Herrgårdsnytt 2016
© Göran Ulväng.

Herrgårdsnytt är ett nyhetsbrev som har skickats ut sporadiskt sedan
september 2012 och innehåller information om konferenser, nya
forskningsprojekt, böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar.

Herrgårdsnytt nummer 37. 20161203
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
670 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
Hör gärna av er om ni vill nå ut med information som rör konferenser, nya
forskningsprojekt, böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar.
Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER
XVIII World Economic History Congress, Boston, USA, 29 juli – 3
augusti 2018, har nu information om accepterade sessioner, varav många
berör elitens materiella kultur, konsumtion och ekonomi, se mer på:
http://wehc2018.org/accepted/
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CFP för XII European Social Science History Conference, Belfast,
Northern Ireland, UK, 4 - 7 April 2018. The deadline for sending in a
proposal is May 1, 2017.
More information on the conference and the pre-registration form can be
found on the ESSHC website: https://esshc.socialhistory.org
The Eighteenth Century: Past and Present, Nordic conference in
eighteenth-century studies, Uppsala 12–14 Oktober, 2017. Mer
information på: www.1700-tal.se/ncecs17 .
A Manorial world, Randers, Danmark 23-27 september 2017, mer
information på www.herregardsforskning.dk .
Rural History, Leuven, Belgien 12-14 september 2017, har
information om antagna sessioner, mer information på:
http://www.ruralhistory.eu/conferences/rural-history-2017 .

2.LITTERATUR
Böcker

En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok, av Reinerus Reineri Broocman, red.
Håkan Tunón, KSLA 2016, se också:
http://www.ksla.se/publikationer/solmed/solmed-73/

Lingonbacka pappersbruk i Järlåsa. Historien om ett pappersbruk i Uppland,
av Sören Eriksson, Järlåsa släkt- och bygdeförening 2016.

Personliga minnesbilder från Främby herrgård 1959 till 1979, av Per Olof
Alm, Falu kulturnämnds skriftserie, 2016.

Skånes historia, del 1, av Gunnar Wetterberg, Bonniers förslag, 2016.

Artiklar
Leufsta bruks bibliotek, av Thorsten Sandberg, Gods & Gårdar 11/2016.
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Tidskrifter
Nytt nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift ute.
Det är i år 35 år sedan Bebyggelsehistorisk tidskrift grundades och i nummer
72 uppmärksammas grundaren professor Göran Lindahls insatser för svensk
konstvetenskap och kulturmiljövård.
I Bebyggelsehistorisk tidskrift publiceras artiklar om bebyggelsehistoria i dess
vidaste mening, om landskap, jordbruk, trädgård, byggnader, kyrkor, städer
m.m.m. Här recenseras de senast utkomna böckerna och det finns även en
debatt- och informationsavdelning.
Bebyggelsehistorisk tidskrift utkommer två gånger per år, i april/maj och
oktober/november och är Open Access efter sex månader. Den trycks i
fyrfärg i stort format vilket tillåter publicering av kartor och större
fotografier. Vi välkomnar bidrag på svenska, danska, norska och engelska.
Stöd Bebyggelsehistorisk tidskrift genom att abonnera/prenumerera! Mer
information finns på hemsidan på www.bebyggelsehistoria.org .

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR
Valloner – arvet till den svenska stålindustrin, Arbetets museum
Fotoutställningen Valloner – arvet till den svenska stålindustrin får vi en unik
inblick i Vallonernas historia under den industriella revolutionen och fram till
1900-talets början. Utställningen innehåller ett historiskt material av
digitaliserade arkiv, porträtt och industriell fotografier från Sverige och
Vallonien. Utställningen visas på Arbetets museum under tiden 17 december
2016 – 14 maj 2017. Utställningen är producerad av Atelier de l´Imagier i
samarbete och med finansiering av Wallonie-Bruxelles International.

5.ÖVRIGT
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Litteratur om herrgårdskultur hos Antikvariat Mats Rehnström
I Antikvariat Mats Rehnströms senaste nyhetsbrev presenteras 25
nykatalogiserade skrifter på temat herrgårdskultur. Det är samtidigt en
påminnelse om att detta är ett av antikvariatets dolda sökord på
antikvariat.net. Under sökordet herrgårdskultur döljer sig skrifter som rör
slott och herresäten, godsbildningar, herrgårdsliv, konst- och konsthantverk
knutet till de högre stånden, slotts- och herrgårdsbibliotek, brukshistoria,
adelshistoria och mycket annat relaterat. Se mer på:
http://rehnstroem.se/pdf/nbrev/Nyhetsbrev296.pdf

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning
stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt och har utlysning två gånger
per år, 30 juni och 30 december, för mer information, se
www.brandverket.se .

Påminnelse: Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015 ett Europeiskt nätverk
för herrgårdsforskning - European Network for Country House and
Estate Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja
forskningen om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och
workshops. Nätverkets andra konferens ägde rum i York, England 21-22/9
2016, och en tredje är planerad till hösten 2017.
Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx

6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas.
Nyheter:
Under november och december månad kommer ytterligare c:a 30 000
uppgifter att läggas ut på hemsidans databas, bland annat från Nils
Segerstråles Svenska Fideikommiss (1979) och Åkerhielms Svenska gods och
Gårdar (1930).
24 september 2016: 7000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Dalsland.
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22 september 2016: 13 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Halland.
10 september 2016: 11 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Bohuslän.
6 september 2016: 3000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Gästrikland.
5 september 2016: 9000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Dalarna.
3 september 2016: 3000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Jämtland och Härjedalen.
1 september 2016: 10 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och
Lappland.
10 juli 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Östergötland.
4 juni 2016: 105 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Småland.
30 april 2016: 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne
8 april 2016: 100 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Södermanland
21 mars 2016: 28 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Närke
21 mars 2016: 25 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västmanland
10 mars 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västergötland
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 110 000 uppgifter om herrgårdar i
Sverige från alla landskap i Sverige. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få,
så ni som sitter på information om herrgårdars ägare och brukare får gärna
dela med er.
Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 36. 20161106
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
670 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
Hör gärna av er om ni vill nå ut med information som rör konferenser, nya
forskningsprojekt, böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar.
Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER
Rural History, Leuven, Belgien 12-14 september 2017, mer
information på: http://www.ruralhistory.eu/conferences/rural-history-2017 .
A Manorial world, Randers, Danmark 23-27 september 2017, mer
information på www.herregardsforskning.dk .

The Eighteenth Century: Past and Present, Nordic conference in
eighteenth-century studies, Uppsala 12–14 Oktober, 2017. Mer
information på: www.1700-tal.se/ncecs17 .
2.LITTERATUR
Böcker

Huset Habsburg – Dramatik och tragedi i en 600-årig historia, av Jan von
Konow, Instant Book, 2016.

6

The voice of the people? Supplications submitted to the Swedish Diet in the
Age of Liberty, 1719-1772, av Martin Almbjär, Umeå universitet, 2016.
Mellan Moskwa och Stockholm. De svenska ryssbajorerna i Ingermanland
1748-1722, av Kasper Kepsu, 2015.
En kåhltäppa eij at räkna – Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem,
av Karin Hallgren, SLU, 2016.

Utjordar och ödegårdar. En studie i retrogressiv metod, av Olof Karsvall,
SLU, 2016.

För det allmänna bästa, Kungliga Sällskapet Pro Patria 1766-2016, av Erik
Amnå, (red), Atlantis 2016.

Hemming Gadh. Vasatidens gudfader, av David Lindén, Atlantis 2016.
Tranekær – fra Kirkeby til Slotsby, av Kirsten Lindberg, Tegnestuen Tilia
Montana, 2016. Boken kan beställas från författaren på:
Tiliamontana@mail.tele.dk .

The Power of the place. Rulers and their palaces, lanscapes, cities and holy
places, av D W Rollason, Princeton University Press, 2016.

Artiklar
Spellinge säteri – rustat för framtiden, av Fredrik Styrfält, Arte et Marte
2/2016
Adel utan ståndssamhälle. Vad hände med adeln efter 1866 års avskaffande
av ståndsriksdagen, av Göran Norrby, Arte et Marte 2/2016.
Tidskrifter

Art Bulletin nr 22, med intressanta artiklar om Nationalmuseets nyförvärv
och utställningar samt konstvetenskapliga artiklar med utgångspunkt i
samlingar, se mer på: http://www.nationalmuseum.se/sv/Omsamlingarna1/Forskning/Art-Bulletin/Art-Bulletin-Volume-22/
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3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR

5.ÖVRIGT
Kultur på Riddarhuset hösten 2016, med bl.a. kulturtisdagar med
föredrag med anknutning till adel och herrgårdar, mer information på
www.riddarhuset.se .
Larvik anno 1767 og 1900 –
Et prosjekt om trearkitektur og 3D-grafikk
Hvordan så Larvik by ut for 250 år siden, da den var på sitt høydepunkt som
residensby for grevene Danneskiold-Laurvig? Hva skjedde i årene som fulgte
og hva kjennetegnet industribyen Larvik omkring 1900?
Takket være deltakelse i et EØS-prosjekt har vi kommet et skritt nærmere
svar på spørsmålene. Initiativet til prosjektet The Wooden Treasure kom fra
polsk side der man var opptatt av å dokumentere og promotere verdien av
tradisjonell trearkitektur i små landsbyer rundt storbyen Lublin. Fra norsk
side har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) bidratt med
kunnskap om trearkitektur og håndverk, mens Larvik Museum sammen med
Geodata-avdelingen i Larvik kommune har bidratt med grunnlagsmateriale
for modellering av trebyen Larvik i 3D.
Nylig ble prosjektets nettside lansert i Polen. Den finnes også i engelsk
versjon, og i tillegg til modellene av de 5 polske landsbyene er også Larvik
representer med 3D-modeller anno 1767 og 1900. Under Larvik finnes også
artikler om byen og trearkitekturen.
Samarbeidet med Grodzka Gate - NN Theatre Centre i Lublin og NIKU har
vært spennende og givende og vi er allerede i gang med å videreutvikle og
forbedre 3D-modellen.
Læs desuden mere via dette link, hvorfra det også er muligt at klikke sig
videre til selve 3D-modellen mm.: http://www.larvikmuseum.no/larvik-anno1767-og-1900-et-prosjekt-om-trearkitektur-og-3d-grafikk/
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning
stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt och har utlysning två gånger
per år, 30 juni och 30 december, för mer information, se
www.brandverket.se .
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Påminnelse: Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015 ett Europeiskt nätverk
för herrgårdsforskning - European Network for Country House and
Estate Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja
forskningen om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och
workshops. Nätverkets andra konferens ägde rum i York, England 21-22/9
2016, och en tredje är planerad till hösten 2017.
Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx

6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas.
Nyheter:
Under november månad kommer ytterligare c:a 30 000 uppgifter att läggas
ut på hemsidans databas, bland annat från Nils Segerstråles Svenska
Fideikommiss (1979) och Åkerhielms Svenska gods och Gårdar (1930).
24 september 2016: 7000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Dalsland.
22 september 2016: 13 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Halland.
10 september 2016: 11 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Bohuslän.
6 september 2016: 3000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Gästrikland.
5 september 2016: 9000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Dalarna.
3 september 2016: 3000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Jämtland och Härjedalen.
1 september 2016: 10 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och
Lappland.
10 juli 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Östergötland.
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4 juni 2016: 105 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Småland.
30 april 2016: 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne
8 april 2016: 100 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Södermanland
21 mars 2016: 28 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Närke
21 mars 2016: 25 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västmanland
10 mars 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västergötland
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 110 000 uppgifter om herrgårdar i
Sverige från alla landskap i Sverige. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få,
så ni som sitter på information om herrgårdars ägare och brukare får gärna
dela med er.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 35. 20160929
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
670 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
Hör gärna av er om ni vill nå ut med information som rör konferenser, nya
forskningsprojekt, böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar.
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Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER
Påminnelse: Nordisk gartnerihistorisk konferens och FORUMs
konferens, The Open-Air Museum in Theory and Practice.
Helsingborg 26-28/10 2016.
Den 26-27 genomförs en trädgårdshistorisk konferens med tema
handelsträdgårdar och fruktodlingar, för både praktiker och teoretiker på
friluftsmuseet Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg och på
Helsingborg Arena! Arrangörer är Nätverket Trädgårdsmästare i Historisk
miljö och Gartnerihistorisk netværk. Du anmäler dig till en eller båda
dagarna. Mer information på: http://garthistnord2016.dk/
Den 28 oktober genomförs FORUM för trädgårdshistorisk forskning årliga
konferens på Fredriksdal, med tema The Open-Air Museum in Theory and
Practice, med separat inbjudan och anmälan.
Skicka ett meddelande till garthistnord@gmail.com för att få all information
per e-post, eller besök hemsidan www.gardenhistoryforum.org .
Påminnelse: Alléer – historia, framtid, förvaltning, Stockholm 11
november 2016
Fredagen den 11 november omkring kl. 8.45 - 16 ordnar Föreningen för
Dendrologi och parkvård en temadag om alléer med föreläsare om alléer
med svensk och internationell inriktning, bl. a. alléexperten Patrik Olsson vid
Kristianstads museum, det europeiska allénätverkets initiativtagare Chantal
Pradines, skogsekolog Börje Drakenberg och parkkonsult Henrik Morin. Även
öppet för icke-medlemmar som informeras på andra sätt. Plats:
Naturhistoriska riksmuseet, Stora hörsalen. Detaljerat program med
föreläsare och ämnen kommer läggas ut inom kort på föreningens hemsida
www.dendrologerna.se .

2.LITTERATUR
Böcker
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Consumption and the Country House, av Jon Stobart och Mark Rothery,
Oxford University Press, 2016.

The Gentleman´s House in the British Atlantic World 1680-1780, av Stephen
Hague, Palgrave, 2015.

Tyresö slott, av Wenke Rundberg och Anna Womack, Nordiska museet,
2016.

Jakob Wilhelmsson Spens, Berättelsen om vår stamfader i Sverige, av
Edward af Geijerstam, 2016

Artiklar
Embroidering women and turning men. Handiwork, gender and emotions in
Sweden and Finland c. 1720-1820, av Johanna Ilmakunnas, Scandinavian
Journal of History 41, 2016
Aristocratic Townhouse as Urban Space: The Fersen Palace in EighteenCentury Stockholm, av Johanna Ilmakunnas, i: Gendering Spaces in
European Towns, 1500-1914, red. Chalus, E och Kaartinen, M, Routledge,
2016.
Tidskrifter
3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR

5.ÖVRIGT
Påminnelse: Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015 ett Europeiskt nätverk
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för herrgårdsforskning - European Network for Country House and
Estate Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja
forskningen om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och
workshops. Nätverkets andra konferens ägde rum i York, England 21-22/9
2016, och en tredje är planerad till hösten 2017.
Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx

6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas.
Nyheter:
24 september 2016: 7000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Dalsland.
22 september 2016: 13 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Halland.
10 september 2016: 11 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Bohuslän.
6 september 2016: 3000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Gästrikland.
5 september 2016: 9000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Dalarna.
3 september 2016: 3000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Jämtland och Härjedalen.
1 september 2016: 10 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och
Lappland.
10 juli 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Östergötland.
4 juni 2016: 105 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Småland.
30 april 2016: 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne
8 april 2016: 100 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Södermanland
21 mars 2016: 28 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Närke
21 mars 2016: 25 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västmanland
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10 mars 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västergötland
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 110 000 uppgifter om herrgårdar i
Sverige från alla landskap i Sverige. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få,
så ni som sitter på information om herrgårdars ägare och brukare får gärna
dela med er.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 34. 20160901
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
660 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
Hör gärna av er om ni vill nå ut med information som rör konferenser, nya
forskningsprojekt, böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar.
Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER
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ENCOUNTER network har sin nästa konferens i York, England, 2021 september 2016. The Northern European Country House: an
interdisciplinary workshop. Centre for Eighteenth Century Studies,
The King's Manor, York.
Program och information på:
http://herregaardsforskning.dk/media/344508/the_northern_european_coun
try_house_flyer_final.pdf

2.LITTERATUR
Böcker

De frimodiga. Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet, av
Kirsi Vainio-Korhonen, Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2016.

Slavandel och slaveri under svensk flagg. Koloniala drömmar och verklighet i
Afrika och Karibien 1770-1847, av Holger Weiss, Svenska Litteratursällskapet
i Finland, 2016.

Mikael Hisinger. Resedagbok från Europa 1783-1784, av Jouni Kuurne,
Märtha Norrback, Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2016.

Artiklar
-

Tidskrifter
3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR
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Ny utställning på Julita herrgårdsmuseum i Södermanland
Den 1 juli öppnades en ny utställning på Julita herrgårdsmuseum, ”Åker”
om åkerbrukets historia under de senaste 500 åren.
5.ÖVRIGT

1700-talsseminariet i Uppsala med intressant höstprogram:
Onsdagen den 21 september kl. 16.15–18.00.
M. A. Karin BERNER, Uppsala, docent Paula HENRIKSON, Uppsala & docent
Joachim ÖSTLUND, Lund:
”Svenskar i Konstantinopel under det långa 1700-talet”.
Plats: Engelska Parken Humanistiskt Centrum, hus 6 rum 0022.
Postseminarium.
Onsdagen den 16 november kl. 16.15–18.00.
Docent Bo M. LUNDSTRÖM, Stockholm:
”Om 1700-talets kartografi – från prakt till praktik”.
Seminariet anordnas i samarbete med Konstvetenskapliga institutionen.
Plats: Engelska Parken Humanistiskt Centrum, hus 2 rum 0076.
Postseminarium.
Onsdagen den 30 november kl. 16.15–18.
Professor Simon BURROWS, Sydney:
“The Book Trade in Enlightenment Europe: A database project”.
Seminariet leds från 1700-talsseminariets sida av docent Ann Öhrberg och
anordnas i samarbete med Mediehistoriska noden samt Uppsala
universitetsbibliotek.
Plats: Inre tidskriftsläsesalen, Carolina.
Onsdagen den 7 december kl. 16.15–18.
Dr Elise DERMINEUR, Umeå & SCAS:
”Queen Lovisa Ulrika of Sweden and Eighteenth-Century Politics”.
Seminariet anordnas i samarbete med Swedish Collegium for Advanced
Study (SCAS) och Historiska institutionen.
Plats: SCAS, Linneanum, Thunbergsvägen 2, Thunbergssalen.
Postseminarium.
1700-talsseminariet finansieras under 2016 av Litteraturvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet.
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Seminarium om adelns förmögenheter 1750-1900
The Wealth of the Richest: Inequality and the Nobility in Sweden, 17501900, av Erik Bengtsson m.fl., Historiska institutionen, Uppsala universitet,
26 september, kl. 10.15-12.00, Lokal ENG4-2007.

Påminnelse: Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015 ett Europeiskt nätverk
för herrgårdsforskning - European Network for Country House and
Estate Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja
forskningen om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och
workshops.
Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx

6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas.
Nyheter:
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1 september 2016: 10 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och
Lappland.
10 juli 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Östergötland.
4 juni 2016: 105 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Småland.
30 april 2016: 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne
8 april 2016: 100 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Södermanland
21 mars 2016: 28 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Närke
21 mars 2016: 25 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västmanland
10 mars 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västergötland
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 090 000 uppgifter om herrgårdar i
Sverige från de flesta landskap i Sverige. Jag är tacksam för all hjälp jag kan
få, så ni som sitter på information om herrgårdars ägare och brukare får
gärna dela med er.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 33. 20160710
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
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sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
650 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
Hör gärna av er om ni vill nå ut med information som rör konferenser, nya
forskningsprojekt, böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar.
Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

DATABASEN SVERIGES HERRGÅRDAR
på hemsidan Svenska Herrgårdar (www.svenskaherrgardar.se) innehåller
just nu över 1000 000 uppgifter från 2700 herrgårdar och 2300 ståndsgårdar
i Sverige. Bara i år har databasen tillförts omkring 450 000 nya uppgifter, nu
senast 90 000 nya uppgifter om herrgårdar i Östergötland.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så ni som sitter på information om
herrgårdars ägare och brukare får gärna dela med er. Ju fler som bidrar med
uppgifter, desto fullständigare blir informationen, och desto mer användbar
blir databasen för alla.
Hemsidan behöver också utvecklas på olika sätt, bland annat genom att
sökfunktionen utvecklas och förbättras, och jag är även tacksam för
ekonomiskt stöd. Målet för nästa år är att lägga in även geografisk
information för respektive herrgård. Ett mer långsiktigt mål är att ge
möjlighet för uppladdning av bilder.

1.KONFERENSER

Påminnelse: Symposium om tillfällesdiktning 1500-1800, Lund 2628 april 2017
Att dikta för livet, döden och evigheten ‒ nya teorier, metoder och
infallsvinklar i forskningen kring tillfällesdiktningen 1500-1800. Hemsida för
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information och registrering: http://konferens.ht.lu.se/tillfallesdiktning-itidigmodern-tid-2017/ Kontaktadress: tillfallesdiktning-2017@sol.lu.se

Påminnelse: ENCOUNTER network har sin nästa konferens i York,
England, 20-22 september 2016. Mer information kommer senare, se:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research/news/encounter-seminar-inyork-2016.aspx

2.LITTERATUR
Böcker

Up and down stairs. Livet på engelska slott och herresäten i verkligheten, av
Jeremy Musson, med förord av Johan Hakelius, Atlantis, 2016.

Danmarks Herrgårder. Skåne, Halland og Blekinge, av Niels Peter Stilling,
Gyldendal, 2016.

Krigsbarn på Skåneslottet. Mammor och barn berättar om åren 1939-1948,
av Christina Ponton von Gerber och Elisabet Näsman, Universus Academic
Press, 2016

Det märkvärdiga mellantinget. Jordbrukares sociala status i omvandling
1780-1900, av Carl-Mikael Carlsson, diss. Historiska institutionen, Stockholms
universitet, 2016.

Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufsta bruk, av Axel Unnerbäck och Karl
Johan Eklund, Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns vänner, 2016.
Artiklar
-

Tidskrifter
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3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR

Adelns hovmålare, utställning på Riddarhuset 13 juni 2016 –
januari 2017.
Lars Bolander (1732–1795) var en av 1700-talets främsta dekorationsmålare.
Vid sidan av kungahuset var Bolanders största beställare den förmögna
adeln. På herrgårdarna efterfrågades dekorativa oljemålade vävtapeter i
tiden smak. Hans berömda interiörer finns att beskåda på bland annat
Drottningholms slott, Strömsholms slott, Sturehovs slott och Ekolsunds slott.
Han är mindre känd – men minst lika intressant – som heraldiker. Lars
Bolander anlitades flitigt för att måla vapensköldar till de som nyligen adlats
och sökt introduktion på Riddarhuset. Bland de framstående personer som
fått sin vapensköld målad av Bolander märks bland andra
vetenskapsmannen Carl von Linné, politikern Samuel af Ugglas, arkitekten
Carl Fredrik Adelcrantz och hovstallmästaren Adolf Fredrik Munck. Även ett
flertal av Serafimerordens vapensköldar i Riddarholmskyrkan är av Bolanders
pensel, bland annat den tillhörande hovmannen Gustaf Mauritz Armfelt. Till
Gustav III:s berömda tornerspel 1776 och 1777 målade han riddarnas
handburna sköldar.
Ser
mer
bolander/

på:

https://www.riddarhuset.se/aktuelt/utstallning-om-lars-

5.ÖVRIGT
Påminnelse: Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015 ett Europeiskt nätverk
för herrgårdsforskning - European Network for Country House and
Estate Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja
forskningen om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och
workshops.
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Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx

6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas.
Nyheter:
10 juli 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Östergötland.
4 juni 2016: 105 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Småland.
30 april 2016: 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne
8 april 2016: 100 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Södermanland
21 mars 2016: 28 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Närke
21 mars 2016: 25 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västmanland
10 mars 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västergötland
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 080 000 uppgifter om herrgårdar i
Sverige från de flesta län i Sverige. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så
ni som sitter på information om herrgårdars ägare och brukare får gärna
dela med er.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 32. 20160601
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
640 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
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kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER

Symposium om tillfällesdiktning 1500-1800, Lund 26-28 april 2017
Att dikta för livet, döden och evigheten ‒ nya teorier, metoder och
infallsvinklar i forskningen kring tillfällesdiktningen 1500-1800. Hemsida för
information och registrering: http://konferens.ht.lu.se/tillfallesdiktning-itidigmodern-tid-2017/ Kontaktadress: tillfallesdiktning-2017@sol.lu.se

Påminnelse: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland den
15.-17 augusti 2016.
Nya tider i gamla gårdar – innovationer, urbanisering och samhällets
brytpunkter
Temat är valt för att belysa hur förutsättningarna, verksamheten och miljön
på gamla herrgårdar har påverkats och förändrats av samhällsutvecklingen
och urbaniseringen under 1800-talet till i dag, men vi välkomnar också
föredrag om äldre skeden av samhällelig förändring och tidigare brytpunkter.
Symposiet består av en konferensdag i Helsingfors och två exkursionsdagar.
Under den första dagen belyses temat ”Nya tider i gamla gårdar” av några
inbjudna talare, varefter vi samlas i workshoppar för konferensdeltagarnas
egna föredrag och för diskussioner.
Mer information på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/nordisk-slots-ogherregaardssymposium/nordisk-slots-og-herregaardssymposium-2016.aspx
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Påminnelse: ENCOUNTER network har sin nästa konferens i York,
England, 20-22 september 2016. Mer information kommer senare, se:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research/news/encounter-seminar-inyork-2016.aspx

2.LITTERATUR
Böcker

Stora Ek. En berättelse om folket, av Sven-Ivar Jansson, 2016.
Hantverkare i ”hemtrefnadens” tid. Kretsen kring Lars Israel Wahlman 18951925, av Johan Knutsson, Nordiska museets förlag, 2016.

Artiklar
Linköpings slott. Från biskop Gisles palats till residens, kontor och museum,
av Ann-Charlott Feldt, i Forntid längs ostkusten, 2016.
”Sometimes it is Tamed to Bring Home Fish for the Kitchen”. Otter Fishing in
Northern Europe and Beyond. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 138,
2016, av Ingvar Svanberg, Tommy Kuusela and Stanisław Cios
Senaste nytt från Paris. Ett brev från ornamentbildhuggaren Jean Baptiste
Masreliez 1784, av Ingrid Sjöström, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 71,
2016.

Tidskrifter
Nytt nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift ute.
I Bebyggelsehistorisk tidskrift publiceras artiklar om bebyggelsehistoria i dess
vidaste mening, om landskap, jordbruk, trädgård, byggnader, kyrkor, städer
m.m.m. Här recenseras de senast utkomna böckerna och det finns även en
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debatt- och informationsavdelning.
Bebyggelsehistorisk tidskrift utkommer två gånger per år, i april/maj och
oktober/november och är Open Access efter sex månader. Den trycks i
fyrfärg i stort format vilket tillåter publicering av kartor och större
fotografier. Vi välkomnar bidrag på svenska, danska, norska och engelska.
Stöd Bebyggelsehistorisk tidskrift genom att abonnera/prenumerera! Mer
information finns på hemsidan på www.bebyggelsehistoria.org .

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR

”Bortom bergen bor ock folk”
Utställning om Erik Dahlberghs (1625–1703) planschverk Suecia antiqua et
hodierna på Kungliga biblioteket, Stockholm.
Ny basutställning på Glimmingehus
Efter flera år av tillfälliga utställningen öppnar nu Glimmingehus en ny
basutställning som heter Borgfolk. Utställningen handlar om en del av de
människor som haft Glimmingehus som sin fasta punkt på olika sätt- som
ägare, arbetsplats, boende, förläggningsort med mera. Nedslag görs i
historien från 1500-talet och framåt i en utställning som passar lika bra för
barn som för vuxna.
Borgfolk har producerats av personal på Glimmingehus i samarbete med
formgivare Magnus Ahlström, scenograf. Utställningen är öppen då borgen
är öppen och kommer att visas dagligen från 2 juli - 14 augusti kl 10.30.
Den 1 juli är det vernissage, en tillställning som kommer att bli en
familjefest! Programmet kommer att finnas på www.raa.se/glimmingehus

5.ÖVRIGT
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Ny databas med handteckningar och gravyrer som hör samman med Erik
Dahlberghs (1625–1703) planschverk Suecia antiqua et hodierna
Tisdag den 24 maj invigde Kungliga biblioteket en ny databas där alla
handteckningar och gravyrer som hör samman med Erik Dahlberghs (1625–
1703) planschverk Suecia antiqua et hodierna (”Det forna och det
nuvarande Sverige”). Webbadressen är suecia.kb.se. Databasen innehåller
över 1 300 bilder från 1600-talets Sverige. Alla bilder, inklusive högupplösta
masterfiler, är fria att ladda ned och återanvända utan begränsningar.
Kulturmiljöfrämjandet bildat. Bli medlem!
Stora delar av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer är hotat. Genom statlig utförsäljning av
kulturbyggnader eller svårigheter i förvaltning av privat egendom och
arvsskiften kan stora värden gå till spillo. Värden som byggts upp under
århundraden kan skingras.
Vi behöver bryta ny väg och hitta en framtida modell i Sverige. Det gäller
inte bara slott och herrgårdar utan också vardagliga byggnader för både
boende, vård och arbete samt viktiga fornlämningsområden. Kulturmiljöers
fortbestånd är ett allmännyttigt samhällsintresse, som kräver våra
gemensamma resurser.
Genom bildandet av Kulturmiljöfrämjandet vill vi säkra detta. Bestående,
levande och lättillgängliga kulturmiljöer är ett nationellt arv, en del av vår
framtida kulturella välfärd och en levande berättelse om vårt land och dess
framväxt.
Se mer på: http://www.kulturmiljöfrämjandet.se/

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015 ett Europeiskt nätverk
för herrgårdsforskning - European Network for Country House and
Estate Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja
forskningen om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och
workshops.
Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx
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Hemsidan Svenska Herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas.
Nyheter:
1 juni 2016: 75 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Jönköpings och Kronobergs län i Småland.
30 april 2016: 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne
8 april 2016: 100 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Södermanland
21 mars 2016: 28 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Närke
21 mars 2016: 25 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västmanland
10 mars 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västergötland
Databasen innehåller i nuläget över 870 000 uppgifter om herrgårdar i
Sverige från de flesta län i Sverige. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så
ni som sitter på information om herrgårdars ägare och brukare får gärna
dela med er.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 31. 20160512
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
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Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
630 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER
The Global Fashion Conference, Stockholm 20-21 oktober 2016.
En konferens med fokus på både mode och lyxforskning, och som riktar sig
till både akademin och industrin. Ser mer på: http://gfc-conference.eu
Skogens industrilandskap. – berättelse, bevarande, identitet och
prioritet, Stockholm, 19-20 oktober 2016.
De senaste decennierna har skogsbrukets lämningar uppmärksammats
antikvariskt i högre grad än tidigare. Som ett steg i detta anordnas i oktober
ett seminarium där syftet är att diskutera och problematisera
skogsbrukslämningar utifrån tvärvetenskapliga perspektiv. Seminariet ska
ses som en samlande insats för att sammanfatta kunskaps- och
forskningsläget rörande skogsbrukslämningar och därigenom identifiera
möjliga utvecklingsområden. Målgruppen är personer inom kulturmiljövården
med kunskap om eller intresse för frågorna.
Redan nu kan du anmäla intresse till anneli.sundkvist@raa.se .

Påminnelse: Temadag om alléer, Stockholm 11 november 2016
Fredagen den 11 november omkring kl 9-17 ordnar Föreningen för
Dendrologi och parkvård en temadag om alléer med föreläsare om alléer
med svensk och internationell inriktning, bl. a. alléexperten Patrik Olsson vid
Kristianstads museum, det europeiska allénätverkets initiativtagare Chantal
Pradines och skogsekolog Börje Drakenberg. Även öppet för ickemedlemmar som informeras på andra sätt. Plats: Naturhistoriska riksmuseet,
Stora hörsalen. Avgift: ca 1 000 kronor för medlemmar, ca 2 000 kronor för
icke-medlemmar. Lunch ingår i avgiften. Detaljerat program med föreläsare
och ämnen kommer läggas ut inom kort på föreningens hemsida
www.dendrologerna.se .
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Påminnelse: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland den
15.-17 augusti 2016.
Nya tider i gamla gårdar – innovationer, urbanisering och samhällets
brytpunkter
Temat är valt för att belysa hur förutsättningarna, verksamheten och miljön
på gamla herrgårdar har påverkats och förändrats av samhällsutvecklingen
och urbaniseringen under 1800-talet till i dag, men vi välkomnar också
föredrag om äldre skeden av samhällelig förändring och tidigare brytpunkter.
Symposiet består av en konferensdag i Helsingfors och två exkursionsdagar.
Under den första dagen belyses temat ”Nya tider i gamla gårdar” av några
inbjudna talare, varefter vi samlas i workshoppar för konferensdeltagarnas
egna föredrag och för diskussioner.
Mer information på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/nordisk-slots-ogherregaardssymposium/nordisk-slots-og-herregaardssymposium-2016.aspx

Påminnelse: ENCOUNTER network har sin nästa konferens i York,
England, 20-22 september 2016. Mer information kommer senare, se:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research/news/encounter-seminar-inyork-2016.aspx

2.LITTERATUR
Böcker

Släkten von Hofsten på längden och på tvären, av Margreta von Hofsten
Arwidsson och Göran Arwidsson, 2015. Boken kan beställas på
margaretape(a)telia.com .

Margareta Regina. Vid Gustav Vasas sida, av Karin Tegenborg Falkdalen,
Setterblad förlag, 2016.

Artiklar
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More Than Meets the Eye. “Castles and Manor Houses in Sweden” Revisited,
av Rebecka Millhagen Adelswärd, i Konsthistorisk tidskrift 85:1, se:
http://dx.doi.org/10.1080/00233609.2015.1090479
Rosenlund och den glömda parken, av Anna Andréasson & Claes Pettersson,
i Stormaktsstaden Jönköping 1614 och framåt, Jönköpings läns museum,
2014.
Jönköpings slott och garnison. Ett slotts uppgång och fall, av Sven Engkvist, i
Stormaktsstaden Jönköping 1614 och framåt, Jönköpings läns museum,
2014.
The art of hand drawn map-making, av Emma Crichton-Miller, i Financial
Times, se: http://on.ft.com/1RXALZT

Tidskrifter

Släkthistoriskt forum nr 2/2016 innehåller flera artiklar med ankytnig till

herrgårdskultur, bl.a. ”Husmodern – ideal och verklighet under 300 år” .

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
Julita herrgård
Nordiska museet har initierat ett forskningsprojekt om Julita herrgård, som
skall resultera i en bok år 2018/2019. Julita är sedan 1940-talet museum
som visar hur herrgård med tillhörande gods såg ut och fungerade i början
av 1900-talet. Julita hyser också stora samlingar av lantbruksredskap och en
genbank för fruktträd och humle.
Projektet leds av Ulrich Lange och Göran Ulväng som tillsammans med 12
forskare skall belysa herrgårdens och godsets historia från järnålder fram till
idag, och stöds av Stiftelsen Lagersberg.

4.UTSTÄLLNINGAR
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Porslin på Grönsöö, och ArtMat, nonfigurativa bilder av mat, av Jan
Gustafsson, Grönsöö slott, Enköping, se mer på: www.gronsoo.se

5.ÖVRIGT
Herrgårdars fastighetsvärderingar 1782-1951
Centrum för Näringslivshistoria (CfN) har med stöd av
Brandförsäkringsverkets stiftelse låtit digitalisera Brandförsäkringsverkets
stora bestånd av protokoll och kartor, varav väldigt många härrör från
herrgårdar. Här går det att söka bland över 84 000 akter om
fastighetsvärderingar och 3 000 kartor.
Brandförsäkringsverket grundades av Kung Gustav III år 1782 för att
förbättra brandförsäkringsskyddet i riket. Affärsidén var
allframtidsförsäkringar mot brand. Brandverkets tjänstemän upprättade
detaljerade beskrivningar och kartor över de fastigheter som skulle
försäkras. I söktjänsten finns akter om kyrkor, prästgårdar, herrgårdar,
gods, landsbygdsindustrier, bondgårdar, torp, sillkokerier, villor etc.
Till sökjänsten: http://www.cfnonline.se/sv/soksidor/sokbyggnadsvarderingar-och-kartor/?hide=1

Herrgården Rosenlund i Småland räddad
Genom en kombination av arkeologi (både trädgårdsarkeologi och kartering
med georadar), lobbying och framgångsrik opinionsbildning har länsmuseet i
Jönköping med flera lyckats ändra ett kommunalt beslut. En herrgård som
tidigare betraktades som en ” ekonomisk belastning” skall nu återuppstå
som lokal för representation, konferenser och olika kulturarrangemang.
Arbetet med herrgården pågår i skrivande stund, något som man kan läsa
om i bloggen: https://arkeologijonkoping.wordpress.com/?s=Rosenlund

Se även rapporter på:
http://www.jkpglm.se/PageFiles/1803/2011-32.pdf
http://www.jkpglm.se/PageFiles/3138/2013-29.pdf
http://www.jkpglm.se/PageFiles/4274/2014-51.pdf
Kulturmiljöfrämjandet bildat. Bli medlem!
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Stora delar av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer är hotat. Genom statlig utförsäljning av
kulturbyggnader eller svårigheter i förvaltning av privat egendom och
arvsskiften kan stora värden gå till spillo. Värden som byggts upp under
århundraden kan skingras.
Vi behöver bryta ny väg och hitta en framtida modell i Sverige. Det gäller
inte bara slott och herrgårdar utan också vardagliga byggnader för både
boende, vård och arbete samt viktiga fornlämningsområden. Kulturmiljöers
fortbestånd är ett allmännyttigt samhällsintresse, som kräver våra
gemensamma resurser.
Genom bildandet av Kulturmiljöfrämjandet vill vi säkra detta. Bestående,
levande och lättillgängliga kulturmiljöer är ett nationellt arv, en del av vår
framtida kulturella välfärd och en levande berättelse om vårt land och dess
framväxt.
Se mer på: http://www.kulturmiljöfrämjandet.se/

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015 ett Europeiskt nätverk
för herrgårdsforskning - European Network for Country House and
Estate Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja
forskningen om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och
workshops.
Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx

Hemsidan Svenska Herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas.
Nyheter:
30 april 2016: 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne
8 april 2016: 100 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Södermanland
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21 mars 2016: 28 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Närke
21 mars 2016: 25 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västmanland
10 mars 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västergötland
Databasen innehåller i nuläget över 870 000 uppgifter om herrgårdar i
Sverige från de flesta län i Sverige. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så
ni som sitter på information om herrgårdars ägare och brukare får gärna
dela med er.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 30. 20160408
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
620 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
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Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER

Seminarium om måltidsforskning i Uppsala den 19/5 2016.
Måltidsakademien arrangerar ett seminarium om måltidsforskning i Uppsala.
Vi hoppas att du som bedriver forskning som – i vid bemärkelse – anknyter
till måltiden, har möjlighet att komma och presentera den. Syftet med
seminariet är att diskutera nu pågående forskning i Sverige och skapa
möjligheter för nya samarbeten och möten som kan berika pågående och
framtida forskning.
Vi vill samla så många forskare och andra intresserade som möjligt till denna
dag och hoppas på goda diskussioner både inom och mellan ämnen.
Se inbjudan med anmälningslänk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt8578

Temadag om alléer, Stockholm 11/11 2016
Fredagen den 11 november omkring kl 9-17 ordnar Föreningen för
Dendrologi och parkvård en temadag om alléer med föreläsare om alléer
med svensk och internationell inriktning, bl. a. alléexperten Patrik Olsson vid
Kristianstads museum, det europeiska allénätverkets initiativtagare Chantal
Pradines och skogsekolog Börje Drakenberg. Även öppet för ickemedlemmar som informeras på andra sätt. Plats: Naturhistoriska riksmuseet,
Stora hörsalen. Avgift: ca 1 000 kronor för medlemmar, ca 2 000 kronor för
icke-medlemmar. Lunch ingår i avgiften. Detaljerat program med föreläsare
och ämnen kommer läggas ut inom kort på föreningens hemsida
www.dendrologerna.se .

Påminnelse: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland den
15.-17 august 2016.
Nya tider i gamla gårdar – innovationer, urbanisering och samhällets
brytpunkter
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Temat är valt för att belysa hur förutsättningarna, verksamheten och miljön
på gamla herrgårdar har påverkats och förändrats av samhällsutvecklingen
och urbaniseringen under 1800-talet till i dag, men vi välkomnar också
föredrag om äldre skeden av samhällelig förändring och tidigare brytpunkter.
Symposiet består av en konferensdag i Helsingfors och två exkursionsdagar.
Under den första dagen belyses temat ”Nya tider i gamla gårdar” av några
inbjudna talare, varefter vi samlas i workshoppar för konferensdeltagarnas
egna föredrag och för diskussioner.
Mer information på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/nordisk-slots-ogherregaardssymposium/nordisk-slots-og-herregaardssymposium-2016.aspx

Påminnelse: ENCOUNTER network har sin nästa konferens i York,
England, 20-22/9 2016. Mer information kommer senare.

Påminnelse: Nordisk gartnerihistorisk konferens och FORUMs
konferens, Helsingborg 26-28/10 2016.
Den 26-27 genomförs en trädgårdshistorisk konferens med tema
handelsträdgårdar och fruktodlingar, för både praktiker och teoretiker på
friluftsmuseet Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg och på
Helsingborg Arena! Arrangörer är Nätverket Trädgårdsmästare i Historisk
miljö och Gartnerihistorisk netværk. Du anmäler dig till en eller båda
dagarna.
Den 28 oktober genomförs FORUM för trädgårdshistorisk forsknings årliga
konferens på Fredriksdal, med separat inbjudan och anmälan.
Skicka ett meddelande till garthistnord2016@gmail.com för att få all
information per e-post.

2.LITTERATUR
Böcker

Dagar på Drottningholm, av prinsessan Christina fru Magnusson och Carl
Otto Werkelid, Bonnier fakta, 2016.
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Artiklar

Kaflås. von Essens stamgods, av Fredrik Styrfält, i Meddelanden , Föreningen
för Västgötalitteratur, 2016.
Att se och bli sedd på 1700-talets konstscen. Nedslag i konstbetraktandets
kulturhistoria, av Mikael Ahlund, i Historisk tidskrift för Finland 2015:4
Musikkultur och musiksmak i 1700-talets Sverige. Ett bidrag till lyssnandets
historia, av Charlotta Wolff, i Historisk tidskrift för Finland 2015:4
Måltidsupplevelser i 1700-talets Sverige och det tidiga 1800-talets Finland,
av Johanna Ilmakunnas, i Historisk tidskrift för Finland 2015:4
Återbruk i modegardeoben ca 1790-1830, av Pernilla Rasmussen, i Historisk
tidskrift för Finland 2015:4

Tidskrifter

Historisk tidskrift för Finland 2015:4, med tema ”1700-talets kulturhistoria”
innehåller ett flera antal artiklar och recensioner med anknytning till
herrgårdar och eliter.

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
Isak Gustaf Clason som herrgårdsarkitekt
Isak Gustaf Clason var en ledande gestalt inom svensk arkitektur från slutet
av 1880-talet fram på 1910-talet. Han var aktiv som professor vid
arkitektutbildningen på KTH och senare statlig tjänsteman i
Överintendentsämbetet. Han drev sitt arkitektkontor med ett tiotal
medarbetare som ritade projekt som Nordiska museet och Hallwylska
palatset. Ändå var den mest omfattande verksamheten för Clason och hans
kontor restaurering och nybyggnad på herrgårdar runt om i landet. Det
gällde
ombyggnader
av
huvudbyggnader,
tjänstebostäder,
ekonomibyggnader och trädgårdsanläggningar och i några fall nybyggnad av
huvudbyggnader. Clason medverkade med arbeten på ett 60-tal herrgårdar.
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Det betyder att Clason har satt sin prägel en betydande del av våra
herrgårdar.
Jag har sedan lång tid intresserat mig för de kraftiga omgestaltningar som
Clason gjorde av 1800-talsfasader och även av inredningar från samma tid.
Jag var nyfiken på vilka ideal som låg bakom arbetena och även på Clasons
arbetsmetoder. Därför gjorde jag ett stipendiatarbete på Kgl.
Konsthögskolans arkitekturskola som resulterade i boken Pietet eller
vandalism? Isak Gustaf Clasons herrgårdsprojekt i Östergötland utgiven
1996. Därefter formulerade jag ett avhandlingsämne på samma tema och
arbetade en period med detta på KTH med Johan Mårtelius som handledare.
Andra arbetsuppgifter har tagit det mesta av min tid och därför har arbetet
fördröjs rejält. Nu har jag genom stimulans av min nya handledare Victor
Edman och biträdande handledare Johan Öhrn kommit igång med arbetet
igen och planerar att lägga fram en lic-uppsats under året.
Mats Fredriksson, mats@fredrikssonarkitektkontor.se

4.UTSTÄLLNINGAR
-

5.ÖVRIGT
Kulturmiljöfrämjandet bildat. Bli medlem!
Stora delar av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer är hotat. Genom statlig utförsäljning av
kulturbyggnader eller svårigheter i förvaltning av privat egendom och
arvsskiften kan stora värden gå till spillo. Värden som byggts upp under
århundraden kan skingras.
Vi behöver bryta ny väg och hitta en framtida modell i Sverige. Det gäller
inte bara slott och herrgårdar utan också vardagliga byggnader för både
boende, vård och arbete samt viktiga fornlämningsområden. Kulturmiljöers
fortbestånd är ett allmännyttigt samhällsintresse, som kräver våra
gemensamma resurser.
Genom bildandet av Kulturmiljöfrämjandet vill vi säkra detta. Bestående,
levande och lättillgängliga kulturmiljöer är ett nationellt arv, en del av vår
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framtida kulturella välfärd och en levande berättelse om vårt land och dess
framväxt.
Se mer på: http://www.kulturmiljöfrämjandet.se/

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015 ett Europeiskt nätverk
för herrgårdsforskning - European Network for Country House and
Estate Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja
forskningen om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och
workshops.
Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx

Hemsidan Svenska Herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas.
Nyheter:
8 april 2016: 100 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Södermanland
21 mars 2016: 28 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Närke
21 mars 2016: 25 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västmanland
10 mars 2016: 90 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i
Västergötland
Databasen innehåller i nuläget över 850 000 uppgifter om herrgårdar i
Sverige från de flesta län i Sverige. Ett av målen för år 2016 är att lägga in
uppgifterna om herrgårdar och ståndsgårdar från bokverket Sveriges
Bebyggelse. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så ni som sitter på
information om herrgårdars ägare och brukare får gärna dela med er.
Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 29. 20160312
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
620 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER
ENCOUNTER network har sin nästa konferens i York, England, 2022/9 2016. Mer information kommer senare.

Nordisk gartnerihistorisk konferens och FORUMs konferens,
Helsingborg 26-28/10 2016.
Den 26-27 genomförs en trädgårdshistorisk konferens med tema
handelsträdgårdar och fruktodlingar, för både praktiker och teoretiker på
friluftsmuseet Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg och på
Helsingborg Arena! Arrangörer är Nätverket Trädgårdsmästare i Historisk
miljö och Gartnerihistorisk netværk. Du anmäler dig till en eller båda
dagarna.
Den 28 oktober genomförs FORUM för trädgårdshistorisk forsknings årliga
konferens på Fredriksdal, med separat inbjudan och anmälan.
Skicka ett meddelande till garthistnord2016@gmail.com för att få all
information per e-post.

39

Capability brown and Royal Gardens conference, 6th-8th June 2016,
Hampton Court Palace.
This year marks the 300th anniversary of the birth of Lancelot 'Capability'
Brown, the designer who transformed the designed landscape and created a
style which has shaped ideas and images of the quintessential English
countryside. The year will be marked by a series of events, conferences and
publications across the country. Se mer på:
http://www.hrp.org.uk/hampton-court-palace/whats-on/capability-brownroyal-gardens-conference-2016

Påminnelse: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland den
15.-17 august 2016.
Nya tider i gamla gårdar – innovationer, urbanisering och samhällets
brytpunkter
Temat är valt för att belysa hur förutsättningarna, verksamheten och miljön
på gamla herrgårdar har påverkats och förändrats av samhällsutvecklingen
och urbaniseringen under 1800-talet till i dag, men vi välkomnar också
föredrag om äldre skeden av samhällelig förändring och tidigare brytpunkter.
Symposiet består av en konferensdag i Helsingfors och två exkursionsdagar.
Under den första dagen belyses temat ”Nya tider i gamla gårdar” av några
inbjudna talare, varefter vi samlas i workshoppar för konferensdeltagarnas
egna föredrag och för diskussioner.
Vi inbjuder forskare och andra som arbetar med herrgårdar i Norden att
inkomma med förslag på föredrag (15 minuter + 10 minuter diskussion).
Vi välkomnar också kortare presentationer av nya forskningsprojekt eller
andra projekt som anknyter till konferenstemat. Abstrakt på högst en sida
sänds till Nina Edgren-Henrichson – nina.edgren-henrichson@sls.fi – senast
den 30 mars 2016. Bifoga rubrik, några nyckelord och kontaktinformation.
Besked om godkännande ges inom april 2016.
Mer information på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/nordisk-slots-ogherregaardssymposium/nordisk-slots-og-herregaardssymposium-2016.aspx

Påminnelse: Seminar om ”Herregårdenes Indian Summer” i den
danske Herregårdspulje: Forårsmøde på herregården Rosenvold ved
Vejle onsdag den 6. april 2016 om ”Herregårdenes Indian Summer – interiør
og eksteriør o. 1849-1919”. Tilmeldingsfrist er 30. marts til Britta Andersen
på ba@gammelestrup.dk . Det koster 350 kr. at deltage, og for dette beløb
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får du frokost, kaffe, te, kage, foredrag og ophold på Rosenvold. Begrænset
deltagerantal.
Påminnelse: Herregårdstur til nordtyske slotte, parker og
herregårde med Dansk Center for Herregårdsforskning: 9.-12.
oktober 2016 står Dansk Center for Herregårdsforskning for en herregårdstur
til nordtyske slotte, parker og herregårde. Det er ph.d. Mikael Frausing, som
er rejseleder og Cultours, der står for det praktiske. For yderligere info se
vedhæftede turprogram eller kontakt Mikael Frausing på
mf@gammelestrup.dk.

2.LITTERATUR
Böcker

Fritz von Dardel. Han tecknade sitt liv, av Angela Rundquist, Carlsson
bokförlag, 2016.

Drömmen om svenskt silke, av Anders Johansson Åbonde, KSLA, 2016.

Artiklar

Tidskrifter
3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR
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-

5.ÖVRIGT

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015 ett Europeiskt nätverk
för herrgårdsforskning - European Network for Country House and
Estate Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja
forskningen om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och
workshops.
Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx
och på facebook-gruppen
https://www.facebook.com/groups/1674516309435914/?fref=ts
Rapporten från konferensen på:
http://herregaardsforskning.dk/media/341284/conference_report_european_
encounters.pdf

Hemsidan Svenska Herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas.
Nyheter:
10 mars 2016: 90 000 uppgifter om herrgårdar i Västergötland
4 februari 2016: 10 000 uppgifter herrgårdar i Blekinge
31 januari 2016: 2400 uppgifter om herrgårdar på Gotland.
29 januari 2016: 52 000 uppgifter om herrgårdar i Värmland.
Databasen innehåller i nuläget över 700 000 uppgifter om herrgårdar i
Sverige från de flesta län i Sverige. Ett av målen för år 2016 är att lägga in
uppgifterna om herrgårdar och ståndsgårdar från bokverket Sveriges
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Bebyggelse. Hittills har jag gått igenom Uppsala, Södermanlands,

Värmlands, Gotlands, Blekinges, Älvsborgs och Skaraborgs län. Jag är
tacksam för all hjälp jag kan få, så ni som sitter på information om
herrgårdars ägare och brukare får gärna dela med er.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 28. 20160210
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
600 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER
Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland den 15.-17
august 2016.
Nya tider i gamla gårdar – innovationer, urbanisering och samhällets
brytpunkter
Temat är valt för att belysa hur förutsättningarna, verksamheten och miljön
på gamla herrgårdar har påverkats och förändrats av samhällsutvecklingen
och urbaniseringen under 1800-talet till i dag, men vi välkomnar också
föredrag om äldre skeden av samhällelig förändring och tidigare brytpunkter.
Symposiet består av en konferensdag i Helsingfors och två exkursionsdagar.
Under den första dagen belyses temat ”Nya tider i gamla gårdar” av några
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inbjudna talare, varefter vi samlas i workshoppar för konferensdeltagarnas
egna föredrag och för diskussioner.
Vi inbjuder forskare och andra som arbetar med herrgårdar i Norden att
inkomma med förslag på föredrag (15 minuter + 10 minuter diskussion).
Vi välkomnar också kortare presentationer av nya forskningsprojekt eller
andra projekt som anknyter till konferenstemat. Abstrakt på högst en sida
sänds till Nina Edgren-Henrichson – nina.edgren-henrichson@sls.fi – senast
den 30 mars 2016. Bifoga rubrik, några nyckelord och kontaktinformation.
Besked om godkännande ges inom april 2016.
Mer information på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/nordisk-slots-ogherregaardssymposium/nordisk-slots-og-herregaardssymposium-2016.aspx

The Eleventh European Social Science History conference i Valencia,
30 mars - 2 april 2016, har lagt ut programmet. Många sessioner handlar
om herrgårdar och eliter, till exempel:
D-1 - MAT01 : Country House and Comfort in Early-Modern Europe
G-2 - ELI02 : Social Mobility and Elites in Commercial Towns (15th-16th
Centuries)
K-2 - MID08 : Courts and Governance in the Late Medieval and Early Modern
State
U-2 - SOC02 : Elites, Inequality and Social Mobility
G-3 - ELI04 : Elites in Central and Northern Europe during World War I
C-4 - ELI18 : Elites in Local Economies
Hela programmet på: https://esshc.socialhistory.org/esshcuser/programme

Seminar om ”Herregårdenes Indian Summer” i den danske
Herregårdspulje: Forårsmøde på herregården Rosenvold ved Vejle onsdag
den 6. april 2016 om ”Herregårdenes Indian Summer – interiør og eksteriør
o. 1849-1919”. Tilmeldingsfrist er 30. marts til Britta Andersen på
ba@gammelestrup.dk . Det koster 350 kr. at deltage, og for dette beløb får
du frokost, kaffe, te, kage, foredrag og ophold på Rosenvold. Begrænset
deltagerantal.
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Herregårdstur til nordtyske slotte, parker og herregårde med Dansk
Center for Herregårdsforskning: 9.-12. oktober 2016 står Dansk Center
for Herregårdsforskning for en herregårdstur til nordtyske slotte, parker og
herregårde. Det er ph.d. Mikael Frausing, som er rejseleder og Cultours, der
står for det praktiske. For yderligere info se vedhæftede turprogram eller
kontakt Mikael Frausing på mf@gammelestrup.dk.

2.LITTERATUR
Böcker

Country House: Material Culture and Consumption, J. Stobart och A. Hann

(red), Historic England, 2016, se även:
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/the-country-house/

Enviroment, Society and the Black Death. An interdisciplinary approach to
the late-medieval crisis in Sweden, ed. Per Lagerås, Oxbow Books, 2016

Artiklar
To build according to on's status: a country house in late 18th-century
Sweden, av Johanna Ilmakunnas, i Country House: Material Culture and
Consumption, J. Stobart och A. Hann (red), Historic England, 2016.

Tidskrifter
3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR
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5.ÖVRIGT
PhD Scholarship Competition 2016
Från Professor Jon Stobart, Manchester Metropolitan University:
There are a whole raft of studentships currently being advertised by MMU
(see http://www2.mmu.ac.uk/research/research-study/scholarships/). They
will be awarded on a competitive basis, so not all of those listed will actually
happen.
I have two projects to which I am looking to recruit students:



The material lives of merchants: at home with the commercial elite
of Georgian Manchester
Department stores and the making of the modern city, 1830-1930

Could you please circulate these details to any students who you think might
be interested – I’m ideally looking for someone who has or will have
completed their MA, but we are able to make exceptions for outstanding
candidates without an MA.
If you’d like to know
J.Stobart@mmu.ac.uk .

more,

please

contact

Jon

Stobart

on:

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober i år ett Europeiskt nätverk för
herrgårdsforskning - European Network for Country House and Estate
Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja forskningen
om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och workshops.
Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx
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och på facebook-gruppen
https://www.facebook.com/groups/1674516309435914/?fref=ts
Rapporten från konferensen på:
http://herregaardsforskning.dk/media/341284/conference_report_european_
encounters.pdf

Hemsidan Svenska Herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas. Hemsidan har nu kompletterats med mer fullödig
information om syfte och mål, samt med beskrivningar av hur Databasen
Sveriges herrgårdar kan användas. Databasen innehåller i nuläget över
600 000 uppgifter om herrgårdar i Sverige från de flesta län i Sverige. Ett av
målen för år 2016 är att lägga in uppgifterna om herrgårdar och
ståndsgårdar från bokverket Sveriges Bebyggelse. Hittills har jag gått
igenom Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Gotlands och Blekinges län.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så ni som sitter på information om
herrgårdars ägare och brukare får gärna dela med er.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 27. 20160126
Hej alla herrgårdsintresserade!
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få
information om vad som händer på herrgårdsforskningsfronten eller är
sådana som jag anser bör bli informerade. Information skickas ut vid
ungefär 10 tillfällen per år.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
590 forskare, arkivarier, museitjänstemän och gårdsägare. Sprid gärna
kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av denna
information, så stryker jag er från e-postlistan.
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Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER
Estates and estates landscapes; past and future perspectives 17-21
juli 2016.
Call for panel discussion on estates and the landscape. På vegne af Gerdy
Vershuure-Stuip (Holland) og Rodrigo Dias (Portugal) udsendes hermed en
opfordring til at indsende forslag til paneldiskussionen Estates and estates
landscapes; past and future perspectives ved International planning
history society conference i Delft den 17-21 July 2016. Se mer på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research/news/call-for-paneldiscussion-on-estates-and-the-landscape.aspx

1700-talsseminariet vid Uppsala universitet innehåller ofta ämnen som
berör eliter och herrgårdar, se mer på http://www.1700tal.se/seminariet.html
Onsdagen den 27 januari kl. 16.15–18 talar professor Robert Darnton,
Harvard om
”Censorship and the Book Police in Eighteenth-Century France”.
Plats: Inre tidskriftsläsesalen, Carolina.
Onsdagen den 6 april kl. 16.15-18:
Fil. dr Hanna Hodacs presenterar sin bok Silk and Tea in the North:

Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth-Century
Europe (Palgrave Macmillan, utkommer i mars/april 2016).

2.LITTERATUR
Böcker
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Drömmer om stormaktstiden, av Börje Magnusson och Jonas Nordin,
Medströms förlag 2015.

Bjersgårdsarkivet. Gyllenstiernor på Bjersgård. Glimtar ur herrgårdens och
Åsbobygdens äldre historia. Del 1 fram till 1650, av Torsten Hannrup,
Monitorförlaget 2015

Tofta. En herrgårds historia, av Kenneth Gustafson, YC förlag, 2015
Visborgs slott. Danskt herresäte och piratnäste. Gotland i den politiska
hetluften 1407-1679, av Gun Westholm, Gotlandica förlag, 2015

Artiklar
Fågeldammar i Uppland, av Ingvar Svanberg, i Uppland 2015.
Berga slott 100 år, i Glimtar från Haningebygden 2015.

Tidskrifter
3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
The social and cultural history of the clergy within Swedish country
house culture
PhD-student Beverly Tjerngren, Historiska institutionen, Uppsala
universitet, beverly.tjerngren@hist.uu.se
My dissertation project, begun in February 2015, is a social and cultural
history of the clergy within Swedish country house culture during the long
eighteenth century. In investigating clergy interactions with country house
culture, I aim to add to a deeper and more nuanced understanding of both
the country house and the clergy in the larger context of early modern
Swedish society.
I have identified domestic chaplains (huspredikanter) as an ideal subject for
my research. They were an integral part of the early modern country house
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culture, yet have been accorded little attention in scholarly writing, both in
Sweden and in wider Europe. In serving two “masters” — both the Church
and their noble patrons — domestic chaplains could find themselves in a
tense position of divided loyalties. Nobility sometimes used the employment
of domestic chaplains as a means to curtail the influence of the Church in
their own affairs, and the practice of ordaining domestic chaplains was the
subject of much debate and disapproval within the clerical estate during the
period of study. The domestic chaplain found himself in the middle of these
opposing interests, and a prudent chaplain had to find a way to appease
them both if he hoped to advance in his career.
In many cases, these chaplains moved on, after their service in noble
houses, to serve as rectors (kyrkoherdar) in their own parishes, and my
dissertation work is in part a comparison between the lives and experiences
of those rectors who had served as domestic chaplains and those who had
not. These lives and experiences may or may not have differed significantly,
but either will result will add to our understanding of clerical life in early
modern Sweden.
The following areas are of particular interest as I approach the source
material:
— The lives and conditions of domestic chaplains.
— The consumer practices and material culture utilized by Swedish clergy
within their
residences and the roles these played in status and power manifestation,
especially as they relate to respectability within the early modern
phenomenon of “professionalization”. This includes efforts by the clergy
throughout the eighteenth century to distance themselves from farmers and
align themselves more closely with the bourgeoisie.
— The ways that the early modern Swedish rectory may have functioned as
a sort of country house, including approaches taken by clergy to make their
rectories more closely resemble country houses in both function and
appearance.
The project is financed by Handelsbankens forskningsstiftelser,
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning och
Historiska institutionen, Uppsala universitet.

4.UTSTÄLLNINGAR
-
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5.ÖVRIGT
Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober i år ett Europeiskt nätverk för
herrgårdsforskning - European Network for Country House and Estate
Research (ENCOUNTER). Nätverket skall verka för att främja forskningen
om herrgårdar och bland annat ordna konferenser och workshops.
Mer information, på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx
och på facebook-gruppen
https://www.facebook.com/groups/1674516309435914/?fref=ts
Rapporten från konferensen på:
http://herregaardsforskning.dk/media/341284/conference_report_european_
encounters.pdf

Hemsidan Svenska Herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas. Hemsidan har nu kompletterats med mer fullödig
information om syfte och mål, samt med beskrivningar av hur Databasen
Sveriges herrgårdar kan användas. Databasen innehåller i nuläget omkring
600 000 uppgifter om herrgårdar i Sverige från de flesta län i Sverige. Ett av
målen för år 2016 är att lägga in uppgifterna om herrgårdar och
ståndsgårdar från bokverket Sveriges Bebyggelse. Jag är tacksam för all
hjälp jag kan få, så ni som sitter på information om herrgårdars ägare och
brukare får gärna dela med er.
Hälsningar
Göran
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