
Presentationsinbjudan 
1800-talets forsknings dagar (Nätverket för 1800-talsstudiers 10:e årskonferens) 

1800-talet och framtiden 
25.–27.1.2018 

Helsingfors 
Keynote-föreläsare: 
• Professor Jari Eloranta, Ekonomisk historia, Appalachian State University, USA 
• Professor Nils Langer, Historisk sociolingvistik, Flensburgs universitet, Tyskland 
• Professor Hannu Salmi, Kulturhistoria, Turun yliopisto 
• Professor Juliet Simpson, Konsthistoria, Coventry universitet, Stor-Britannien 
 
  

Presentations- och sessionsförslagens sista inlämningsdatum är 
8.10.2017. 

 
Årets konferens syftar att föra samman ett brett spektrum av humaniora och 

samhällsvetenskap för att diskutera aktuella forskningsfrågor, nya metoder och ny data. 
 

Under de senaste årtiondena har internationella politiska, sociala och ekologiska förändringar 
samt utvecklingen av digital humanities haft en stor inverkan på 1800-tals forskingens 

frågeställningar samt utbudet av källmaterial. Invandring och den parallella ökningen av 
populism har nödvändiggjort en omvärdering av gamla nationalistiska uppfattningar av det 

förflutna. Mångspråkighet och multikulturalism erbjuder nya verktyg att analysera t.ex. 1800-
talets språk och konst. Post-humanismen och den nya materialismen har även utmanat vår 

uppfattning av människan som historisk aktör. Samtidigit utvecklas nya digitala metoder och 
resurser som erbjuder nya mer omfattande, datarika, betraktelsesätt som både ifrågasätter 

och kompletterar vår tidigare uppfattning av 1800-talets centrala fenomen. Mikrohistoriska 
fallstudier, som baserar sig på sk. “typiska undantag”, har kompletterats med koncept som 

djup, lång och global historia. Tillgång till "det stora olästa" (the Great Unread) – t.ex. 
bortglömda texter – kan kasta ett nytt ljus över koncept som kulturella kanon och tvinga oss 

att omvärdera deras betydelse förr och nu. 
 

Med denna inbjudan söker vi enstaka presentationsföreslag samt föreslag till tematiska 
sessioner. Presentationerna och sessionerna kan behandla eller tangera följande teman à 

 



Presentations- och sessionsföreslagen skickas per e-post till 1800.koordinaattorit[at].gmail.com 
 

DL 8.10.2017 
 

Vänligen bifoga till presentationsförslagen kontakt- och affiliationsuppgifter, presentationens rubrik samt ett abstrakt (max. 400 ord). Accepterade 
abstrakt publiceras på konferenssens webbplats i samband med konferensprogrammet. 

 
Till sessionsförslag (3 föredrag och ordförande) bör man bifoga ordförandens samt alla föredragshållares kontakt- och affiliationsuppgifter, sessionens 

namn samt alla presentationers rubriker, en kort beskrivning av sessionen och korta abstrakt för alla presentationer (max. 150 ord / abstrakt).  
Accepterade sessioner publiceras på konferensens webbplats i samband med konferensprogrammet. 

 
Vänligen informera oss också ifall sessionen/presentationen kan vid behov hållas på engelska. 

 
Författarna till accepterade presentationer och sessioner informeras i början av november. 

 
Konferensavgift 20 € / pers. (studerande 15 €) 

 
 

Organisationskommittén: 
 

FD, redaktionschef Kirsi Keravuori (SKS) 
Docent Anna Kuismin (Helsingfors universitet) 

Docent Kati Launis (Turun yliopisto) 
Docent, lektor Maarit Leskelä-Kärki (Turun yliopisto) 

Professor Taru Nordlund (Helsingfors universitet) 
Professor Jari Ojala (Jyväskylä universitet) 

FD Ilona Pikkanen (Tammerfors universitet och SKS) 
MuD, FM Saijaleena Rantanen (Konstuniversitetet) 

Professor Hannu Salmi (Turun yliopisto) 
FM Hanna-Reetta Schreck (Teaterinfo Finland) 

 
 

 


