planlegges også en forskerskole for PhD’er i forkant av konferansen.
Frist for påmelding, konferanseavgift og annen praktisk informasjon vil bli
annonsert fortløpende på www.ub.uit.no/1700/konf/konf.htm samt i rundskriv
(e-post) til selskapets medlemmer.
Styret i Norsk selskap for 1700-tallsstudier
Marie-Theres Federhofer (leder)
Brita S. Brenna (nestleder)
Randi Lise Davenport (medlem)
Stian Bones (medlem)
Michael Schmidt (kasserer)
Per Pippin Aspaas (sekretær)
Paul Wåhlberg (vara)
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PRESENTASJON AV DOKTORGRADSPROSJEKTER
Skagen, Annabella: Fra grevens hus til Prinsens gate: Teater i Trondhjem 1790-1814.
Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU.
På slutten av 1700-tallet besto teaterlivet i Trondhjem av forestillinger
i fremstående familiers private hjem, hvor herskapet og deres nærmeste
opptrådte og publikum besto av inviterte gjester fra samfunnets øverste
sjikt. Ved overgangen til et nytt århundre ble det imidlertid etablert to faste
scener – to teatre – i byen, begge med tilhold i Prinsens gate. Det ene av
disse, Det forenede dramatiske Selskab, føyer seg inn i rekken av private norske
dramatiske ”selskaber” som et sentralt element i borgerskapets kulturliv. Alle
de opptredende var medlemmer, og forestillingene var bare åpne for dem selv og
deres familier.
I den samme perioden finner vi uvanlig nok også et stedfast, offentlig teater i
Trondhjem. Skuespillerne var av håndverkerstand, og forestillingene var åpne for
alle betalende. Det offentlige Theater kan dermed forstås som et profesjonelt teater, og
inntar slik en særskilt plass i tidlig norsk teaterhistorie.
Vi har i dag begrenset kunnskap om Trondhjems teaterliv i perioden, både når det
gjelder den konkrete sceniske utforming og iscenesettelsespraksis og de rådende
sceniske konvensjoner og idealer sett i forhold til Danmark og Kontinentet. Vi vet
også lite om hvordan den kulturelle konteksten – idéhistorisk, politisk og
kunstnerisk – virket inn på det lokale teaterlivet, eller vice versa.
I mitt prosjekt ønsker jeg å studere nærmere den teatervirksomhet som var
hjemmehørende i Trondhjem i tidsrommet 1790-1814, med henblikk på å belyse
forholdet mellom scenisk praksis og kulturell kontekst. Hva kjennetegnet
teaterscenene i Trondhjem i perioden 1790-1814, deres scenetekniske utrustning,
dekorasjoner og iscenesettelsespraksis? Hvilke forskjeller fantes mellom dem – og
hvorfor? Og hvilke faktorer og impulser - lokale, nasjonale og kontinentale - bidro
til å bestemme deres utforming og funksjon?
For å kunne belyse disse spørsmålene vil jeg foreta en sammenstilling av det
eksisterende kildematerialet til periodens scenepraksis. En viktig og hittil ubenyttet
kilde her er repertoaret, som både kan kaste lys over sceniske premisser og tematiske
tendenser i teatret i overgangen mellom opplysningstid og romantikk, aristokrati og
borgerskap, dansk-norsk union og nasjonal selvstendighet.
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Ochsner, Simone: Erik Pontoppidans Norges naturlige Historie (1752/53): Generering,
ordning og iscenesettelse av kunnskap. Abteilung für Nordische Philologie, Universität
Zürich.
Utgående fra et litteraturvitenskapelig, kunnskapshistorisk og
bokhistorisk perspektiv undersøker prosjektet „kunnskap“ og dens
formidling i Erik Pontoppidans Norges naturlige Historie fra 1752/53 og
analyserer tekstens plassering innen kunnskapsfeltet i 1700-tallets
Danmark-Norge.
Jeg går ut fra disse spørsmålene: Hva omfatter begrepet „kunnskap“ i denne
naturhistorien? Hvordan blir kunnskap generert og legitimert, hvilke kilder og
hvilke retoriske fremgangsmåter blir brukt og hvordan utformes den naturhistoriske diskursen i denne teksten? Videre analyseres kunnskapens strukturering i
kapitler og paragrafer. Finnes det en gjennmgående ordningsmåte, og hvilken
innflytelse har denne i så fall på hvordan naturhistorien uttrykkes? Endelig skal det
undersøkes, hvordan kunnskap blir presentert og iscenesatt med hjelp av bokens
fysiske form, om det finnes et hierarki mellom parateksten og selve teksten og hvis
ja, hvordan dette arter seg.

Evju, Haakon Andreas: Folkestyre mellom allmennvel og egeninteresse. Samfunnssyn og
tenkning omkring demokrati i Norge, 1807-1830, Institutt for arkeologi, konservering og
historie, Universitetet i Oslo.
For flere av de sentrale aktørene på Eidsvoll, var grunnloven et
uttrykk for en gjenskapelse av ”det gamle Norges” politiske forfatning.
De mente overgangen fra eneveldet til et mer demokratisk styresett var
forberedt. Norge ble sett på som preget av fraværet av en egen sterk
adelsstand og samtidig tilstedeværelsen av en relativt stor gruppe av det som
ble oppfattet å være frie og uavhengige bønder. Den norske
samfunnsstrukturen hadde vært egalitær lenge før 1814 og hadde bidratt til å gi
nordmenn et demokratisk sinnelag.
Denne forestillingen om hva vi kan kalle Norges særskilte kulturelle forutsetninger
for demokrati inngikk som en del av den norske patriotismen, med røtter tilbake til
midten av 1700-tallet, og ble etter 1814 en del av embetsmannselitens retoriske
arsenal i forsøket på å håndtere de store utfordringene Norge sto ovenfor med en
trelasthandel i krise, et finansvesen i ruiner og en stor statsgjeld. At det i en slik
vanskelig situasjon var nærliggende å appellere til nordmennenes
fedrelandskjærlighet og allmennånd, er ikke underlig. Samtidig hadde Norge siden
midten av 1700-tallet også opplevd en sterk økonomisk vekst, en tiltagende
urbanisering og fremveksten av et meget velstående handelspatrisiat, som i 1814
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ikke var overbevist om at nordmennenes vilje og evne til å leve politiske liv, til å
tilsidesette egeninteressen og ofre seg for det allmenne beste, var tilstrekkelig for
Norges overlevelse som selvstendig stat. Selv om de store trelasthandlerne etter
hvert gikk under vedvarte et lavere sjikt av handelsborgere å representere en
opposisjon til de styrende embetsmennene frem mot 1830.
Dette prosjektet er knyttet til det tverrfakultære Demokratiprogrammet ved UiO, og
sikter mot å belyse forestillingen om Norges særskilte kulturelle forutsetninger for
demokrati ved å undersøke underliggende ideologiske spenninger av typen antydet
ovenfor. Det vil si hvilke samfunnssyn som kom til uttrykk i den norske
offentligheten mellom 1807 og 1830, og betydning dette fikk for forståelsen av den
nye og mer demokratiske norske forfatningen i dens første fase. Spenningen
mellom patriotisme og liberalisme vil stå sentralt. Den senere tids idehistoriske
teoridannelse knyttet til modernitet og modernisering vil bli brukt til å sette
utviklingen av samfunnssyn i Norge i perioden i perspektiv og de empiriske
funnene vil bli relatert til litteraturen omkring klassisk republikanisme,
naturrettstenkning og fremveksten av en moderne markedsøkonomi.
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PUBLIKASJONER I 2009 MED 1700-TALLET SOM TEMA
*Har ikke ditt bidrag kommet med? Denne oversikten gjelder publikasjoner fra 2009 som enten
er registrert i alminnelige søkedatabaser eller er meldt direkte til bulletinens redaktør. Det tas
forbehold om trykkfeil og feil i kildene.
Bøker:
Andersen, Håkon With, Brita Brenna, Magne Njåstad & Astrid Wale: Æmula Lauri :
the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, 1760-2010, Sagamore Beach, Mass. :
Science History Publications. 400 s.
Brendalsmo, Jan, Finn-Einar Eliassen & Terje Gansum (red.): Den urbane underskog :
Strandsteder, utviklingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid, Oslo : Novus
forlag. 260 s.
Collett, John Petter & Ernst Bjerke (red.): Vekst gjennom kunnskap : Det kongelige
selskap for Norges vel 1809-1814, Oslo : Det kongelige selskap for Norges vel. 283 s.
Frydenlund, Bård: Stormannen Peder Anker : En biografi, Oslo : Aschehoug. 397 s.
Frydenlund, Bård & Rasmus Glenthøj (red.): 1807 og Danmark-Norge : På vei mot
atskillelsen, Oslo : Unipub. 201 s.
Hagen, Erik Bjerck & Petter Aaslestad (red.): Den norske litterære kanon 1700-1900,
Oslo : Aschehoug. 250 s.
Jakobsen, Kjetil (red.): Verdensborgerskapets idéhistorie, 1 : Den vestlige tradisjonen, Oslo :
Unipub. 572 s.
Sejersted, Jørgen Magnus & Torbjørn Akslen (red.): Perspektiver på Ludvig Holberg,
Bergen : Holbergmuseet. 117 s.
Doktorgrader (fag i parentes):
Hidle, Marie: En tredje ting : Newtons kraftbegrep og diskusjonen om legeme og sjel fra
opplysning til romantikk (idéhistorie), UiO.
Gundersen, Jostein: Improvisasjon over flerstemt musikk fra 1350-1700 (musikk), UiB.
Masteroppgaver (fag i parentes):
Andreassen, Odd Magnus: Trykkefrihetens og ytringsfrihetens vilkår i Danmark-Norge –
ca. 1750-1799 : En studie av Edvard Holms og Jens Arup Seips forskning (historie), UiB.
Bakke, Sissel: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711 : Nordhordland og Voss (historie),
UiO.
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Bronsta, Håvard: Tormod Torfæus og hans omdømme som historiker (historie), UiB.
Chan, Jia Mink: Norske trolldomskonflikter i opplysningstiden (historie), UiO.
Daasvand, Tone: Formuende, middelmådige og fattige : Sosiale forhold i Stavanger 1661-1801
(historie), UiB.
Fiskaa, Ingrid: Statsmakta og Lofthusreising : Styresmaktene si handtering av allmugereisinga i
Nedenes og Bratsberg 1786-87 (historie), UiO.
Halle, Maria: “Her er Qvindfolkene meget drivtige” : Topografenes syn på markedsrettet arbeid
og forbruk i Norge og Sverige 1750-1800 (historie), UiO.
Ly, Annelise: Lumières sur les Lettres persanes de Montesqieu (fransk), UiB.
Løvold, Thomas O.: The Qing and Russia in Central Asia : A study of motives for political
expansion (Øst-Asiakunnskap), UiO.
Otterstad, Tore: Den trondhjemske skipsfart på Middelhavet : Arbeidsliv og hushold blant
middelhavsfarere mellom 1793 og 1807 (historie), NTNU.
Rønning, Eva Synnøve: Poetic Voices : A study of poetic perspective in five poems from “the
long eighteenth century” (engelsk), NTNU.
Stuestøl, Markus A.: Mellom lovverk og praksis : Generalauditøren og den militære
jurisdiksjon 1794-1814 (historie), UiO.
Sætren, Erlend Nicolai: Étude du thème de l’obscurité dans Cleveland par l’Abbé Prévost
(fransk), NTNU.
Artikler:
Amundsen, Arne Bugge: “Fornuft og følelser i Fredrikstad på 1700-tallet”,
MindreAlv : Årbok for Fredrikstad museum 13, s. 169-182.
Aspaas, Per Pippin & Teemu Ryymin: “Henrik Gabriel Porthan: Om det gamle
folket kvenene – kildeutgave med oversettelse, innledning, appendix og
kommentarer”, Arina : Nordisk tidskrift for kvensk forskning / Pohjoismainen
kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 7, s. 85-103.
Brenna, Brita: bidrag om 1700-tallet i Andersen et al. (Se Bøker, over).
Bull, Ida: “Hva skal fattigfolks barn lære? Barnearbeid og 1700-tallets byskole”,
Barn 3-4, s. 73-89.
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Bull, Ida: “Handelshistorie som bindeledd mellom det lokale og verden utenfor”,
Heimen 4, s. 272-292.
Eliassen, Knut Ove: “Introduction”, i Andersen et al., s. ix-xv.
Fauskevåg, Svein-Erik: “1700-tallsepikureisme hos Marquis de Sade”, i Mathilde
Skoie & Gjert Vestrheim (red.), Antikken i ettertiden, Oslo : Universitetsforlaget, s.
142-156.
Frydenlund, Bård: bidrag om 1700-tallet i Frydenlund & Glenthøj (red.) (Se Bøker,
over).
Frydenlund, Bård: bidrag om 1700-tallet i Collett & Bjerke (red.) (Se Bøker, over).
Grytten, Ola Honningdal: “Purchasing power of labour : Norwegian real wages,
1726-2006”, Scandinavian Economic History Review 57, s. 48-87.
Hagen, Rune Blix og Hanne Lauvstad: “Petter Dass”, i nettutgaven av Norsk
biografisk leksikon, http://www.snl.no/.nbl_biografi/Petter_Dass/utdypning.
Haugen, Marius Warholm: “Morze, niebo, wyobraznia - Jan Potocki o przesrzeni
morskiej”, Autoportret 28, s. 30-36.
Helness, Anne: bidrag om 1700-tallet i Jakobsen (red.) (Se Bøker, over).
Hutchinson, Alan: “Fiskeretter i saltvann – en kommentar”, Historisk tidsskrift Nr.
4/2009, s. 673-684.
Hutchinson, Alan: “Forbruksendring og forbrukeratferd på Helgeland 1740-1850”,
Heimen 46, Nr. 4/2009, s. 293-303.
Kjørholt, Ingvild Hagen: “Patrioten og kosmopolitten: 1700-tallets forestillinger
om politiske fellesskap”, Arr: Idehistorisk tidsskrift 21, s. 61-71.
Kolderup, Trude: “Marivaux’s Realism: Opening out the Genre of the Novel?”, i
Clare Guest (red.), The Formation of the Genera in Early Modern Culture, Pisa & Roma :
Fabrizio Serra Editore, s. 169-183.
Kjørholt, Ingvild Hagen: bidrag om 1700-tallet i Jakobsen (red.) (Se Bøker, over).
Krefting, Ellen Marie: “Animals in the City at the Turn of the Enlightenment:
Pictures from Louis Sébastien Mercier’s Paris”, i Tora Holmberg (red.), Investigating
Human/Animal Relations, Uppsala : Centrum för genusvetenskap, s. 33-43.
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Krefting, Ellen Marie: bidrag om 1700-tallet i Jakobsen (red.) (Se Bøker, over).
Maurseth, Anne Beate: bidrag om 1700-tallet i Jakobsen (red.) (Se Bøker, over).
Ryymin, Teemu & Per Pippin Aspaas: “Kvenbegrepet hos Henrik Gabriel
Porthan”, Arina : Nordisk tidskrift for kvensk forskning / Pohjoismainen kveenitutkimuksen
aikakausjulkaisu 7, s. 45-72. [finsk oversettelse av samme art. på s. 15-44.]
Sandmo, Erling: “Disiplin og maskerade : opera som regjering på 1700-tallet”,
Norsk antropologisk tidsskrift 20, s. 222-235.
Schmidt, Michael: “Sirma oder ein roter Faden der Empfindsamkeit. Kulturtransfer
zwischen Marginalisierung und Hybridität”, i Sibylle Schönborn & Vera Viehöver
(red.), Gellert und die empfindsame Aufklärung : Vermittlungs-, Austausch- und Rezeptionsprozesse in Wissenschaft, Kunst und Kultur, Erich Schmidt Verlag, s. 257-273.
Sunde, Jørn Øyrehagen: “‘Fiske Grunden […] udgjør Landets Fortog og endeel af
dets Ejendom’ – Den rettslege karakteren av og innhaldet i sedvanebaserte
fiskerettar i saltvatn”, Historisk tidsskrift Nr. 1/2009, s. 7-36.
Sunde, Jørn Øyrehagen: “‘Enhver Borger har ret til at fordre Sikkerhed af Staten’ –
Ordninga med offentleg forsvarar mellom 1735 og 1775”, i Rettshjelp fra kyst til vidde:
Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge, Oslo : Gyldendal Akademisk, s. 722-742.
Telste, Kari: “Visittstuen som speilbilde av global handel? : Handelspatrisiat,
selskapsliv og forbruk i Christiania omkring 1760”, Heimen 46, s. 317-328.
Wåhlberg, Martin: “L’anthropologie des Lumières et le mythe de l’hospitalité
lapone”, Cahiers de l’Association Internationale des Études Françaises 61, s. 327-364.
Wåhlberg, Martin: “Samenes annerledeshet. Et problem i opplysningstidens
Europa”, i Bente Lavold & Benedicte Gamborg Briså (red.), Kompassrosen :
Orientering mot nord, Oslo: Nasjonalbiblioteket, s. 104-111.
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MEDLEMMER AV NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER
PR. 7. SEPTEMBER 2010
1. Akselberg, Gunnstein, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier,
UiB.
2. Amundsen, Arne Bugge, Inst. for kulturstudier og orientalske språk, UiO.
3. Andersen, Håkon With, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU.
4. Aspaas, Per Pippin, Universitetsbiblioteket, UiT.
5. Berg, Øivind, Nasjonalbiblioteket, Oslo.
6. Bjørby, Paal, Institutt for lingvistitske, litterære og estetiske studier, UiB.
7. Bliksrud, Liv, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.
8. Bones, Stian, Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT.
9. Brandtzæg, Siv Gøril, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU.
10. Brenna, Brita, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.
11. Bull, Ida, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU.
12. Byberg, Lis, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen
i Oslo.
13. Chabert, George, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU.
14. Dahl, Gina, Inst for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Bergen.
15. Danielsen, Camilla Kolstad, Cappelen Akademisk Forlag.
16. Davenport, Randi Lise, Institutt for kultur og litteratur, UiT.
17. Eliassen, Finn-Einar, Inst. for historie, sosiologi og innovasjon, Høgskolen i
Vestfold.
18. Eliassen, Knut Ove, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU.
19. Eriksen, Anne, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.
20. Evju, Håkon Andreas, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.
21. Fauskevåg, Svein-Eirik, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU.
22. Federhofer, Marie-Theres, Institutt for kultur og litteratur, UiT.
23. Fjeldbu, Øyvind Gjems, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU.
24. Fløystad, Ingeborg, dr.philos., Ulset.
25. Fremstedal, Roe, Filosofisk institutt, NTNU.
26. Frydenlund, Bård, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.
27. Frøseth, Arnt, Trondheim.
28. Gladsø, Svein, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU.
29. Goring, Paul Michael, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU.
30. Gorset, Hans Olav, Fagseksjon for blåsere, harpe og slagverk, Norges
Musikkhøgskole.
31. Hagen, Rune Blix, Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT.
32. Hagland, Jan Ragnar, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU.
33. Halle, Maria, master i historie, Oslo.
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