
Call for Papers  

 

”PERIFERIER”: Kunnskapsinnhenting, kulturutveksling og grenseoverskridelse 

i det lange 1700-tallet. 

 

Norsk Selskap for 1700-tallsstudiers konferanse i Bergen, 13.–15. august 2015  

 

Konferansen er tverrfaglig og strekker seg fra torsdag 13/8 til lørdag 15/8. Den vil i hovedsak 

være basert på innlegg av 30 minutters lengde (20 min innlegg + 10 min diskusjon). Ved 

behov vil det arrangeres parallellsesjoner. Det vil bli to keynote-forelesninger, en torsdag og 

en fredag. Programmet innledes med en lansering av nettstedet ”Ludvig Holbergs skrifter” 

torsdag formiddag. I forkant av konferansen, onsdag 12/8, legges det opp til arbeidsseminar 

for Ph.D.-stipendiater. Det planlegges også en byvandring. Programmet vil avsluttes lørdag 

15/8 ved lønsjtider. 

Konferansen er åpen og det kreves ikke konferanseavgift. Arrangøren vil om mulig dekke 

lønsj alle konferansedager og krever derfor påmelding innen 29/5 (gjelder ikke deltakere med 

innlegg eller deltakende Ph.D.-studerende). Konferansen vil finne sted ved Universitetet i 

Bergen, sentralt i Bergen. Informasjon om eventuell festmiddag fredag kveld vil komme når 

deltakerantall er klart. Deltakerliste og detaljert program sendes ut i juni. 

 

Keynote-forelesninger ved  

Professor David Dunér, Lunds universitet 

Førsteamanuensis Ellen Krefting, Universitetet i Oslo 

 

Frist 

Frist for sammendrag på inntil 200 ord er mandag 13/4. Sammendrag sendes med emnetittel: 

”Abstract, 1700-tall” til informasjon@1700-tallet.no. Det legges opp til frie foredrag på 20 

min + 10 min diskusjon. En samlet 30 min ramme vil håndheves strengt.  

Ved stor pågang vil det settes opp parallellsesjoner. Om enkeltmiljøer ønsker samordnede 

opplegg for presentasjon av prosjekter eller lignende, ta kontakt med arrangementskomiteen. 

Konferansens tematiske ramme (se under) tillater stor bredde og variasjon, men det forutsettes 

en viss relevans. Bekreftelse på deltakelse vil bli sendt ut fra arrangementskomiteen innen 4/5.  

 

mailto:informasjon@1700-tallet.no


Ph.D.-seminar 

Det planlegges et arbeidsseminar for Ph.D.-stipendiater med prosjekt knyttet til 1700-

tallsforskning basert på innsendte utkast i forkant av konferansen, onsdag 12/8. Interesserte 

bes melde seg til jorgen.sejersted@lle.uib.no innen 13/4.  

 

Tematisk ramme: 

”PERIFERIER”: Kunnskapsinnhenting, kulturutveksling og grenseoverskridelse i det lange 

1700-tallet. 

Både forskere, kunstnere og makthavere var på 1700-tallet på forskjellige måter opptatt av å 

undersøke og utforske forskjeller og avstander av geografisk, kulturell og biologisk  art. 

Montesquieus verk Om lovenes ånd fra 1748 tilla klimaet en grunnleggende betydning for 

kulturforskjeller. Naturvitere utforsket grensene mellom menneske og dyr, mens filosofer 

prøvde å få mer klarhet om forholdet mellom siviliserte og ville mennesker. Innbyggerne i de 

nordiske statene erfarte i stigende grad at de selv var en utkant i europeisk sammenheng og at 

det også internt i kongedømmene var store forskjeller mellom sentrum og periferi. Fra 

kultursentra i Europa bredte det seg vitenskapelige og politiske ideer som i ulik grad ble 

adaptert og tilpasset lokale forhold. Økonomiske og vitenskapelige interesser drev fram en 

kartlegging av ressurser og særegne forhold i det danske kongedømmets periferier, i Nord-

Norge, Island og Grønland, men førte også til en ny interesse for koloniene og til en storstilt 

ekspedisjon for å utforske det lykkelige Arabia.  

Under mottoet «periferier» inviteres forskere fra alle fag med interesse for 1700-tallet til å 

undersøke ulike sider av de komplekse utvekslingene og forhandlingene mellom det som ble 

oppfattet som sentralt og perifert. Det er ønskelig at konferansen bidrar til kartlegging av slike 

forhold på tvers av disiplin- og faggrenser og/eller på tvers av geografiske grenser. Det 

oppfordres spesielt til å trekke fram enkeltaktører og grupper som ligger i utkanten av ”1700-

tallets kanon”.  

Konferansen finner sted i Bergen. “Dér strømmer sammen – som om det var et fælles 

fædreland – ikke blot folk fra omegnen, men ogsaa fjernere boende; de indgaar ægteskaber og 

vokser sammen til eet folk med de hjemmehørende”. (Ludvig Holberg, Første Levnetsbrev, 

overs. Kragelund).  
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