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Retorik
Allmänna seminariet
Tisdag den 20 januari kl. 15.15–17.00 (obs tiden)
Lokal: 6–0031
Seminarium med Jesper Svenbro. Närmare information meddelas senare.
Ordf.: Rosengren
Tisdagen den 27 januari kl. 13.15–15.00
Lokal: 6-K1005 (Mallas salong)
Janne Lindqvist presenterar tankar kring revideringen av sin Klassisk retorik för vår tid. För material, hör av er till
Janne.Lindqvist@littvet.uu.se. Se presentation nedan.
Ordf.: Rosengren

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
Seminariet finansieras under 2014 av Litteraturvetenskapliga institutionen samt noden ’1700-tal – Sverige i världen, världen i Sverige’.
Vårens första 1700-talsseminarium ägnas åt aktuell forskning inom ekonomisk historia:
Onsdagen den 28 januari kl. 16.15–18.00 (obs tiden!)
Lokal: 6–0022 Engelska Parken Humanistiskt Centrum
Doktoranderna Måns JANSSON, Sarah LINDEN PASAY och Hedvig WIDMALM, Uppsala:
Tre unga forskare i ekonomisk historia presenterar sina avhandlingsarbeten.
Seminariet anordnas i samarbete med Ekonomisk-historiska institutionen.
Alla hjärtligt välkomna!
Marie-Christine Skuncke Marie-Christine.Skuncke@littvet.uu.se

Särskilda presentationer
Janne Lindqvist: Läroboken Klassisk retorik för vår tid ska komma i en ny omarbetad upplaga. Deadline för arbetet är satt till senvåren 2015. Vid seminariet önskar jag alla fria reflektioner, synpunkter och önskemål som skulle
kunna förbättra boken, men den som önskar kan dessutom få ta del av delar av den redan omarbetade texten (framförallt ur kapitel 1 och 2) där jag exempelvis för en omarbetad diskussion om retoriken som modernt universitetsstudium samt antika retorikdefinitioner och retorikens roll i antik filosofi och utbildning. Skriv i så fall
till Janne.Lindqvist@littvet.uu.se.
Tre forskare i ekonomisk historia: Måns Jansson studerar utvecklingen inom den finare metallmanufakturen
under perioden 1730-1780. Under denna period diversifierades både metaller och deras användningsområden. Nya
arbetssätt och tekniska hjälpmedel infördes i olika steg av förädlingsprocessen, och intryck togs från andra länder
gällande organisation och produkter. Studien utgår från ett antal hantverkare i 1740-talets Stockholm och visar hur
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resor, rörelser och kunskapscirkulation var sammanlänkade med förändrade vardagspraktiker, nya sätt att organisera metallförädling, experiment med material och anpassning av teknik. – Sarah Linden Pasay’s dissertation project focuses on representations of the economy in the state-managed press in two states, Sweden and Great Britain,
in the period 1770–1820. She studies three newspapers, the London Gazette, Stockholms Post-Tidningar, and Inrikes Tidningar, looking at the changing form of the media and working from the perspective that information is
communicated from a basic value sphere model. The aim of the study is to understand the values the states wished
their reading public to accept in the changing Age of the Enlightenment. – Hedvig Widmalm: Under 1600-talet
fick stora delar av Europa sin koppartillförsel från en enda gruva i Dalarna. Falu koppargruva var Sveriges skattkista, den gav prestige, blev ett tidigt turistmål och finansierade stormaktstidens krig. Under frihetstiden – den period som behandlas i avhandlingen, 1720–1770 – skedde en maktkamp mellan olika grupper vars liv kretsade kring
gruvan, om hur den rätta så kallade hushållningen skulle skötas. Avhandlingen utforskar hur hushållningen utvecklades till en modern föreställning om ekonomi under detta sekel.

Meddelanden
Under vt 2015 ges följande kurser inom doktorandutbildningen:
Fördjupningskurs i allmän litteraturvetenskaplig teori och metod ges under första halvan av vt 2015 med Torsten Pettersson och Johan Svedjedal. Den som önskar följa kursen ombeds kontakta Johan Svedjedal senast den 15
december.
Medeltid, Renässans, Barock kommer att gå under andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed.
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