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CALL FOR PAPERS

1700-TALSSALONGEN I LUND

1700-TALSSEMINARIET I UPPSALA

TIDIGMODERNA SEMINARIET GÖTEBORG

TIDIGMODERNA SEMINARIET STOCKHOLM

TEMAEFTERMIDDAG OM TIDIGMODERNA TILLFÄLLESTRYCK

ÖVRIGT

NYA AVHANDLINGAR

NYA BÖCKER

MEDIETIPSET

Call for papers

Historisk tidskrifts temanummer 2022: Empiri
Abstract med förslag på bidrag (max 300 ord) lämnas senast den 29
april 2021 till gästredaktörerna Karin Hassan Jansson
(karin.jansson@hist.uu.se) och Robin Ekelund
(robin.ekelund@mau.se)

Scandia Temanummer 2022: Religion i vardagslivet
Abstract med förslag på bidrag (max 300 ord) lämnas senast den 19
mars till gästredaktör Terese Zachrisson (terese.zachrisson@gu.se)

Mer information:
https://journals.lub.lu.se/scandia/announcement/view/119

1700-talssalongen i Lund
Forskarnätverket 1700-talssalongen i Lund inbjuder till seminarium
fredag 12 mars klockan 13:15–15:00. Yvonne Maria Werner
presenterar sin artikel ”Gustav III, Enlightenment and Religion:
Catholicizing Lutheran Confessional Culture”. Seminariet hålls via
Zoom. Mer information om seminariet och hur man anmäler sig finns i
Historiska institutionens kalendarium.



— 2 —

Läs mer om 1700-talssalongen här:
https://www.hist.lu.se/forskning/forskarseminarier/1700-
talssalongen

1700-talsseminariet i Uppsala
Det tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet vid Litteraturvetenskapliga
har lagt ett program för vårens verksamhet

 17 mars: Hedvig Widmalm, ”Kvinnor och alkohol under
frihetstiden, 1718 – 1775”

 7 april: Marie-Christine Skuncke, ”Gustaf III:s medaljhistoria”
 21 april: Annika Windahl Pontén, ”Kiär hustru, wackra barn,

bodde i ett palais”

För uppdateringar och mer information, besök:
https://www.littvet.uu.se/kalendarium/?freeText=1700-
talsseminarium&startDateTime=2021-01-21

Tidigmoderna seminariet i Göteborg
Det fakultetsgemensamma tidigmoderna seminariet i Göteborg har lagt
ett program för vårens verksamhet. Tisdag 11 maj klockan 13:15 till
15:00 talar Hedvig Mårdh om ”Iscensättningar av det gustavianska – i
stumfilm och teater”. För ytterligare program och information om hur
man deltar i seminariet, besök:
https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion/tidigmoderna-
seminariet

Tidigmoderna seminariet i Stockholm
Det tidigmoderna seminariet i Stockholm har lagt ett program för
vårens verksamhet. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 15.00–17.00
om inget annat anges.

 14 april: Bengt Sandin ”Staden, staten och barnen –
tidigmoderna dilemman och förändringen av det svenska
samhället 1600–1830. Långa och korta processer”

 19 maj: Maija Ojala-Fulwood ”Mission impossible? Control of
labour mobility in early modern Stockholm”

 9 juni: My Hellsing ”Hedvig Elisabeth Charlottes biljetter.
Förtrolig korrespondens från det gustavianska hovet 1774–
1807”
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För ytterligare information, kontakta Magnus Linnarsson
magnus.linnarsson@historia.su.se

Temaeftermiddag om tidigmoderna tillfällestryck
Bokhistoria och Litteraturvetenskap i Lund ordnar en temaeftermiddag
om tillfällestryck fredag den 23 april klockan 13–16. (Se bifogad flyer,
som gärna får spridas!)

Diskuterar detta spännande ämne gör bland andra Lars Burman,
Elena Dahlberg, Valborg Lindgärde, Kristiina Savin, Peter Sjökvist,
och Ann Öhrberg.

Temaeftermiddagen är närmast föranledd av den omfattande bok om
tillfällesvers som nyligen givits ut med Arne Jönsson, Valborg
Lindgärde, Daniel Möller och Arsenii Vetuschko-Kalevich som
redaktörer (se under ”Nya böcker” nedan).

Evenemanget äger rum via Zoom på följande länk: https://lu-
se.zoom.us/j/62040463007

Övrigt
Högre seminariet i idéhistoria, Stockholms universitet, 31 mars:
”Nationella dräkten”, Sara Ekström presenterar ett empiriskt kapitel
ur sin avhandling (Zoom):
https://www.su.se/ike/forskning/2.38243/idéhistoria-högre-
seminariet-sara-ekström-nationella-dräkten-1.535782

Nya avhandlingar
Den 4 mars disputerade Kristine Dyrmann, Aarhus universitet, på
avhandlingen Salondiplomati og politisk selskabelighed -Kvinderne i
reformkredsen som politiske aktører 1784–1797.

Läs mer här:
https://cas.au.dk/aktuel/arrangementer/arrangement/artikel/phd-
forsvar-kristine-dyrmann-online-vis-zoom-registration-is-
required/?fbclid=IwAR3PowpnZZ-HmtWaZto8viVy5z0IfR8ekB3r5-
4e42T0jbPdGPhp4B26jME

Nya böcker
Knut Dørum, Mats Hallenberg & Kimmo Katajala (eds.), Bringing the
People Back In: State Building from Below in the Nordic Countries ca.
1500-1800, (Routledge): https://www.routledge.com/Bringing-the-
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People-Back-In-State-Building-from-Below-in-the-Nordic-
Countries/Dorum-Hallenberg-Katajala/p/book/9780367686963

Linn Holmberg & Maria Simonsen (eds.), Stranded Encyclopedias,
1700–2000: Exploring Unfinished, Unpublished, Unsuccessful
Encyclopedic Projects (Palgrave Macmillan).
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030642990

Arne Jönsson, Valborg Lindgärde, Daniel Möller & Arsenii
Vetushko-Kalevich (red.), Att dikta för evigheten, döden och evigheten:
Tillfällesdiktning under tidigmodern tid (Makadam):
https://www.makadambok.se/produkt/att-dikta-for-evigheten-
doden-och-evigheten-tillfallesdiktning-under-tidigmodern-tid/

Fabian Persson, Women at the Early Modern Swedish Court
Power, Risk, and Opportunity (Amsterdam University Press):
https://www.aup.nl/en/book/9789463725200/women-at-the-early-
modern-swedish-court

Göran Ulväng & Irma Ridbäck, Starfors & Molnebo: Uppländska
herrgårdar med anor (Bokförlaget Langenskiöld):
https://langenskiolds.se/product/starfors-molnebo-upplandska-
herrgardar-med-anor/

Medietipset
Podd: Flora and Friends gästas av Annika Windahl Pontén
https://flora-l.com/blog/

Snedtänkt med Kalle Lind SR P1 gästas av Carina Burman i
diskussion ”Om arvet efter Bellman”:
https://sverigesradio.se/avsnitt/1673303

På SVT Play finns en dokumentär i två avsnitt om franska revolutionen.
https://www.svtplay.se/franska-revolutionen

Sällskapets kontaktuppgifter
Sällskapets webbplats: https://1700-tal.se/
E-post: info@1700-tal.se

Följ också sällskapet på sociala medier:
Facebook: facebook.com/1700tal
Instagram: instagram.com/1700tal
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Twitter: @1700tal

Årsavgiften är 300 kr (150 kr för studenter och doktorander) och
betalas till Plusgiro 32 93 90-9.
Kom ihåg att uppge namn och adress, gärna även e-postadress!
För andra betalningsalternativ, se: 1700-tal.se/om/bli-medlem

Nästa nyhetsbrev beräknas utkomma den 21 april. Har du någon 1700-
talsrelaterad information du vill få med, mejla info@1700-tal.se


