Medverkande
Recensioner
På 1700-talet bedrev Japan handel endast med
Kina och Holland, och detta via sin enda öppna hamn,
Nagasaki. Kina var likaledes vid denna tid ett i princip
slutet land, trots närvaron av ett antal jesuitiska missionärer, huvudsakligen i Beijing. Korea utgjorde i sin tur
Denna acta-samling utgör med sina 24 olika bidrag en ett så gott som okänt territorium för Europas folk och
läsvärd introduktion till ämnet Europa och Fjärran nämns över huvud taget inte i exempelvis Diderots och
Östern under upplysningstiden. Boken bygger på före- d’Alemberts Encyclopédie. Först under de senaste årtiondrag från två kollokvier, organiserade av det japanska dena har ett vetenskapshistoriskt intresse vaknat för att
Kawaï-institutet respektive det japanska Sällskapet för konfrontera den traditionella, etnocentriska självbilden
1700-talsstudier. Ett decennium har hunnit förflyta i »Öst» respektive »Väst» med »den Andres» uppfattKsedan
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bröllopsdiktning 1600–1800. Hennes kronologiska huvudområden har varit 1600- och
1700-talen och hennes arbeten har framför
allt gällt den svenska litteraturen ur klassiskretorisk synvinkel, men även gällt områden
som brevskrivning, andaktslitteratur och den
kulturella och litterära repertoar som de unga
ﬁck ta del av i sin utbildning.
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in particular on the history of classical philology, the use of Latin, Justus Lipsius and political humanism, and early modern political
concepts. Recently he has published a book on
Seneca.
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Lunds universitetsbibliotek.
Övriga medverkande: ﬁl. dr Lili-Annè Aldman,
Uppsala; prof. emer. Sven Björkman, Sigtuna;
ﬁl. dr Magnus Bohman, Lund; prof. emer.
Gunnar Broberg, Lund; doc. Carina Burman,
Uppsala; ﬁl. dr Anna Cabak Rédei, Lund; doc.
David Dunér, Lund; prof. emer. Nils Eriksson, Göteborg; ﬁl. dr Gunnel Furuland, Uppsala; ﬁl. mag. Juha-Matti Granqvist, Helsingfors; ﬁl. mag. Soﬁa Gustafsson, Helsingfors;
prof. Sven Åke Heed, Stockholm; ﬁl. dr Jon
Helgason, Lund; ﬁl. dr Andreas Hellerstedt,
Lund; doc. Mikko Huhtamies, Helsingfors;
ﬁl. mag. Ulla Ijäs, Åbo; ﬁl. dr Anna Ingemark
Milos, Linköping; prof. emer. Inge Jonsson,
Stockholm; prof. Thomas Kaiserfeld, Lund;
doc. Henrik Knif, Helsingfors; ﬁl. lic. Peter
Lind, Uppsala; doc. Marie Lindstedt Cronberg, Lund; prof. Mikhail Ljustrov, Moskva;
doc. Anna-Brita Lövgren, Lund; ﬁl. mag. Jani
Marjanen, Helsingfors; ﬁl. dr Annie Mattsson,
Uppsala; Dr. Art Anne Beate Maurseth, Santa
Barbara; intendent Helen Persson, London; ﬁl.
mag. Sonya Petersson, Stockholm; ﬁl. dr KariMatti Piilahti, Helsingfors; doc. Marjatta Rahikainen, Helsingfors; prof. emer. Christina
Sjöblad, Lund; PhD Allan Sortkær, Aarhus;
doc. Adrian Velicu, Karlstad; ﬁl. dr Marcus
Willén, Uppsala; doc. Ann Öhrberg, Uppsala.
Rättelser årg. 2010:
s. 240: står Conversations d’Émile, ska stå Conversations d’Émilie
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