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Kallelse till årsmötet den 18 juni
Sällskapet för 1700-talsstudier håller årsmöte fredagen den 18 juni
2021 klockan 13:00. På grund av pandemin kommer mötet att hållas på
Zoom. Mötet nås på följande länk:
https://lu-se.zoom.us/j/68674683946
För att delta via Zoom bör du ha en dator eller annan utrustning
(surfplatta, mobiltelefon eller liknande) med bredbandsuppkoppling,
högtalare, mikrofon och webbkamera.
Observera att endast medlemmar i Sällskapet för 1700-talsstudier äger
rätt att delta i årsmötet. Har du glömt att betala årets medlemsavgift
går det ännu att göra. Vi välkomnar även nya medlemmar!
Eventuella frågor besvaras av ordförande Jonas Nordin
jonas.nordin@kultur.lu.se eller skattmästare Annika Windahl Pontén
annika.windahl@ponten.se.

1700-talsveckan i Skara den 9–17 augusti
Sommarens stora 1700-talsevent anordnas av Västergötlands museum
i Skara.
"Under 8 dagar i augusti uppmärksammar, fördjupar och lär vi oss mer
om århundradet vi alla älskar! Du kan lära dig att sy som på 1700-talet,
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att klippa siluetter som på 1700-talet, att charma, dricka brunn och
dansa som på 1700-talet. Och naturligtvis att festa som på 1700-talet!”.
Utöver detta kan deltagarna även njuta av stadsvandringar, musik, och
intressanta föreläsningar. Fullständigt program kommer inom kort:
https://vastergotlandsmuseum.se/1700-talsveckan-i-skara/

Priser till 1700-talsforskning
Henrik Horstbøll, Ulrik Langen och Frederik Stjernfelt har fått priset
"Årets Historiske Forskningsresultat" av Den Danske Historiske
Forening för forskningen bakom deras stora tvåbandsverk om 1700talets stormiga tryckfrihetsperiod:
https://www.gyldendal.dk/produkter/grov-konfakt-9788702297676.
För motivering, se bilaga.
Sofie Holm har fått Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2021 för sin
doktorsavhandling Diplomatins ideal och praktik: utländska sändebud i
Stockholm 1746–1748. Hon disputerade vid Helsingfors universitet i
december 2019.
https://www.sls.fi/sv/nyheter/sophie-holm-far-statsradet-mauritzhallbergs-pris-2021

Seminarier
Linda Wikland, masterstudent på Stockholms universitet, presenterar
sin uppsats "Vå rt dagliga brö d giv oss idag: Hungersnö d, krishantering
och resiliens i Stockholm 1650–1750”, på Tidigmoderna seminariet
(SU), torsdagen 3 juni, kl. 15.00. Seminariet sker via zoom:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67976644293
Wiklands uppsats har belönats med Stockholmiapriset 2021 och finns
att läsa i DIVA: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva190846

Call for papers
Nordiska konferensen för 1700-talsstudier går av stapeln i augusti
2022 i Köpenhamn. CFP kommer i juni, så håll ögonen öppna!
”Celebrating Bath’s Assembly Rooms”, 30 september (Bath, UK /
online). CFP deadline 14 juni:
https://bath250.wordpress.com/about/?fbclid=IwAR2aWDqKFsgvduB
2nCnhY_3gRi0qcSvBsHR4h5Ydxcc_Pb6zBQaNJIHvWOI
”Transnational nobilities in Europe (13th–20th centuries)”, 30 juni–2
juli 2022 (Tours, Frankrike). CFP deadline 15 december 2021. Se
bilaga.
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Konferenser
”Reformation and Everyday Life” 30 maj–1 juni (online). Delar av
programmet berör 1700-talet.
https://events.au.dk/lumen2021/home.html

Evenemang
Uppsala universitetsbibliotek fyller 400 år och inom kort kommer
några filmer delvis med 1700-talstema att presenteras. En av dem
kommer att visa tre danser från en bok med dansmelodier som finns i
Leufsta-samlingen. Danserna spelas in på Lövstabruk. Läs
mer: https://www.ub.uu.se/uub400/
Drottningholmsteatern öppnar igen efter att ha hållit stängt under
förra säsongen på grund av pandemin. Läs mer om föreställningarna
och boka biljetter här: https://dtm.se
Den som har vägarna förbi Halland i sommar kan passa på att kolla in
utställningen ”Mode: Yta med djup” som utforskar kläder, textilkonst,
fotografi, teckning, keramik och kulturhistoria kopplat till mode på
tretton olika platser. En utställning med 1700-talsanknytning finner
man bl.a. på Unnaryds Bonadsmuseum.
https://www.konstihalland.se/mode-yta-med-djup-utstallningar2021/
https://www.bonadsmuseum.se/post/rock-kjol-och-hatt-kläder-ibonadsmålningarnas-värld

Nya böcker
Carina Burman, God natt madame (Bonnier, 2021).
https://www.albertbonniersforlag.se/bocker/282307/god-nattmadame/
Max Skjönsberg, The Persistence of Party: Ideas of Harmonious Discord
in Eighteenth-Century Britain (Cambridge University Press, 2021).
https://www.cambridge.org/core/books/persistence-ofparty/A031AD8A91BBDB417C7369DC7C769C63

Övrigt
Bland de senaste tillskotten i Litteraturbankens allt rikare samlingar
finns Marie-Christine Skunckes numera klassiska bok Gustaf III – Det
offentliga barnet: En prins retoriska och politiska fostran (Atlantis,
1993). Den digitala utgåvan är en sökbar faksimil som kan nås här:
https://litteraturbanken.se/författare/SkunckeMC/titlar/GustafIII/sid
a/7/faksimil?om-boken
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Medietipset
Annika Windahl Pontén, Gunnar Broberg och Jenny Beckman samtalar
om Carl von Linné i Bildningspodden:
https://anekdot.se/bildningspoddavsnitt/carl-von-linne/
Krigshistoriepodden tar sig an det stora nordiska kriget,
karolinerarmén och Karl XII:
https://www.krigshistoriepodden.com/podcast/episode/7540f3be/3
1-svenska-armen-vinner-stora-nordiska-kriget

Sällskapets kontaktuppgifter
Webb: www.1700-tal.se
E-post: info@1700-tal.se
Twitter: twitter.com/1700tal
Instagram: instagram.com/1700tal
Facebook: facebook.com/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 1 september. Har du någon 1700talsrelaterad information du vill få med, mejla info@1700-tal.se
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