Herrgårdsnytt 2015
© Göran Ulväng.

Herrgårdsnytt är ett nyhetsbrev som har skickats ut 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 26. 20151212
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 sporadiskt.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
580 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.
Detta är årets sista utskick och jag vill passa på att tacka alla er
som under året har sänt in information om konferenser, nya böcker
och artiklar, nya forskningsprojekt och annat. Fortsätt gärna med
det!
Informationen för 2012 till 2014 finns i PDF-filen, se: http://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf

1.KONFERENSER

British Society for Eighteenth-Century Studies anordnar sin 45:e årliga
konferens 6-8 januari 2016 med tema Growth, Expansion and Contraction.
Program på https://www.bsecs.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/BSECSAnnual-Conference-Programme-december-amendments.pdf
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Påminnelse:
Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning bildat!
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

2.LITTERATUR
Böcker

Vik. Historia, miljö, människor. Upplandsmuseet 2015.
Masreliezrummen. En köpmansvåning i Gamla stan, av Ingrid Sjöström och
Ursula Sjöberg, 2015.

En makalös historia. Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall, av
Peter Ullgren, Norstedts, 2015.

Artiklar
Tidskrifter
Senaste numret av Nationalmuseums Art Bulletin, med flera artiklar med
anknytning till herrgårdskultur, nås på
http://www.nationalmuseum.se/sv/Om-samlingarna1/Forskning/ArtBulletin/Art-Bulletin-Volume-21/
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3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR
5.ÖVRIGT

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 .

Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne har till ändamål att
med bidrag till publicering stödja forskning kring äldre byggnader i Sverige,
främst inom Stockholms kommun. Ansökan skall förutom sökandes namn
och postadress, omfatta personnr, ev. organisationsnr, tel., e-postadress
samt kortfattad CV. Uppgifter om projektet skall anges med projekttitel, sökt
belopp, projektets totalkostnad, ev. förlag och sammanfattande beskrivning
på max 1500 tecken. Ytterligare uppgifter kan lämnas i bilagor på max 3 A4sidor. Beviljade bidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.
Ansökan i två exemplar skall vara stiftelsen tillhanda per ordinarie post
senast måndagen den 1 februari 2016. Stiftelsens adress är: Aina Palmér,
Rindögatan 48, 115 58 Stockholm.
Databasen Sveriges herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas och innehåller i nuläget omkring 550 000 uppgifter
om herrgårdar i Sverige från de flesta län i Sverige.

Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 25. 20151127.
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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
570 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf

1.KONFERENSER
Påminnelse:
Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning bildat!
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
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2.LITTERATUR
Böcker

Drömmen om stormakten. Erik Dahlbergs Sverige, av Börje Magnusson och
Jonas Nordin, Medströms förlag 2015.

Stora Vilunda, Vilunda 1:266, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun,
Stockholms län, Kulturhistorik karakterisering, av Anders Franzén, 2015.
Hofors herrgård. Antikvarisk utredning och möbleringsförslag till
herrgårdsbyggnad. Torsåkers socken, Hofors kommun, Gästrikland, av Anna
larsdotter, 2014, Länsmuseet Gävle.

Skånelaholm. En vägledning, av Karin Sidén och Johan Åkerlund, 2015
KVHAA.

Artiklar
Ekolsunds alléer. Restaurering, beskärning och nyplantering, av Börje
Drakenberg, Jens Hendeliowitz och Nils Liedbaum, i Lustgården 2015.
Stockholms slott och den nya kungsstaden, av Martin Olin, i red. Åsa
Karlsson, Klas Kronberg & Per Sandin: Karl XII och svenskarna i Osmanska
riket : Armémuseum årsbok 2015.

Tidskrifter

Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 2015,
innehåller flera intressanta artiklar med anknytning till 1700-talets elit.
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3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
Välkommen till en presentation av det nya kulturhistoriska
bokprojektet Svensk trädgårdshistoria!
Bokprojektet Svensk trädgårdshistoria är ett planerat översiktsverk i två
band om trädgårdar och trädgårdsodling i Sverige ur ett kulturhistoriskt
perspektiv. Trädgårdar och trädgårdshistoria är ett brett internationellt
forskningsfält som under senare år vitaliserats med nya perspektiv. Även i
Sverige befinner sig detta mångvetenskapliga forskningsområde i ett
dynamiskt skede. Bokverket blir det första i sitt slag i Sverige och kommer
att fylla en viktig lucka genom att redovisa och sammanfatta aktuellt
forskningsläge, dra slutsatser från tidigare forskning, men också ställa nya
centrala frågor till både tidigare utnyttjat och nyfunnet källmaterial samt inte
minst genom att vara rikt illustrerat.
Projektet är ett samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien.
Vid seminariet kommer huvudförfattarna och redaktörerna docent Åsa
Ahrland och docent Catharina Nolin att presentera projektets upplägg och
bokverkets utformning samt öppna ett par titthål in till respektive bokdel.
Tid: Måndag 14 dec, kl 18.00–20.00 (kaffe med smörgås från kl 17.30).
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B,
Stockholm
Anmälan senast den 7 dec via denna länk eller via KSLA:s hemsida
www.ksla.se (avbokning måste ske senast den 10 dec, annars faktureras
SEK 500 för kostnaderna)
Frågor: Åsa Ahrland, asa.ahrland@slu.se, 070-339 33 12, Catharina Nolin,
catharina.nolin@arthistory.su.se , 070-939 56 32

4.UTSTÄLLNINGAR
-
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5.ÖVRIGT

The Attingham trust for the study of historic houses and collections,
ger följande kurser under år 2016:
The London House Course: 19th - 25th April 2016
Directed by Giles Waterfield and Sarah Nichols this non-residential course
studies the development of the London house from the
Renaissance to the present, combining numerous visits to houses, many of
them private, with a series of lectures by leading
authorities. Based at the Sir John Soane Museum the course runs
chronologically from the medieval period through to 20th
century domestic buildings. Deadline for applications: 11th January 2016
The Attingham Study Programme: The Historic House in Denmark: 1st - 8th
June 2016
Commencing in Copenhagen this ambitious 8-day programme will
concentrate on Denmark’s rich heritage of royal castles and
manor houses virtually unknown outside the country. Ranging from the
Middle Ages to the nineteenth century, a wide variety will
be visited many still in private hands. The programme will be directed by
Annabel Westman with the invaluable assistance of a
Danish advisory committee. Some scholarship assistance is available.

Deadline for applications: 24th January 2016

The 65th Attingham Summer School: 30th June - 17th July 2016
Directed by Elizabeth Jamieson and Andrew Moore, and accompanied by
specialist tutors and lecturers, this intensive 18-day
course will include visits to approximately 25 houses in Sussex,
Nottinghamshire, Derbyshire and Yorkshire. The Summer School
will examine the country house in terms of architectural and social history,
and the decorative arts. Full and partial scholarships are
available and applications are invited from those working in related fields.

Deadline for applications: 31st January 2016

Royal Collection Studies: 4th - 13th September 2016
Run on behalf of Royal Collection Trust, this strenuous 10-day course based
near Windsor is directed by Giles Waterfield. The
school will visit royal palaces in and around London with specialist tutors
(many from the Royal Collection) and study the extensive
patronage and collecting of the royal family from the Middle Ages onwards.
The course is open to all but priority will be given to
those with a professional or specialist knowledge of British architecture or
history of the fine and decorative arts. Some
scholarship assistance is available. Deadline for applications: 12th February

2016
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French Eighteenth-Century Studies at the Wallace Collection: 9th - 14th
October 2016
Run for the fourth time, this 5-day non-residential programme aims to foster
a deeper knowledge and understanding of French
eighteenth-century fine and decorative art. Based at the Wallace Collection
with one full study day at Waddesdon Manor this
course is intended primarily to aid professional development with objectbased study, handling sessions and a look at behind-thescenes
conservation. Applications are invited from those working in related fields.

Deadline for applications: 30th April 2016

Se även hemsida på www.attinghamtrust.org

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 .

Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne har till ändamål att
med bidrag till publicering stödja forskning kring äldre byggnader i Sverige,
främst inom Stockholms kommun. Ansökan skall förutom sökandes namn
och postadress, omfatta personnr, ev. organisationsnr, tel., e-postadress
samt kortfattad CV. Uppgifter om projektet skall anges med projekttitel, sökt
belopp, projektets totalkostnad, ev. förlag och sammanfattande beskrivning
på max 1500 tecken. Ytterligare uppgifter kan lämnas i bilagor på max 3 A4sidor. Beviljade bidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.
Ansökan i två exemplar skall vara stiftelsen tillhanda per ordinarie post
senast måndagen den 1 februari 2016. Stiftelsens adress är: Aina Palmér,
Rindögatan 48, 115 58 Stockholm.
Databasen Sveriges herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
fortsätter att utvecklas och innehåller i nuläget omkring 550 000 uppgifter
om herrgårdar i Sverige från de flesta län i Sverige.

Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 24. 20151121.
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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
540 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf

1.KONFERENSER
Nu finns programmet för The Eleventh European Social Science History
conference (ESSHC) i Valencia, 30 mars - 2 april 2016 utlagt, men flera
intressanta sessioner med anknytning till herrgårdar, se länk:
https://esshc.socialhistory.org/esshc-user/programme

Och så en påminnelse:
Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning bildat!
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.
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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

2.LITTERATUR
Böcker

Älskad. Florrie Hamilton på Högfors, av Yvonne Grönberg, Årsbok för
Västmanlands museum och Västmanlands hembygdsförbund 2014.

Adel. Den danske adel efter 1849, av Lars Bisgaard och Mogens Kragsig
Jensen, red., Gads förlag, 2015.

Nörre Vosborg i tid och rum. Borg og herresaede, av Anders Bøgh, Helle
Henningsen, Kristian Dalsgaard (red.), Aarhus universitetsförlag, 2014.

Nörre Vosborg i tid och rum. Herregård i lyst och nöd. av Anders Bøgh, Helle
Henningsen, Kristian Dalsgaard (red.), Aarhus universitetsförlag, 2014.

Marielund – Sommardröm vid Uppsala, av Jonas Pertoft (red.), Föreningen
Marielunds vänner, 2015 .

Stöpafors herrgård i verkligheten och i sagans värld, av Kjell Göthe, 2015.

Artiklar
The performativity of Adriaen de Vries´s scultures in Drottningholm garden,
av Rikke Garfield Lagersted-Olsen, i Beyond Scylla and Charybdis. European

courts and court residencies outside Habsburg and Valois/Bourbon
Territories 1500-1700. Papers from the PALATIUM Conference in
Copenhagen and Hillerød 30 April to 2 May 2012, 2015.

Ätten von Fersens tragiska utslocknande, av Göran Gunér, i Kulturens värld,
2015.
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Släkten Koskull och hovkretsen, av Andreas Anderberg, i Släktforskarnas

årsbok 2015.

Baronens och pigans förvillelse i Anderslövs gästgivaregård, av Mats
Pettersson, i Släktforskarnas årsbok 2015.
En borgexpedition med litet bredare diskussion, av Anders Ödman, i Elbogen
2014.

Tidskrifter
Tidskriften Kulturvärden ges ut fyra gånger per år och innehåller ofta artiklar
om slott och herrgårdar i statens ägo, se mer på www.sfv.se .

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT

4.UTSTÄLLNINGAR
Från kläde till silkesflor
Utställning med material från Elisabet StavenowHidemark och Klas Nybergs senaste bok bjuder på textilprover från 1700talets svenska fabriker. K.A. Almgren Sidenväveri & Museum,
Repslagargatan 15A 118 46 Stockholm

5.ÖVRIGT

Slott och herrgårdar i statlig ägo
Statens fastighetsverk förvaltar en rad av rikets främsta slott och herrgårdar.
På hemsidan finns bilder och beskrivningar, se

http://www.sfv.se/sv/fastigheter .
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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 .

Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne har till ändamål att
med bidrag till publicering stödja forskning kring äldre byggnader i Sverige,
främst inom Stockholms kommun. Ansökan skall förutom sökandes namn
och postadress, omfatta personnr, ev. organisationsnr, tel., e-postadress
samt kortfattad CV. Uppgifter om projektet skall anges med projekttitel, sökt
belopp, projektets totalkostnad, ev. förlag och sammanfattande beskrivning
på max 1500 tecken. Ytterligare uppgifter kan lämnas i bilagor på max 3 A4sidor. Beviljade bidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.
Ansökan i två exemplar skall vara stiftelsen tillhanda per ordinarie post
senast måndagen den 1 februari 2016. Stiftelsens adress är: Aina Palmér,
Rindögatan 48, 115 58 Stockholm.
Databasen Sveriges herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
har utvecklats under hösten och innehåller i nuläget omkring 500 000
uppgifter om herrgårdar i Sverige från de flesta län i Sverige.

Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 23. 20151102.
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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
540 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning bildat!
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.
Första konferensen är tänkt att äga rum i York, England i september 2016.
Mer information, se:
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
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Herrgårdsnytt nummer 22. 20151029.
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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
540 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf
1.KONFERENSER

2.LITTERATUR
Böcker

Luxury and Gender i European towns 1700-1914, av Simonton, D,
Kaartinien, M och Montenach, red, Routledge 2015.

Från kläde till silkesflor. Textilprover från 1700-talets svenska fabriker, av
Elisabeth Hidemark och Klas Nyberg, Kulturhistoriska bokförlaget 2015.
Artiklar

The Luxury Shopping Experience of the Swedish Aristorcracy in the EighteenCentury Paris, av Johanna Ilmakunnas, i Luxury and Gender i European
towns 1700-1914, Routledge 2015.
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Favourites of Fortune. The Luxury Consumption of the Hackmans in Vyborg,
1790-1825, av Ulla Ijäs, i Luxury and Gender i European towns 1700-1914,
Routledge 2015.

Reconstructing Historical Gardens, Negotiations and Debates - The LarvikCase, av Lars Jacob Hvinden-Haug, i Heritage, Democracy and The Public,
Torgrim Sneve Guttormsen & Grete Swensen, eds, Ashgate 2015.

Tidskrifter

Bebyggelsehistorisk Tidskrift nr 70 har utkommit med artiklar om bland

annat 1600-talets idealstäder och arkeologi, stadsarkeologi i Norrland, Visby
ringmur — att återuppbygga med autenticitet, Visby vallgravar — ett
trädgårdshistoriskt kulturarv under exploateringshot och Kommunal
kulturmiljövård och gentrifiering.
Stöd gärna tidskriften genom att bli medlem i Förenigen Bebyggelsehistorisk
tidskrift. För mer information, se www.bebyggelsehistoria.org .

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT

4.UTSTÄLLNINGAR

Det offentliga rummet, Nationalmuseum i samarbete med ett statligt företag,
se http://www.nationalmuseum.se/Utstallningar/Aktuella-utstallningar/Detoffentliga-rummet/

Rejält Retro på Nordiska museet. Det välgjorda, hållbara, mönstrade och

färgstarka är tydliga trender idag, och precis vad som utmärker
allmogemöblerna från 1700- och 1800-talen. I Rejält retro visas golvur, skåp,
skrin och kistor, drygt femtio utvalda statusobjekt från hela landet, mot en
modern bakgrund i oväntade kombinationer.

Med smak av humle på Nordiska museet. Hur går det till att brygga öl

hemma? Hur odlas humle och hur påverkar den ölet? Den här utställningen
bjuder på tips, inspiration och möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom
både odling och brygd.
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5.ÖVRIGT
Oplevelsernes herrgård – danske herrgåre i det 21. Århundred.
Herregårdene udgjorde gennem århundreder en dominerende økonomisk og
politisk magt i samfundet. Deres betydning svækkedes i 1800-tallet, men
først i løbet af 1900-tallet var herregårdenes rolle som centrale
samfundsinstitutioner endegyldigt udspillet. I dag står et grundlæggende
dilemma mellem bevaring og udvikling, hvor herregårdene på den ene side
må bevares som historiske bygninger, anlæg, parker og kulturmiljøer, og på
den anden side må følge med tiden som moderne virksomheder. Historiker
og ph.d. Mikael Frausing fra Dansk Center for Herregårdsforskning fortæller,
hvordan det på hver sin måde er lykkedes for bl.a. Egeskov Slot og
herregården Hindsgavl at træde ind i det 21. århundrede.
Se filmen på: præsentationsfilm om herregårdene og oplevelsesøkonomien.
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 .
Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne har till ändamål att
med bidrag till publicering stödja forskning kring äldre byggnader i Sverige,
främst inom Stockholms kommun. Ansökan skall förutom sökandes namn
och postadress, omfatta personnr, ev. organisationsnr, tel., e-postadress
samt kortfattad CV. Uppgifter om projektet skall anges med projekttitel, sökt
belopp, projektets totalkostnad, ev. förlag och sammanfattande beskrivning
på max 1500 tecken. Ytterligare uppgifter kan lämnas i bilagor på max 3 A4sidor. Beviljade bidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.
Ansökan i två exemplar skall vara stiftelsen tillhanda per ordinarie post
senast måndagen den 1 februari 2016. Stiftelsens adress är: Aina Palmér,
Rindögatan 48, 115 58 Stockholm.

Databasen Sveriges herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
har utvecklats under hösten och innehåller i nuläget omkring 500 000
uppgifter om herrgårdar i Sverige från de flesta län i Sverige.

Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 21. 20150925.
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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
520 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf
1.KONFERENSER

2.LITTERATUR
Böcker

För den värmländska lanthushållningens väl. Landshövdingar, akademiker
och hushållningssällskap i arbete för agrar modernisering 1790-1820 skildart
i samtida och nyskrivna texter, av Olof Kåhrström (red). 2015.
Socker och söta saker. En kulturhistorisk studie av sockerkonsumtionen i
Sverige, av Ulrika Torell, 2015.
Marcus Porcius Cato ”Om jordbruket” och Marcus Terentius Varro, ”Samtal
om lantbruket” översatta från latinet av Sten Hedberg, samt ”Liv, lantbruk
och livsmedel i Catos och Varros värld. Tolv artiklar av nutida svenska
forskare, av Wikander, örjan och hedberg, Sten (red), Stockholm 2015.

17

Artiklar

The Aristocratic Landscape at Bergkvara Castle, Småland, Sweden, av Martin
Hansson, publicerad i Castella Maris Baltici XI / Archaeolgia Medii Aevi
Finlandiae XX, 2015 (red A Gutehall & C Ödman), 2015, se även länk:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4191314&
fileOId=7851951

Vad fick 1600-talets arbetare i lön? Av Jonas Lindström och Jan Mispelaere, i
Historisk Tidskrift 3/2015 (med exempel från herrgårdar).
Tidskrifter

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT

4.UTSTÄLLNINGAR

5.ÖVRIGT
Medel för forskningsvistelse i Frankrike
Franskt-svenskt mobilitetsprogram, som bl.a. avser vistelser i Frankrike för
forskare verksamma i Sverige. Ansökningstiden blir 1 - 31 oktober i år. Se
länk:
http://www.institutfrancais-suede.com/category/suede-sv/forskning-ochhogre-utbildning/mobilitetsprogram/?lang=sv
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 .
Databasen Sveriges Herrgårdar
Äntligen är den här! I fyra år har jag arbetat med att bygga upp en databas
om Sveriges herrgårdar och nu är den offentlig och sökbar på hemsidan
www.svenskaherrgardar.se

18

Målet med Databasen Sveriges Herrgårdar är att samla information om
samtliga herrgårdar i Sverige med särskilt fokus på herrgårdarnas ägare och
brukare, herrgårdarnas storlek, de underlydande godsens storlek samt
herrgårdarnas geografiska läge från 1500-talet fram till idag. Dessutom
kartläggs de så kallade ståndsgårdarna, gårdar som ägdes eller innehades
av ståndspersoner och hade en påtagligt ståndsmässig bebyggelse, men
som är för små för att benämnas herrgårdar. Dit här t.ex. kyrkoherde- och
komministerboställen, kaptens-, löjtnants- och furirsboställen, samt många
av de större sommarnöjen med jordbruk som uppfördes av borgerskap och
adel under 1700- och 1800-tal.
Med dessa uppgifter som grund underlättas dels jämförelser över tid, mellan
områden och mellan sociala skikt, dels insamlingen av arkivmaterial,
eftersom en inte ringa del av det äldre arkivmaterialet är katalogiserat efter
ägarnas namn. All information kan laddas ned i excel-filer för egna
bearbetningar. Men det är min förhoppning att databasen även kommer var
till stor hjälp även för gårdsägare, släkter, hembygds- och släktforskare,
museer och länsstyrelser.
Mängden material som skall samlas in från jordeböcker, mantalslängder,
husförhörslängder och litteratur är enorm, men jag ser Databasen Sveriges
Herrgårdar som ett livsprojekt. Arbetet initierades genom ett stipendium från
Landsantikvarie Ola Ehns minnesfond 2011 och jag har sedan erhållit stöd
från Länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län samt
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning som
bidrog till att jag kunde få medarbetare i projektet, Ola Korsfeldt och Stefan
Andersson. Utan Olas och Stefans stora skicklighet och engagemang hade
projektet inte kunnat genomgöras och jag är mycket tacksam för deras
insatser så långt.
I nuläget har huvuddelen av insamlandet skett i Uppsala, Södermanlands,
Stockholms och Västmanlands län samt från verket Slott och herresäten i
Sverige. Så långt har drygt 20 000 poster med 400 000 uppgifter lagts in i
den sökbara databasen och ytterligare c:a 8 000 poster (160 000 uppgifter)
kommer att läggas in under hösten 2015.
Såväl hemsidan som databasen kommer att fortsätta att utvecklas. Den
närmaste tiden kommer att ägnas åt att lägga upp texter om hur databasen
fungerar, hur jag definierar begrepp och vilka källor som används. I väntan
på detta kan ni besöka min hemsida (se adress nedan) där jag presenterar
den definition av herrgård som jag har använt. I nuläget fungerar heller inte
alla sökvägar, men detta kommer att årgärdas allteftersom. Är ni intresserad
av en specifik herrgårds ägare- och brukarförhållanden eller storlek så sök
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på landskap, härad eller socken så dyker samtliga de gårdar upp som det
finns information om, och sedan kan ni klicka er vidare.
Insamlandet av uppgifter och utvecklandet av hemsidan styrs av
möjligheterna att hitta finansiering. Jag är djupt tacksam till de som kan
tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 20. 20150918.

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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
520 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf

1.KONFERENSER
-
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2.LITTERATUR
Böcker

Humle. Det gröna guldet, av Else-Marie Karlsson Strese och Clas Tollin,
Nordiska museets förlag, 2015

Trädgården på Gäddeholm, av Maria Löfgren, Glädjens Akademi, 2015
Ett gammalt slott i Sörmland. Ur livet på Ökna. Av Bo Bjelfvenstam, 2015.
Hunger och törst. Svensk måltidshistoria från överlevnad till statusmarkör, av
Richard Tellström, Forum förlag, 2015.

Boken om Arvid Larsson, Vingåker. Från statarunge till A-pressare, av
Gunnel Rudin, Faroyna förlag, 2006
Artiklar
Tidskrifter

Släkthistoria 5/2015, har flera längre artiklar om herrgårdar ur olika
perspektiv.

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR
5.ÖVRIGT
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Carl-Göran Adelswärds stiftelse inleder nu sin verksamhet med en
utlysning av medel för forskning om den svenska herrgården. Sista
ansökningsdag är den 1 november 2015.
Stiftelsen bildades 2014 på grundval av testamentariskt förordnande av CarlGöran Adelswärd (1944–2013) och har till ändamål att främja vetenskaplig
forskning om den svenska herrgårdskulturens historia och den svenska
skogsanvändningens historia.
Ekonomiskt bistånd kan lämnas till forsknings-, publicerings- och
symposieverksamhet vid universitet och högskolor, akademier och
forskningsinstitut, sällskap och föreningar samt till fristående forskare som
bedriver kvalificerade studier som är avsedda att redovisas i bok- eller
artikelform. Härigenom kan CGAS bidra till att öka kännedomen om samt
stimulera kunskapsuppbyggnad inom dessa forskningsfält.
Exempel på ämnesområden som ryms inom herrgårdskulturens historia är
herrgårdarnas bebyggelse, arkitektur och materiella kultur, trädgårdar och
parker, traditioner och livsföring liksom aspekter som rör ägarförhållanden,
godsbildning, -ekonomi och -organisation, konsumtions- och samlingshistoria
samt det historiska herrgårdslandskapet.
För mer information se stiftelsens hemsida: www.cgastiftelse.se
Torsdagen den 15/10 kl. 9.30 – 17 anordnar Stiftelsen seminariet Träåldern.

Historiska perspektiv på träets betydelse som material i vår kultur och
diskussion kring aktuell forskning och problemställningar på Kungliga Skogsoch Lantbruksakademien. Det finns möjlighet att delta i mån av plats.
Anmälan sker till rma@cgastiftelse.se senast 1 oktober.

Hemsida om Epitafier
www.epitafier.se, Jonas Magnusson hemsida där epitafier i Sverige kartläggs
och dokumenteras.
Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 19. 20150816.

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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
480 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf

1.KONFERENSER
European encounters. Estates and landscapes om den europæiske
herregårds fysiske, kulturelle og mentale landskab. Konferencen afholdes på
Gammel Estrup den 6.-7. oktober 2015. Det finns fortfarande platser kvar!
Se länk:
http://herregaardsforskning.dk/nyheder/european-encounters-estates-andlandscapes.aspx

Gender, Gardens and Garden History, 8-9 oktober 2015, program och
anmälan på: http://www.gardenhistoryforum.org/
Classical Influences on Georgian Stourhead, Stourton Hall, England,
11-12 november 2015, program på: http://www.stourtonmemorialhall.co.uk/
Dressing Global Bodies, 7-9 juli 2016, University of Alberta, Canada, Call
for papers på: http://www.dressingglobalbodies.com/#theconference

23

2.LITTERATUR
Böcker
Den svenska arkitekturens historia 1000-1800 & Den svenska arkitekturens
historia 1800-2000, av Fredric Bedoire, Norstedts förlag, 2015.
Sågad skog för välstånd. Sågverksindustrins historia i Sverige 1850-2010,
red. Ronny Pettersson, Solmed, KSLA 2015, se mer på: http://www.ksla.se/
Löberöd. Adel och hoveribönder på ett skånskt herresäte under 450 år, av
Allan Olsson, 2015.
Skokloster. Människorna och slottet, av Inger Olovsson & Gösta Sandell,
2015
Excellensen, kvinnor och franska influenser. 25 år med konstutställningarna
på Säfstaholms slott, av Lars Furborg, 2015
Adlig aptit. Mat på Skoklostergrevarnas tid, av Ingrid Larsson Haglund, 2015.

Artiklar
Med Macklean i trädgården, av Åsa Klintborg Ahlklo, i Ale 2015.
Trädgården och parken vid Johannishus slott i Blekinge, av Katharina
Jaeschke Henriksson, i Ale 2015.
Skånska slottsträdgårdar under 1600-talet. Försök till en inventering, av Gert
Jeppsson, i Ale 2015.

Tidskrifter
3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR
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5.ÖVRIGT

Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 18. 20150701

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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
480 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf

1.KONFERENSER
European encounters. Estates and landscapes om den europæiske
herregårds fysiske, kulturelle og mentale landskab. Konferencen afholdes på
Gammel Estrup den 6.-7. oktober 2015. Se länk:
http://herregaardsforskning.dk/nyheder/european-encounters-estates-andlandscapes.aspx
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2.LITTERATUR
Böcker

Källor till trädgårdsodlingens historia: fyra tvärvetenskapliga seminarier
2010-2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och
Arkeobotanik (NTAA), med 29 artiklar om arkeologins källor till

trädgårdarnas och kulturlandskapets historia, kålgårdar och köksträdgårdar,
kultur- och trädgårdsväxter: under mark, på mark, i herbarier och i arkiv och
kulturreliktväxter. Den finns tillgänglig på http://pub.epsilon.slu.se/12372/ .

Artiklar

Tidskrifter

Släkthistoriskt forum 3/2015, som utges av Sveriges Släktforskarförbund,
har tema ”Ett gods – en värld”.

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR
5.ÖVRIGT

Hälsningar
Göran

26

Herrgårdsnytt nummer 17. 20150616

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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
460 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf

1.KONFERENSER
XVIIth World Economic History Congress i Kyoto, 3-7 augusti 2015
har lagt ut sitt program på: http://www.wehc2015.org/second_call.htmlKolla
Kina .
Här finns flera sessioner som presenterar forskning om utvecklig inom
jordbruk, arbete och konsumtion som berör de europeiska herrgårdarnas
utveckling.
CISH:s XXIInd Congress, i Jinan, Kina, 23-29 augusti 2015, har lagt ut
sitt program, på http://www.cish.org/congres/Programme_Congres.pdf . Här
finns flera sessioner med anknytning till herrgårdar och herrgårdsliv, se bl.a
The Uses of History in Tourism och Political Rituals, symbols and
celebrations.
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2.LITTERATUR
Böcker
Adelsfamiljerna på Bogesunds slott - liv och leverne, av Inger Braun, 2015.
En osynlig företagshistoria. Direktörshustrun i svenskt näringsliv, av Therese
Nordlund Edvinsson, 2014, Sekel förlag.
Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och
bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet, av
Kasper Kepsu, 2014, Helsingfors.
Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939, av
Pål Brunnström, 2014.
Griffe, hejrer og ulve. Nyt syn på møbeldesign 1830-1930, av Kirsten RykindEriksen , 2015.

Artiklar
Trädgården på Jonsereds herrgård, av Gunnar Samuelsson, i Jonsereds
hembygdsförenings årsskrift 2014.

Tidskrifter
-
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3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
En handarbetskultur i förändring - Fruntimmerhandarbetets
identitet och funktion 1770-1870
Hanna Bäckström, doktorand i textilvetenskap vid Uppsala universitet,
bedriver forskning om handarbetskultur i högreståndshem 1770-1870.
Jag efterlyser källmaterial som på olika sätt belyser de textila handarbeten
som utfördes i svenska högreståndshem under perioden 1770-1870. I mitt
avhandlingsarbete undersöker jag det textila handarbetets funktion i en
högreståndskontext och den roll det textila handarbetandet spelat vid
konstruktion och manifestation av social identitet. Undersökningen fokuserar
på garntekniker såsom stickning, virkning, nätknytning och hårflätning.
Jag är på jakt efter föremål tillverkade i någon av ovan nämnda
garntekniker, verktyg som använts för att utföra handarbetet, tryckta eller
handskrivna handarbetsmönster och andra dokument där textilt handarbete
beskrivs, samt porträtt eller genremåleri föreställandes individer som utför
textilt handarbete. Källmaterial med känd proveniens har visat sig vara svåra
att hitta, varför jag vänder mig till er som kan ha stött på denna typ av
föremål eller dokument på herrgårdar och slott runt om i landet.
Upplysningar mottages tacksamt på adressen
hanna.backstrom@konstvet.uu.se
MVH
Hanna Bäckström
Doktorand i Textilvetenskap
Uppsala Universitet

4.UTSTÄLLNINGAR
Grönsöö slott: Konsten på Grönsöö.
Skoklosters slott: Barockfesten.
Skånelaholms slott: Minnet av Napoleon – 200 år efter Waterloo
Bogesunds slott, Uppland: Von Höpken-utställning.
Gripsholms slott: Talande textil.
Strömsholms slott: Ridkonst och fursteroll.
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Svaneholms slott: Makt och prakt. Från dansk renässans till svensk barock.
Sofiero slott: Flera utställningar, bl.a. Kungligt sommarliv, Ögonblick från förr
och Sophia - Drottning i tiden
Jönköpings länsmuseum: Prakt & makt. Brahe och 1600-talets adliga livsstil.
Livrustkammaren: Dödens teater. Kungliga begravningar från Gustav Vasa

till Gustaf V.

5.ÖVRIGT
Julita herrgårds- och lantbruksmuseum har öppnat en landskapshistorisk
internetsida där man kan följa förändringen i bebyggelse och
markanvändning på Julita gård 1750-2015, se länk:
http://tidskikaren.nordiskamuseet.se/

Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 16. 20150527
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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
420 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf

KONFERENSER
En kongelig rejse – bygninger och mennesker i magtens centrum.
Konference om Enevaelden i Norden (o. 1650-1850). 9-10/9 2015.
Kære alle nordiske slots- og herregårdsentusiaste
På vegne af Britta Andersen og Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har jeg
hermed den glæde at invitere jer til nordisk konference på Slotsholmen i
København onsdag den 9. og torsdag den 10. september 2015 – for tema,
program, praktiske oplysninger m.m. se venligst vedhæftede fil eller se på
Dansk Center for Herregårdsforsknings hjemmeside.
Som tidligere beskrevet foregår konferencen lige midt i København –
nærmere bestemt på Slotsholmen, det vil sige i og omkring det danske
regeringshovedkvarter Christiansborg. Konferencen er delt op i henholdsvis
en teoretisk del og en praktisk del. Begge formiddage vil der være foredrag i
Harsdorfsalen, som er Rigsarkivets foredragssal. Om eftermiddagen, begge
dage, går vi på opdagelse på og omkring Slotsholmen – jfr. detaljeret
program.

Som I vil bemærke, er der fremvisning af Det Württembergs Palæ torsdag
den 10. september. Her findes de smukke venezianske prospekter, som
Jacopo Fabris malede i midten af 1700-tallet (han har også udsmykket
havesalen på Fredensborg). Imidlertid er der nu ministerkontor (Erhvervsog Vækstministeriet), der hvor malerierne hænger. Da vi jo sandsynligvis får
et valg i Danmark og dermed en ministerrokade inden september, kan vi
ikke garantere, at vi kan komme ind på kontoret – men vi satser på, at alt
går op, så vi kan få den glæde at opleve de smukke malerier.

Bemærk venligst:


at sidste frist for tilmelding er 3. juli.



at der er begrænset deltagerantal, da vi skal rundt som én gruppe.



at vi vil forsøge at fordele deltagerne fra de nordiske lande ligeligt .
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Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt til september!

Med bedste hilsner

Signe Steen Boeskov

LITTERATUR

Böcker
Up and down stairs. Livet på engelska slott och herresäten i verkligheten, av
Jeremy Musson, med förord av Johan Hakelius, 2015, Atlantis.
Konsten på Grönsöö, av Greger Sundin, 2015. Grönsöö kulturhistoriska
stiftelse.
Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om
konsumtion i Sverige 1730-1830, av Leif Runefelt, 2015, Nordic Academic
Press.
Biskops Brasks måltider. Svensk mat mellan medeltid och renässans, av
Magnus Gröntoft (red), 2015, Atlantis.
Krigsbytets biografi. Byten i Riksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek och
Skoklosters slott under 1600-talet, av Emma Hagström Molin, 2015,
Makadam förlag.
Johan Tobias Albinus (ca 1635-1679). Arkitekt i Sverige och Baltikum. En
arkitekturhistorisk och biografisk skildring, av Claes Ellehag, 2011. Boken kan
beställas från författaren på: claes08@live.se
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Artiklar
”Underhållas vid en och annan gård såsom en raritet”. Om påfåglar i svensk
högreståndsmiljö i äldre tid, av Ingvar Svanberg i Svenska landsmål och
svenskt folkliv 2014, se även länk:
http://www.academia.edu/11732800/_Underh%C3%A5llas_vid_en_och_ann
an_g%C3%A5rd_s%C3%A5som_en_raritet_Om_p%C3%A5f%C3%A5glar_i
_svensk_h%C3%B6grest%C3%A5ndsmilj%C3%B6_i_%C3%A4ldre_tid_

Tidskrifter

ÖVRIGT

Nytt forskningsprojekt: Kyrkan som kreditgivare under 1700- och
1800-talens agrara revolution.
Projektet syftar till att undersöka en mycket lite känd, men stor, både till
antalet låntagare, antalet lån, och lånens omfattning, institutionell
kreditgivare på den svenska landsbygden under 1700- och 1800-talet,
nämligen kyrkan. Traditionellt har landsbygdens kreditmarknader uppfattats
som närmast obefintliga. De lånebehov som ändå uppstått till största delen
har ansetts tillgodoses av privata individer, undantaget de sofistikerade
handelsekonomierna i Holland och England. Modern forskning har visat att
landsbygdens kreditmarknader var komplexa, men bilden av vikten av
privata långivare kvarstår. För Sveriges del är uppfattningen att
låneverksamheten på landsbygden nästan uteslutande dominerades av
privata aktörer fram till bildandet av sparbanker och hypoteksföreningar. Vår
utgångspunkt är att den institutionella kreditgivningen på den europeiska
landsbygden under förindustriell tid gravt underskattats, delvis på grund av
brist på studier, delvis på grund av källmaterialet som använts. Våra
preliminära resultat, baserat på kyrkokassornas arkiv, tyder på att kyrkans
låneverksamhet var stor, omfattande och att de enskilda lånesummorna var
mycket höga, motsvarande priset för en gård.
Studien kommer att genomföras för sex områden med stora skillnader i både
ekonomiska och sociala förhållanden, och där det tidigare gjorts
bouppteckningsbaserade studier på den agrara revolutionens utveckling och
förmögenhets- och kreditförhållandena. Undersökningen kommer att utgå
från kyrkoräkenskaperna.
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Studien indelas i två delprojekt. Det första avser kyrkokassorna, dess storlek,
utlåningsfrekvens med mera. Vi avser att testa följande hypoteser: 1.
Utlåningsverksamhetens avkastning har starkt bidragit till kassornas
uppbyggnad, 2. Utlåningsverksamheten eskalerade över tid i takt med att
kapitalbehovet ökade i jordbruket, 3. Kyrkor med små kassor var mer aktiva
förvaltare än de med större kassor. Det andra delprojektet syftar till att
undersöka låntagarna. Vi avser att testa följande hypoteser: 1. Lånen
användes till egendomsöverföring, 2. Lånen användes till
produktivitetsförbättringar, 3. Lånebehovet och vad lånen användes till
varierar med hushållens ålder.
Våra preliminära resultat visar att det inte bara var sockeninvånarna,
godsägare, bönder och obesuttna, som lånade, utan lånarna kom från såväl
grannsocknarna som städer. Detta går emot tidigare forskning. När man
studerat sambandet mellan stad och landsbygd vad gäller kreditgivning har
man funnit att bönderna begav sig till staden för att låna hos institutionella
kreditgivare, t ex banker, som inte fanns på landsbygden. Här ser vi dock
exempel på motsatsen.

Deltagare: Sofia Murhem och Göran Ulväng, Ekonomisk historiska
institutionen, Uppsala universitet.
Finansiär: Handelsbankens forskningsstiftelser.

Och till slut…..
Gå gärna in på www.svtplay.se där det finns flera sevärda äldre TV-serier
med herrgårdstema, bl.a. Selambs (delvis inspelad på Salnecke i Uppland),
Hedebyborna och God natt jord.

Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 15. 20150504
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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
400 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 har skickats ut till och med 2014 finns samlad i en PDFfil, se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:798984/FULLTEXT01.pdf

KONFERENSER
1700-talskonferensen i Uppsala 7-8/5, har lagt ut sitt program, se:
http://www.1700-tal.se/program.pdf
14th International Congress for Eighteenth-Century Studies i
Rotterdam 27-31/7 har lagt ut sitt program, se
https://isecs2015.wordpress.com/program/ .

LITTERATUR
Böcker
Nobilities in Europe in the Twentieth century. Reconversion Strategies,
Memory Culture, and Elite Formation, av Kuiper, Y, Bijleveld, N & Dronkers, J
(red.), 2015, Peeters Publishers.
Hedvig Elisabeth Charlotte. Hertiginna vid det gustavianska hovet, av My
Hellsing, 2015, Atlantis.
Det svenska begäret. Sekler av lyxkonsumtion, av Paula von Wachenfeldt
och Klas Nyberg (red.), 2015, Carlssons.
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Hargs bruk. Berättelsen om Hargs bruk och dess ägare, del 3: 1900-talet, av
Rose-Marie Dietrichson, 2015, Arena.
Dödens teater. Kungliga svenska begravningar under fem århundraden, av
Lena Rangström 2015, Atlantis.
Ätten Tersmeden genom sex århundraden, av Fredrik Tersmeden m.fl., 2014

Artiklar
Tidskrifter
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 69 har nyligen kommit ut och innehåller
några artiklar med anknytning till herrgårdsmiljöer, bl.a. Föreställningar om
Idealbostaden – en närläsning av Vitruvius och Albertis arkitekturtraktat av
Anna Ingemark Milos, samt Giftgrönt och Zinkvitt - Föreställningar om
bostadsförgiftningarna från arsenikhaltig luft 1815-2015 av Göran Stålbom.
BHT utkommer med två nummer per år och innehåller ofta artiklar med
anknytning till slott och herrgårdar. För mer information, se:
http://www.bebyggelsehistoria.org/ . Stöd gärna tidskriften genom att bli
medlem i föreningen/prenumerera.

ÖVRIGT
Nytt forskningsprojekt: Livsstilar på svenska gårdar - tradition och
förändring.
Traditionellt går herrgårdar och andra lantegendomar i arv genom
generationer. Formerna för arbete och umgänge bygger på tradition. ”Alla”
vet vem godsherren är, och han eller hon tar också hand om sina anställda.
Men mönstren och formerna har förändrats, och godsägarens
traditionsbundna liv håller på att naggas i kanten som en följd av
samhällsförändring. I en tid av individualisering och kulturell friställdhet, är
det inte längre självklart att lägga ner både kropp och själ i arbetet med att
behålla en gård inom familjen för traditionens skull. Det kostar mycket tid
och pengar att bruka stora gårdar, och barnen kan idag välja andra vägar
och prioriterar kanske andra framtider än lantlivet. För att hålla igång en stor
gård krävs ofta nya lösningar och verksamheter. Vad är det då som lockar
med en stor fastighet som ska skötas, vars alla hus ska värmas och städas,
vars djur ska skötas och vars skog och mark ska brukas? Vad är det med
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gården som drar? Och hur får man ihop det?
Inom den samhällsvetenskapliga bostadsforskningen är det ofta frågor om
bostadspolitik, boendeyta, attraktivitet, prissättning, och sociala problem
som trångboddhet och bostadsbrist i urbana sammanhang som belyses. Men
även mer kulturella dimensioner av boendet undersöks, ”hemmet” som
pågående projekt undersöks då med kvalitativa mått. Genom handlingar och
materiella objekt skapar vi det vi kallar för hem, något som ofta syftar på
tillhörighet, känslor av sammanhang, trygghet och familjerelationer, men
också en avgränsning utåt. Syftet med studien är att beskriva och analysera
hemgörande med fokus på lantegendomar, och därigenom bidra till
utvidgningar och omformuleringar av sociologisk bostadsforskning: Hur
används de stora gårdarna och bruken idag, av vem och för vilka
verksamheter och hur dras gränser mellan arbete/verksamhet och hem? Hur
kommer genus och social bakgrund in i bilden? Hur hanteras multipla
boenden? Och hur skapas ”hemmet” i skärningspunkten mellan gamla
traditioner och nya praktiker?
Hör gärna av dig om du är intresserad av att delta i en intervju. Jag kommer
då hem till dig och samtalar om dina boende- och yrkesval, relationen
hem/arbete, livsstil och framtidsutsikter. Din medverkan efterfrågas då din
kunskap och erfarenhet är viktig för projektet. En fördjupad analys av
livsstilar på svenska gårdar, kan skapa förståelse för bredare
samhällsförändringar och bidra till kunskap bortom ett fokus på sociala
problem, och bortom den urbana miljön. För dig som intervjuperson kan
intervjuerna erbjuda en möjlighet att själv reflektera över boendeval,
erfarenheter och organisering av vardagen. Resultaten kommer att redovisas
i internationella, vetenskapliga tidskrifter, samt publiceras i en vetenskaplig
bok. Eventuella citat kommer vid publicering att anonymiseras. Enskilda
personer och platser kommer därför inte att kunna identifieras i efterhand.
Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet. Projektet
finansieras dels genom lönemedel, dels genom ett anslag från
Vetenskapsrådet.
Kontaktuppgifter:
Tora Holmberg
Senior Lecturer, Associate Professor in Sociology
Department of Sociology &
Institute for Housing and Urban Research
Uppsala University
tora.holmberg@soc.uu.se
0046-(0)738-362511
http://katalog.uu.se/empInfo/?id=N0-57
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Stiftelser och fonder
Två stiftelser som stöder herrgårdsforskning har nyligen bildats:

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

Carl-Göran Adelswärds stiftelse inleder nu sin verksamhet med en
utlysning av medel för forskning om den svenska herrgården. Sista
ansökningsdag är den 1 november 2015.
Stiftelsen bildades 2014 på grundval av testamentariskt förordnande av CarlGöran Adelswärd (1944–2013) och har till ändamål att främja vetenskaplig
forskning om den svenska herrgårdskulturens historia och den svenska
skogsanvändningens historia.
Ekonomiskt bistånd kan lämnas till forsknings-, publicerings- och
symposieverksamhet vid universitet och högskolor, akademier och
forskningsinstitut, sällskap och föreningar samt till fristående forskare som
bedriver kvalificerade studier som är avsedda att redovisas i bok- eller
artikelform. Härigenom kan CGAS bidra till att öka kännedomen om samt
stimulera kunskapsuppbyggnad inom dessa forskningsfält.
Exempel på ämnesområden som ryms inom herrgårdskulturens historia är
herrgårdarnas bebyggelse, arkitektur och materiella kultur, trädgårdar och
parker, traditioner och livsföring liksom aspekter som rör ägarförhållanden,
godsbildning, -ekonomi och -organisation, konsumtions- och samlingshistoria
samt det historiska herrgårdslandskapet.
För mer information se stiftelsens hemsida: www.cgastiftelse.se
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Herrgårdsnytt nummer 14. 20150326
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 sporadiskt.
Har ni något att förmedla angående konferenser, nya forskningsprojekt,
böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er så
ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
300 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.
För den som önskar en sammanställning av den information som hittills har
skickats ut kan kontakta mig.

KONFERENSER
En kongelig Rejse – bygninger og mennesker i magtens centrum (o.
1650-1850) i København, Danmark, 9-10 september 2015. Mer
information på:
http://herregaardsforskning.dk/samarbejdsprojekter/nordisk-slots-ogherregaardssymposium.aspx

LITTERATUR
Böcker
Det medeltida Sverige 1:10 Uppland, Tiundaland: Håbo härad och Sigtuna
stad, av Annika Björklund. Verket Det medeltida Sverige innehåller
redovisningar av gårdar och ägandeförhållandena fram till 1500-talet. Boken
kan beställas via Riksarkivet webbutik: http://webbutik.riksarkivet.se/se/
Agneta Horns leverne. Efter Ellen Fries efterlämnade manuskript, av Agneta
Horn, 2015.
Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull: Jacques d'Adelswärd Fersen, av
Viveka Adelswärd, Carlsson 2014.
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Artiklar

ÖVRIGT
SvD Accent/Antikskolan ger ånyo kursen Den svenska herrgården, denna
gång i maj och juni 2015. Kursen syftar till att ge en bred skildring av den
svenska herrgårdens historia och utveckling från 1600-talets mitt fram till
1900-talet, med särskilt fokus på herrgårdarnas arkitektur och inredning.
Förändringarna på de svenska herrgårdarna belyses mot bakgrund av de
politiska, ekonomiska, sociala och idéhistoriska förändringarna i Sverige och
Europa, men även mot utvecklingen på regional och lokal nivå, i vad som
hände inom jordbruk, hushåll, familj och det liv som levdes på herrgårdarna.
Föreläsare: Göran Alm, fil dr i konstvetenskap, Stockholm, Ulrich Lange,
docent i konstvetenskap, Göteborgs universitet, Stina Odlinder Haubo, fil
kand i konstvetenskap, Stockholm, Marie Steinrud, fil dr i etnologi,
Stockholms universitet, Göran Ulväng, docent i ekonomisk historia vid
Uppsala universitet. För mer information, se:
http://accent.svd.se/kurser/kurs-om-den-svenska-herrgarden.html
Släktforskardagarna 2015 hålls i Nyköping 29-30 augusti och har tema
”Ett gods – en värld”. Med detta tema vill de spegla det sörmländska
herrgårdslandskapet där herrgårdarna och slotten ligger tätt och den tid då
godsen var stora arbetsplatser, nästan en egen värld i den stora världen.
Godsen, torpen, backstugorna, arrendegårdarna, och statarlängorna bildade
på sin tid en självförsörjande enhet där anställda med många olika
arbetsuppgifter fick sin utkomst. Herrskapet och tjänstefolket var beroende
av varandra för driften av godset. För mer information, se:
http://www.sfd2015.se/
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Nummer 13. 20150224
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 sporadiskt,
inför konferenser eller när det har kommit ut nya böcker. Har ni något att
förmedla angående konferenser, böcker, utställningar eller annat som bidrar
till kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er
så ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
270 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.
För den som önskar en sammanställning av den information som hittills har
skickats ut kan kontakta mig.

ÖVRIGT

Efterlysning
Forskaren Cristina Prytz har fått ett så kallat Marie Curie-anslag för forskning
om herrgårdsbyggnaders inredning, bekvämlighet och teknologi under 1700talet, en forskning som skall utföras vid Manchester Metropolitan University
tillsammans med professor Jon Stobart (se projektbeskrivning nedan).
Cristina söker nu efter ett lämpligt forskningsobjekt i form av en välbevarad
herrgårdsbyggnad i Sverige som skall ha byggts om under 1700-talets andra
hälft och där denna ombyggnad är dokumenterad i räkenskaper och/eller
ritningsmaterial samt där det finns bevarade brev och dagböcker som
avslöjar tankar och idéer om ny byggnadsteknik, ljus, värme och
tjänstefolkets plats.
Kontakta gärna Cristina på: cristina.prytz@gmail.com .
"House and home: physical and emotional comfort in the country house,
England and Sweden c.1680-1820"
Physical comfort and emotional well-being are common expectations and
aspirations across 21st-century Europe. This fellowship explores an
important episode in the historical development of these cultural and social
norms. The 18th century was a time when the wealthy, at least, had access
to a growing range of goods, commodities and technologies, and were
becoming increasingly aware of their individual identity. The research
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focuses on the changing relationship between physical and emotional
comfort in the context of the country house, and explores a number of key
questions about how the desire for comfort related to gender and life
course, and to material objects and the growing specialisation of domestic
spaces; how it was perceived through different senses and how it was
juxtaposed with feelings of discomfort; and how it was conceived and
experienced in two contrasting countries within Europe – places with very
different societies, economies and climates. The research draws on a wide
range of archival sources and material objects, and engages with a variety of
social and cultural theories and research methodologies: textual, statistical
and artefactual. It is characterised by strong engagement with the heritage
sector, through the provision of new interpretive frameworks and materials
for selected historic houses, and with the public, who are invited to become
actively involved as project associates and contribute to the analysis of
objects and archives. Successfully completing of the project will involve
knowledge transfer between the researcher and host institution, and will
significantly develop the researcher’s career. It will produce a range of
tangible outcomes, including academic publications, open access publications
on dedicated web-pages, and public workshops and exhibitions, and will
build sustainable networks of academics and professionals, thus enriching
and integrating the ERA.

Nummer 12. 20150217
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 sporadiskt,
inför konferenser eller när det har kommit ut nya böcker. Har ni något att
förmedla angående konferenser, böcker, utställningar eller annat som bidrar
till kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar får ni gärna höra av er
så ser jag till att informationen skickas ut.
Herrgårdsnytt har sänts ut sedan september 2012 och når för närvarande
250 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.
För den som önskar en sammanställning av den information som hittills har
skickats ut kan kontakta mig.
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KONFERENSER

1.Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium
Nordiskt slotts- och herrgårdssymposiet ordnas varje år och de
skandinaviska länderna turas om att vara värdar. Symposiet består vanligtvis
av en eller två dagar med seminarier där vi presenterar och diskuterar den
senaste forskningen om slott och herrgårdar. En eller två dagar ägnas sedan
åt exkursioner till gårdar i närområdet.
Från Signe Steen Boeskov på Danskt herrgårdsforskningscenter har jag fått
följande meddelande:
Jeg kan hermed glædeligvis meddele, at fordelingen af de næste års
symposier er faldet på plads (se også
http://herregaardsforskning.dk/samarbejdsprojekter/nordisk-slots-ogherregaardssymposium.aspx ):
2015

Afholdes desværre ikke symposium.

Til trøst afholder Danmark en nordisk konference i København med titlen En

kongelig Rejse – bygninger og mennesker i Magtens Centrum (o. 1650-1850)
den 9.-10. september 2015. Alle er velkomne – program og invitation
følger.
2016
2017
2018

Finland
Norge
Sverige

Sverige skall stå som värd 2018, om c:a 3 ½ år. Senast, år 2013, hölls det i
Skåne, på Krapperup, och år 2008 ägde det rum i Stockholm med
exkursioner till Uppland och Södermanland. När vi sågs i Skåne började
några av oss att tala om Östergötland som ett lämpligt område, men det
finns ju en rad andra områden som är väl så intressanta att besöka. En
organisationskommitté kommer att formas under 2016.

2. Classical influences on Georgian Stourhead, på Stourhead i
Wiltshire, England 11-12 november 2015. Call for papers på:

https://open.academia.edu/JohnHarrison/Call-for-Papers
3. Vardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt, hålls i
Uppsala den 7-8 maj 2015. Till denna konferens har det antagits en rad
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intressanta abstracts med anknytning till herrgårdar och eliter. Mer
information så småningom på: http://www.1700-tal.se/aktuellt.html

4. Seminarium om restaureringen av Eidsvollsbygningen, 9 mars
2015 på Eidsvoll, Norge.
Restaureringen frem til Grunnlovsjubileet 2014 er den mest omfattende i
anleggets historie og et av de mest komplekse restaureringsprosjekt i sitt
slagi Norden i dag. Målsettingen har vært å tilbakeføre hovedbygninger og
paviljongerså nær 1814-situasjonen som mulig. Seminaret vil gi en
presentasjon av prosjektet, samt diskutere noen grunnleggende
forutsetninger for de valg
som er gjort. Mer information på:
http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9080372&eid=&did=9081785

ÖVRIGT
Inventering av herrgårdskartor i Uppsala län
I Uppsala län har det genomförts en inventering av äldre lantmäterikartor
som finns på herrgårdar. Kartorna tillkom på privat initiativ av godsägare och
finns därmed inte i Lantmäteriverkets arkiv. Projektet genomfördes under
2012 och 2014 av mig och agronomstudenten Maria Kjellander. Vi hittade
över 100 för forskningen tidigare okända kartor från 1600-talets mitt fram till
slutet av 1800-talet. Rapporten kan laddas ned på min hemsida, på:
http://uu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A789027&dswid=1697

Global history of agriculture
Professor Janken Myrdal, Dept. of Urban and Rural Development, will give a
series of lectures that concludes his long-term studies in global history. The
course combines workshops for PhD students and open lectures.
The lectures cover, in order: India and other parts of South Asia, Southeast
Asia, China and Japan, West- and Central Asia, Sub-Saharan Africa, Russia
and Siberia, and Europe. One session deals with waves of global food trade,
from the 19th century onwards, and one with global agriculture of today.
THE COURSE WILL
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1. Provide unique new insights on global history in perspective of agriculture
and rural societies.
2. Identify and analyse major differences and similarities in agriculture with
regard to various regions and different time periods, covering the last
thousand years and the present.
3. Discuss and exemplify 'path dependency' and 'the role of crises' in
agrarian contexts
As individual task the course participants will choose a certain region to
specialize on.
Tid: 2015-02-24 - 2015-06-02
Ort: Uppsala
För mer information, se:
http://www.slu.se/sv/internationellt/slu-global/kalendarium-for-sluglobal/2015/2/doktorandkurs-global-history-of-agriculture/
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