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Herrgårdsnytt 2017 
 

© 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 49. 20171204 

 

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 
820 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner 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 

 

 

CFP, CHORD workshop: 'Retailing, Architecture and Material 

Culture: Historical Perspectives', , University of Wolverhampton, 

UK, Tuesday 22 May 2018. 

https://retailhistory.wordpress.com/2017/10/27/workshop-and-call-for-

papers-retailing-architecture-and-material-culture-historical-perspectives/ 

http://www.svenskaherrgardar.se/
https://retailhistory.wordpress.com/2017/10/27/workshop-and-call-for-papers-retailing-architecture-and-material-culture-historical-perspectives/
https://retailhistory.wordpress.com/2017/10/27/workshop-and-call-for-papers-retailing-architecture-and-material-culture-historical-perspectives/
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Powering the Power House: New Perspectives on Country House 

Communities,  The University of Sheffield and Chatsworth, 25-26 

June 2018,   

http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2017/call-for-papers-powering-the-

power-house-new-perspectives-on-country-house-communities 

 

 

CFP, ‘The Country House: Sport and Leisure’, Sixteenth Annual 

Historic Houses Conference, Maynooth University on 8-9 June 2018.  

http://encounter.network/news/call-papers-conference-maynooth-university-

on-the-country-house-sport-and-leisure/ 

 

 

CFP, Untold Stories of the Country House, Doddington Hall, 22 

March 2018,  

https://untoldstories18.wordpress.com/ 

 

The Jewish Country House, University of Oxford, 5-6 March, 2018, 
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018 

 
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

Strömsbergs Bruk mitt i tiden, av Kersti Kollberg och Björn Ullhagen,  

Kollberg & Ullhagen Produktion, 2017 

 

Fagerhults herrgård, torp och backstugor genom tiderna. Kråkshults socken, 

Småland, av Börje Gunnevik, Vetlanda, 2017.  

 

Stockholms slott. Skönhet och styrka, av Rikard Larsson, Bokförlaget 

Langenskiöld, 2017. 

 

Det ruinerade Schlottet Stegeholm. Arkeologi på Slottsholmen, av  Veronica 

Palm (red),  Årsbok för Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Meddelande 

73, 2017. 

 

Vår barndoms Stjärnorp, av Oscar W. Douglas, Louise Adelswärd, Anna 

Christofferson, Vreta klosters hembygdsförenings skriftserie nr 41. 

http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2017/call-for-papers-powering-the-power-house-new-perspectives-on-country-house-communities
http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2017/call-for-papers-powering-the-power-house-new-perspectives-on-country-house-communities
http://encounter.network/news/call-papers-conference-maynooth-university-on-the-country-house-sport-and-leisure/
http://encounter.network/news/call-papers-conference-maynooth-university-on-the-country-house-sport-and-leisure/
https://untoldstories18.wordpress.com/
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018
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Från fattigt halvfrälse till förmögen krigaradel. Släkten Gyllenswärds 

ursprung i stormaktstidens Sverige, av Johan Gyllenswärd, Holmbergs, 2017. 

 

Upplands regemente 400 år. Förbandet, hembygden och dess försvar, av 

Lars Otto Berg och Hans Norman (red), Upplands Regementes och 

Ledningsregementes Historiekommitté, 2017. 

 

Sverige efter karolinerna. Staten, människorna och samhället efter Karl XII:s 

död 1718, Karolinska förbundets årsbok 2017, Magnus Linnarsson (red). 

 

 

 

Artiklar 

Herrgårdens värde. Förvaltning som livsstil, av Tora Holmberg, i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 74/2017. 

 

Cuisiniers & maîtres d’hôtel dans la Suède gustavienne: domestiques ou 

artistes?” av, Charlotte Bellamy, in Gastronomy, Culture, and the Arts. A 

Scholarly Exchange of Epic Portions, Legas, 2017. 

http://www.legaspublishing.com/book.php 

 

Alléer, en länk genom Europas tid och rum, av Chantal Pradines, i 
Lustgården 2017. 

Allén – ett verktyg för att förstå landskapets historia, av Patrik Olsson, i 
Lustgården 2017.  

 

Tidskrifter 

Nytt nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 74/2017 Tema: trä.  

I Bebyggelsehistorisk tidskrift publiceras artiklar om bebyggelsehistoria i dess 
vidaste mening, om landskap, jordbruk, trädgård, byggnader, kyrkor, städer 
m.m. Här recenseras de senast utkomna böckerna och det finns även en 
debatt- och informationsavdelning. 

Innehåll i nr 74/2017:  

Tema trä, av Sofia Holmlund & Kjell Hansen 
Bilden av trä. Föreställningar om levande material i en postindustriell tid, av 

http://www.legaspublishing.com/book.php
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Olle Wilson 
Västergötlands medeltida kyrkotaklag, av Robin Gullbrandsson 
Att bygga en kyrka i trä, av Gunnar Almevik & Karl-Magnus Melin 
Building a Brick Church. Holy Cross church at Hattula in Finland, av Tanja 
Ratilainen, Kari Eskola, Kari Uotila & Markku Oinonen 
Herrgårdens värde. Förvaltning som livsstil, av Tora Holmberg 

Idé & debatt 
Vårda och bevara historiska trätakstolar – utmaningar och lösningar, av Ylva 
Sandin 

Recensioner 
Carl Henrik Carlsson (red.), 2016, Den svenska socknen, av Ådel Vestbö-
Franzén 
Hedvig Mårdh, A Century of Swedish Gustavian Style: Art History, Cultural 
Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s, av Kjetil 
Fallan 
Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens 
historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum, av Johannes 
Westberg 

 
Bebyggelsehistorisk tidskrift utkommer två gånger per år, i maj och i 
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 

 

 

5.ÖVRIGT  

Uppländsk kulturhistoria på nätet – årsboken Uppland digitaliserad 
Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund har låtit digitalisera 
samtliga årgångar av årsboken Uppland från 1940 med ett stort antal artiklar 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=KGe8-JpSywlrmK3zIS26I4FM5kNHeE91OxpL4aer9yxPmQbPUYnTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bebyggelsehistoria.org
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om herrgårdar, herrgårdskultur, materiell kultur och landskap i Uppland, och 

dessa läggs nu ut på hemsidan:  http://aarsbokenuppland.se/ .  

 

 

CFP, European Society, Education and the Elite during the 19th 

and 20th Centuries. Special Issue (v. 6, n. 2, July-December 2019) 

Deadline for the submission of originals: June 1, 2018, 

http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/announcement

/view/24 

 

 
 
The Attingham Trust, for the study of historic houses and 
collections. Courses in 2018. Applications are now open.  

http://www.attinghamtrust.org/courses/ 

 

French Eighteenth Century Studies: 25th - 29th June 2018  

This 5-day non-residential programme directed by Dr Helen Jacobsen 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 object-based study. Applications are invited 

from those working in related fields. Deadline for applications: 26th January 

2018 

 

The 67th Attingham Summer School: 12th - 29th July 2018 

Accompanied by specialist tutors and lecturers, this intensive 18-day course 

will include visits to approximately 25 houses in Sussex, Nottinghamshire, 

Derbyshire, County Durham and Northumberland. The Summer School will 

examine the country house in terms of architectural and social history, and 

the decorative arts and encourages discussion on topical issues of 

conservation and interpretation. Some scholarshipassistance is available and 

applications are invited from professionals working in related fields. The 

course is directed by David Adshead and Tessa Wild. Deadline  

for applications: 26th January 2018 

 

Royal Collection Studies: 2nd - 11th September 2018 

Directed by Rebecca Lyons and run on behalf of Royal Collection Trust, this 

strenuous 10-day course is based near Windsor and will visit royal palaces in 

and around London with specialist tutors (many from the Royal  

Collection Trust) and study the patronage and collecting of the Royal Family. 

Priority is given to those with professional or specialist knowledge. Some 

scholarship assistance is available. Deadline for applications: 12th February 

2018  

http://aarsbokenuppland.se/
http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/announcement/view/24
http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/announcement/view/24
http://www.attinghamtrust.org/courses/
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The Attingham Study Programme: The Horse and the Country 

House:19th - 28th September 2018 

Directed by Elizabeth Jamieson this intensive 10-day study programme 

examines the country house as a setting for outdoor pursuits, such as 

hunting and racing, and as a focus for horse-drawn travel. Based in East 

Anglia and Yorkshire visits will focus on houses with sporting art collections, 

noteworthy stable blocks, riding houses and carriage collections Some 

scholarship support is available, Deadline for applications: 12th February 

2018  

 

 

 
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 . 

 
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 verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget 
över 100 medlemmar. Sedan starten har tre konferenser och en workshop 
ordnats och under år 2018 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym.  
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.  
 
Hemsidan har beviljats ett större anslag från Kjell och Märta Beijers stiftelse 
vilket kommer att möjliggöra att hemsidan med dess databaser förbättras på 
åtskilliga sätt, ett arbete som kommer att genomföras stegvis under år 2018.  
Bland de förbättringar/förändringar som avses att genomföras är:  
 
1)Att förbättra antalet sökkombinationer i relationsdatabasen Databasen 
Sveriges Herrgårdar, så att samtliga 25 olika uppgifter kan kombineras: Typ 
av jordeboksenhet (säteri, berustat säteri, frälse, skatte etc.), Typ av gård 
(Herrgård, Ståndsgård, Bondgård, Inkorporerad), År början för posten, År 
slut för posten, Typ av innehav (Ägare, Arrendator, Innehavare), Typ av 

http://www.brandverket.se/
http://www.svenskaherrgardar.se/
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överföring (arv, köp, bildades, donation, fideikommiss etc), Titel tjänst, Titel 
familj (greve, friherre etc.), Förnamn, Efternamn, Make/maka titel tjänst, 
Make/maka titel familj, Make/maka förnamn, Make/maka efternamn, 
Make/maka 2 titel tjänst, Make/maka 2 titel familj, Make/maka 2 förnamn, 
Make/maka 2 efternamn, Storlek (mantal, hektar) och Källa. Detta öppnar 
upp för en rad vetenskapliga undersökningar avseende den svenska 
herrgårdens historia och utveckling.  

 

2)Att infoga befintliga GIS-koordinater och utveckla en kartapplikation som 

visar positionen för samtliga herrgårdar i databasen, vilket möjliggör 

geografiska sökningar mot en modern karta i en digital miljö.  

 
3)Att anpassa hemsidan till mobila plattformar, för att öka tillgängligheten,  
 

4)Att lägga till Databasen Svensk Herrgårdslitteratur, som är en databas som 

i nuläget innehåller omkring 500 olika titlar om svenska herrgårdar.  

 
5)Att lägga till en blogg ”Herrgårdsbloggen” som regelbundet kommer att 
publicera inlägg om forskning om herrgårdar och eliter i såväl dåtid som 
nutid, samt recensioner av nyutkommen litteratur och nya utställningar. 
    
6)Att öka tillgängligheten för Herrgårdsnytt genom att lägga upp varje nytt 
nummer på hemsidan och på så sätt göra dem tillgängligare för en större 
publik. 
 
Medhjälpare är Krister Sandh, Olof Karsvall och Gustav Boström. 
 
 
Nyheter 2017: 
 
Under maj, juni, juli, augusti och oktober pågår arbetet med att dels ge 
samtliga herrgårdar i Sverige GIS-koordinater, dels lägga in uppgifter om 
samtliga militära boställen i riket, efter Grills Statistiskt sammandrag af 
svenska indelningsverket från 1855-1857. Jag fyller även på kontinuerligt 
med uppgifter från Elgenstiernas ättartavlor.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 450 000 uppgifter om omkring 
3300 herrgårdar i Sverige från alla landskap i Sverige. Ytterligare ca 200 000 
uppgifter kommer att laddas upp under hösten 2017. 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 



 8 

Herrgårdsnytt nummer 48. 20171106 

 

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 
820 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner 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 

 

Powering the Power House: New Perspectives on Country House 

Communities,  The University of Sheffield and Chatsworth, 25-26 

June 2018,   

http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2017/call-for-papers-powering-the-

power-house-new-perspectives-on-country-house-communities 

 

 

CFP, ‘The Country House: Sport and Leisure’, Sixteenth Annual 

Historic Houses Conference, Maynooth University on 8-9 June 2018.  

http://encounter.network/news/call-papers-conference-maynooth-university-

on-the-country-house-sport-and-leisure/ 

 

 

CFP, Untold Stories of the Country House, Doddington Hall, 22 

March 2018,  

https://untoldstories18.wordpress.com/ 

 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2017/call-for-papers-powering-the-power-house-new-perspectives-on-country-house-communities
http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2017/call-for-papers-powering-the-power-house-new-perspectives-on-country-house-communities
http://encounter.network/news/call-papers-conference-maynooth-university-on-the-country-house-sport-and-leisure/
http://encounter.network/news/call-papers-conference-maynooth-university-on-the-country-house-sport-and-leisure/
https://untoldstories18.wordpress.com/
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The Jewish Country House, University of Oxford, 5-6 March, 2018, 
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018 

 
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

Elite Women and the Agricultural Landscape, 1700–1830, av Briony 

McDonagh, (Studies in Historical Geography), Routledge 2017. 

 

Lensgreven. Historien om Mogens Frijs, av Jesper Laursen och Niels 

Clemmensen, Gads Forlag, 2017. 

 

Carl Johan Cronstedt, arkitekt och organisatör, av Linnéa Rollenhagen 

Tilly, Balkong förlag, 2017. 

 

Perspektiv på lantbrukets organisering – historiografi, begreppshistoria 

och källor, red: Fredrik Eriksson och Per Eriksson, KSLA, 2016. 

 

 

 

Artiklar 

Bruken och jordbruken. Om organisering, social kontroll och 

modernisering i agrara industriella miljöer, av Christer Ericsson, i:  Perspektiv 

på lantbrukets organisering – historiografi, begreppshistoria och källor, red: 

Fredrik Eriksson och Per Eriksson, KSLA, 2016. 

 

 

Tidskrifter 

- 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

 

4.UTSTÄLLNINGAR 

 

http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018
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5.ÖVRIGT  

 

CFP, European Society, Education and the Elite during the 19th 

and 20th Centuries. Special Issue (v. 6, n. 2, July-December 2019) 

Deadline for the submission of originals: June 1, 2018, 

http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/announcement

/view/24 

 

 
 
The Attingham Trust, for the study of historic houses and 
collections. Courses in 2018. Applications are now open.  

http://www.attinghamtrust.org/courses/ 

 

French Eighteenth Century Studies: 25th - 29th June 2018  

This 5-day non-residential programme directed by Dr Helen Jacobsen 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 object-based study. Applications are invited 

from those working in related fields. Deadline for applications: 26th January 

2018 

 

The 67th Attingham Summer School: 12th - 29th July 2018 

Accompanied by specialist tutors and lecturers, this intensive 18-day course 

will include visits to approximately 25 houses in Sussex, Nottinghamshire, 

Derbyshire, County Durham and Northumberland. The Summer School will 

examine the country house in terms of architectural and social history, and 

the decorative arts and encourages discussion on topical issues of 

conservation and interpretation. Some scholarshipassistance is available and 

applications are invited from professionals working in related fields. The 

course is directed by David Adshead and Tessa Wild. Deadline  

for applications: 26th January 2018 

 

Royal Collection Studies: 2nd - 11th September 2018 

Directed by Rebecca Lyons and run on behalf of Royal Collection Trust, this 

strenuous 10-day course is based near Windsor and will visit royal palaces in 

and around London with specialist tutors (many from the Royal  

Collection Trust) and study the patronage and collecting of the Royal Family. 

Priority is given to those with professional or specialist knowledge. Some 

scholarship assistance is available. Deadline for applications: 12th February 

2018  

http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/announcement/view/24
http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/announcement/view/24
http://www.attinghamtrust.org/courses/
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The Attingham Study Programme: The Horse and the Country 

House:19th - 28th September 2018 

Directed by Elizabeth Jamieson this intensive 10-day study programme 

examines the country house as a setting for outdoor pursuits, such as 

hunting and racing, and as a focus for horse-drawn travel. Based in East 

Anglia and Yorkshire visits will focus on houses with sporting art collections, 

noteworthy stable blocks, riding houses and carriage collections Some 

scholarship support is available, Deadline for applications: 12th February 

2018  

 

Lövtäkt - hamling och beskärning av träd 

Fredagen den 17 november i Djurgårdsförvaltningens lokal, Stora Skuggan 

på norra Djurgården i Stockholm, kl 08.30-16.00. Föreläsare Vikki Bengtsson, 

Håkan Slotte, Daniel Daggfeldt m.fl. För mer information och anmälan, se 

www.dendrologerna.se och www.sverigesarboristförbund.se . 

 
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 . 

 
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 verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget 
över 100 medlemmar. Sedan starten har tre konferenser och en workshop 
ordnats och under år 2018 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym.  
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.  
 
Hemsidan har beviljats ett större anslag från Kjell och Märta Beijers stiftelse 
vilket kommer att möjliggöra att hemsidan med dess databaser förbättras på 
åtskilliga sätt, ett arbete som kommer att genomföras stegvis under år 2018.  
Bland de förbättringar/förändringar som avses att genomföras är:  
 

http://www.dendrologerna.se/
http://www.sverigesarboristförbund.se/
http://www.brandverket.se/
http://www.svenskaherrgardar.se/
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1)Att förbättra antalet sökkombinationer i relationsdatabasen Databasen 
Sveriges Herrgårdar, så att samtliga 25 olika uppgifter kan kombineras: Typ 
av jordeboksenhet (säteri, berustat säteri, frälse, skatte etc.), Typ av gård 
(Herrgård, Ståndsgård, Bondgård, Inkorporerad), År början för posten, År 
slut för posten, Typ av innehav (Ägare, Arrendator, Innehavare), Typ av 
överföring (arv, köp, bildades, donation, fideikommiss etc), Titel tjänst, Titel 
familj (greve, friherre etc.), Förnamn, Efternamn, Make/maka titel tjänst, 
Make/maka titel familj, Make/maka förnamn, Make/maka efternamn, 
Make/maka 2 titel tjänst, Make/maka 2 titel familj, Make/maka 2 förnamn, 
Make/maka 2 efternamn, Storlek (mantal, hektar) och Källa. Detta öppnar 
upp för en rad vetenskapliga undersökningar avseende den svenska 
herrgårdens historia och utveckling.  

 

2)Att infoga befintliga GIS-koordinater och utveckla en kartapplikation som 

visar positionen för samtliga herrgårdar i databasen, vilket möjliggör 

geografiska sökningar mot en modern karta i en digital miljö.  

 
3)Att anpassa hemsidan till mobila plattformar, för att öka tillgängligheten,  
 

4)Att lägga till Databasen Svensk Herrgårdslitteratur, som är en databas som 

i nuläget innehåller omkring 500 olika titlar om svenska herrgårdar.  

 
5)Att lägga till en blogg ”Herrgårdsbloggen” som regelbundet kommer att 
publicera inlägg om forskning om herrgårdar och eliter i såväl dåtid som 
nutid, samt recensioner av nyutkommen litteratur och nya utställningar. 
    
6)Att öka tillgängligheten för Herrgårdsnytt genom att lägga upp varje nytt 
nummer på hemsidan och på så sätt göra dem tillgängligare för en större 
publik. 
 
 
Nyheter 2017: 
 
Under maj, juni, juli, augusti och oktober pågår arbetet med att dels ge 
samtliga herrgårdar i Sverige GIS-koordinater, dels lägga in uppgifter om 
samtliga militära boställen i riket, efter Grills Statistiskt sammandrag af 
svenska indelningsverket från 1855-1857. Jag fyller även på kontinuerligt 
med uppgifter från Elgenstiernas ättartavlor.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 450 000 uppgifter om omkring 
3300 herrgårdar i Sverige från alla landskap i Sverige. Ytterligare ca 200 000 
uppgifter kommer att laddas upp under hösten 2017. 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.  
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Herrgårdsnytt nummer 47. 20171004 

 

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 
820 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner 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.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR  
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar, 
fortsätter att utvecklas.  
 
Hemsidan har beviljats ett större anslag från Kjell och Märta Beijers stiftelse 
vilket kommer att möjliggöra att hemsidan med dess databaser förbättras på 
åtskilliga sätt, ett arbete som kommer att genomföras stegvis under år 2018.  
Bland de förbättringar/förändringar som avses att genomföras är:  
 
1)Att förbättra antalet sökkombinationer i relationsdatabasen Databasen 
Sveriges Herrgårdar, så att samtliga 25 olika uppgifter kan kombineras: Typ 
av jordeboksenhet (säteri, berustat säteri, frälse, skatte etc.), Typ av gård 
(Herrgård, Ståndsgård, Bondgård, Inkorporerad), År början för posten, År 
slut för posten, Typ av innehav (Ägare, Arrendator, Innehavare), Typ av 
överföring (arv, köp, bildades, donation, fideikommiss etc), Titel tjänst, Titel 
familj (greve, friherre etc.), Förnamn, Efternamn, Make/maka titel tjänst, 
Make/maka titel familj, Make/maka förnamn, Make/maka efternamn, 
Make/maka 2 titel tjänst, Make/maka 2 titel familj, Make/maka 2 förnamn, 
Make/maka 2 efternamn, Storlek (mantal, hektar) och Källa. Detta öppnar 
upp för en rad vetenskapliga undersökningar avseende den svenska 
herrgårdens historia och utveckling.  

 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://www.svenskaherrgardar.se/
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2)Att infoga befintliga GIS-koordinater och utveckla en kartapplikation som 

visar positionen för samtliga herrgårdar i databasen, vilket möjliggör 

geografiska sökningar mot en modern karta i en digital miljö.  

 
3)Att anpassa hemsidan till mobila plattformar, för att öka tillgängligheten,  
 

4)Att lägga till Databasen Svensk Herrgårdslitteratur, som är en databas som 

i nuläget innehåller omkring 500 olika titlar om svenska herrgårdar.  

 
5)Att lägga till en blogg ”Herrgårdsbloggen” som regelbundet kommer att 
publicera inlägg om forskning om herrgårdar och eliter i såväl dåtid som 
nutid, samt recensioner av nyutkommen litteratur och nya utställningar. 
    
6)Att öka tillgängligheten för Herrgårdsnytt genom att lägga upp varje nytt 
nummer på hemsidan och på så sätt göra dem tillgängligare för en större 
publik. 
 
 
Nyheter 2017: 
 
Under maj, juni, juli, augusti och oktober pågår arbetet med att dels ge 
samtliga herrgårdar i Sverige GIS-koordinater, dels lägga in uppgifter om 
samtliga militära boställen i riket, efter Grills Statistiskt sammandrag af 
svenska indelningsverket från 1855-1857. Jag fyller även på kontinuerligt 
med uppgifter från Elgenstiernas ättartavlor.   
 
1 augusti, 30 000 nya uppgifter om herrgårdar, ståndsgårdar och militära 
boställen i Halland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Närke, 
Västmanland, Södermanland, Uppland, Dalarna och Norrlandslandskapen. 
 
29 april, 30 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och 
ståndsgårdar i Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Halland, 
Gästrikland och Jämtland. 
 
22 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne. 
 
17 april, 10 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland. 
 
7 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Småland. 
 
26 mars, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Östergötland. 
 
24 Mars: 33 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland.  
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26 februari: 60 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Västergötland. 
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 450 000 uppgifter om omkring 
3300 herrgårdar i Sverige från alla landskap i Sverige. Ytterligare ca 200 000 
uppgifter kommer att laddas upp under hösten 2017. 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.  
 

 

2.KONFERENSER 

Powering the Power House: New Perspectives on Country House 

Communities,  The University of Sheffield and Chatsworth, 25-26 

June 2018, se mer på:  

http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2017/call-for-papers-powering-the-

power-house-new-perspectives-on-country-house-communities 

 

The Jewish Country House, University of Oxford, 5-6 March, 2018, 
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018 

 

Trädgårdshistorisk konferens, Gröna mattor och prunkande 

rabatter. Utvecklande skötsel i historisk miljö, 16-17 oktober 2017, 

Julita gård, se mer på: 

http://craftlab.gu.se/digitalAssets/1655/1655242_program-tr--dg--

rdskonferens-16-17-okt-5.pdf 

 

 

  
 

3.LITTERATUR 

Böcker  

 

Hundra år på Bodarna. Ett officersboställe i krig och fred, av Barbro Bursell, 

Setterblad förlag, 2017. 

 

Brødrene Classen - veje til rigdom, magt og udødelighed, av John Ericsen, 

Gyldendals, 2017. 

 

Familjen De Geers boksamling på Finspångs slott, av Lars Hansén och 

Robert Grundin, Sällskapet Vallonättlingar, 2017 

 

http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2017/call-for-papers-powering-the-power-house-new-perspectives-on-country-house-communities
http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2017/call-for-papers-powering-the-power-house-new-perspectives-on-country-house-communities
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018
http://craftlab.gu.se/digitalAssets/1655/1655242_program-tr--dg--rdskonferens-16-17-okt-5.pdf
http://craftlab.gu.se/digitalAssets/1655/1655242_program-tr--dg--rdskonferens-16-17-okt-5.pdf
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Medieval castles of England and Wales, av Bernard Lowry. Bloomsbury Shire, 

2017. 

 

Artiklar 

"Jeg byggede dette hus". Renæssancens adelskvinder som 

herregårdsbyggere, av Mette Smed, i Kvindernes renæssance og 

reformation, 2017. 

 

Carlshögen och historien om Arvid Fredrik Kurck, av Jan Stefan Larsson, i 
Österlent, 2017. 

 

 

Tidskrifter 

- 

4.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

 

5.UTSTÄLLNINGAR 

 

 

6.ÖVRIGT  

 

Heldagsseminarium om freden vid Stolbova 1617 på Armémuseum 

13 oktober 2017 

I år är det 400 år sedan freden i Stolbova mellan Sverige och Ryssland slöts. 

Fredsavtalet var en stor framgång för Sverige, och besittningarna i Finland 

och Estland kunde nu knytas ihop så att allt land runt Finska viken hamnade 

under svensk överhöghet. Därmed var Ryssland utestängt från Östersjön, 

och för resten av seklet måste den ryska handeln över Östersjön gå genom 

svenska mellanhänder. Tiden mellan 1617 och 1700 var i huvudsak fredlig, 

vilket innebar livliga handelskontakter mellan våra länder. Handelsgårdar 

öppnades i de båda väldenas viktigaste städer. I Stockholm etablerades den 

s.k. Ryssgården vid nuvarande Slussen, där den kom att finnas kvar ända 

fram till 1874. De ryska köpmännen tilläts att hålla gudstjänster enligt sin 
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ortodoxa ritual, och detta samtidigt som den svenska protestantiska 

fundamentalismen växte fram. Gustav II Adolf, som själv hade deltagit i 

belägringen av staden Pskov, drog viktiga lärdomar av det ryska kriget – 

lärdomar som fick betydelse under krigföringen i det 30-åriga kriget. Man 

kan se freden i Stolbova som det första steget mot Sveriges ställning som 

stormakt. 

Med anledning av fyrahundraårsminnet av fredsavtalet inbjuder 

Armémuseum och Slaviska avdelningen vid Stockholms universitet till ett 

heldagsseminarium om fredens betydelse 1617 och idag. 

Anmälan och praktikaliteter Deltagandet är gratis och vi bjuder på fika 

och lunch. Antalet platser är dock begränsat – först till kvarn gäller. Anmäl 

dig genom att skicka ett mejl till Stolbova1617@armemuseum.se 

 

 

Lövtäkt - hamling och beskärning av träd 

Fredagen den 17 november i Djurgårdsförvaltningens lokal, Stora Skuggan 

på norra Djurgården i Stockholm, kl 08.30-16.00. Föreläsare Vikki Bengtsson, 

Håkan Slotte, Daniel Daggfeldt m.fl. För mer information och anmälan, se 

www.dendrologerna.se och www.sverigesarboristförbund.se . 

 
 
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 . 

 
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 verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget 
över 100 medlemmar. Sedan starten har tre konferenser och en workshop 
ordnats och under år 2018 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym.  
Mer information, på:  
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/encounter-
europeannetwork-for-country-house-and-estate-research.aspx 
 
 

 
Hälsningar 
Göran 

 

 

 

mailto:Stolbova1617@armemuseum.se
http://www.dendrologerna.se/
http://www.sverigesarboristförbund.se/
http://www.brandverket.se/
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Herrgårdsnytt nummer 46. 20170918 

 

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 
810 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner 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 

 

The Jewish Country House, University of Oxford, 5-6 March, 2018, 
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018 

 
 
Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, Trondheim, Norge, 17-21 
oktober 2017, se mer på:  http://nkim.no/kalender/nordisk-slotts-og-
herregardssymposium 

http://nkim.no/kalender/nordisk-slotts-og-herregardssymposium 

 

"The Eighteenth Century: Past and Present", Uppsala, Sverige, 12-

14 oktober 2017,  http://1700-tal.se/ncecs17/. Se program på: 

http://1700-tal.se/wp-

content/uploads/2016/10/Prel_Programme_NCECS17.pdf 

 

 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018
http://nkim.no/kalender/nordisk-slotts-og-herregardssymposium
http://nkim.no/kalender/nordisk-slotts-og-herregardssymposium
http://nkim.no/kalender/nordisk-slotts-og-herregardssymposium
http://1700-tal.se/ncecs17/
http://1700-tal.se/wp-content/uploads/2016/10/Prel_Programme_NCECS17.pdf
http://1700-tal.se/wp-content/uploads/2016/10/Prel_Programme_NCECS17.pdf
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Home comforts. The physical and emotional meanings of home in 

Europe,1650-1900, Chetham's Library, Manchester, England, 5-6 

October 2017. https://www.kxregistration.mmu.ac.uk/homecomforts 

  

A Manorial world, Randers, Danmark 21-23 september 2017, mer 
information på http://encounter.network/ 

http://encounter.network/news/encounter-conference-2017-open-

registration/ 

  
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

 

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 50 år, 1967-2017, red. Johan 

Stenström, 2017. 

 

Skoklosters slott under 350 år, av Carin Bergström (red.), Ralf Turander 

(fotografier), Votum, 2017. 
  

Sturehov 1:2, Sturehovs slott, Botkyrka. Bebyggelsehistorisk inventering, del 

A – del E, av Lena Lundberg och Johan Stigholt, Stockholms stadsmuseum, 

2017. 

 

Stora Wäsby, Hammarby socken, Uppland. Huvudbyggnaden – historik, 

inventering och vårdplan, av Marianne Bork Aaro, 2015. 

 

Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under 

introduktionstiden 1905 - 1930, av Per Thunström, Skogs- och 

lantbrukshistoriska meddelanden 75, 2017 

 

Den stora kreatursdöden. Kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-

talets svenske rike, av Johanna Widenberg, Carlssons Bokförlag 2017. 

 

Dynastins kvinnor. Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal, av 

Therese Nordlund Edvinsson, Nordic Academic Press, 2017. 

 

Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit, band 12. Kungariket 

Sverige och hertigdömena Pommern och Mecklenburg, av Karl Härter, Jörg 

Zapnik och Pär Frohnert, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2017. 

 

https://www.kxregistration.mmu.ac.uk/homecomforts
http://encounter.network/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=_2FEptwEuvl8zBFQ7uQExQaRWJiHUxFdG_sDW8L3vEquH5Gv84bUCA..&URL=http%3a%2f%2fencounter.network%2fnews%2fencounter-conference-2017-open-registration%2f
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=_2FEptwEuvl8zBFQ7uQExQaRWJiHUxFdG_sDW8L3vEquH5Gv84bUCA..&URL=http%3a%2f%2fencounter.network%2fnews%2fencounter-conference-2017-open-registration%2f
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Artiklar 

Eliters privata brev som mikrohistorisk källa, av Brita Planck & Marie 

Steinrud, Historisk tidskrift 3/2017. 

 

En ny generation hantverkare rekonstruerar Gunnebo orangeri - på 

ursprunglig plats, av Mattias Johansson, i: Kult 2017:2.  

 

Svenska slottsfruar, av Bergsten, Magnus, i Populär historia 2017:8.  

 

 

Tidskrifter 

- 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

 

4.UTSTÄLLNINGAR 

 

 

5.ÖVRIGT  

Uppsala högre seminarium i agrarhistoria hösten 2017  

 

Onsdagen 25 oktober, 13:00-15 ca  

Clas Tollin, Avdelningen för agrarhistoria. Seminarium kring kaski-svedjor, 

den omfattande svedjeverksamhet som pågick i södra Sverige på byarnas 

utmarker åtminstone sedan 1200-talet. Lokal: Lönnstorp, våning 3, Ulls hus  

 

Onsdagen den 11 oktober, 13:00-15 ca  

Inger Olausson, Akademiforskare, Kungl. Vitterhetsakademien och 

universitetslektor i kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 

Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Kommersiell 

trädgårdsodling i Sverige 1800-2000 Lokal: Lönnstorp, våning 3, Ulls hus  

 

Torsdagen den 16 november, 13:00-15 ca plus fika  

Som en del av SLU:s 40-årsfirande håller avdelningen för agrarhistoria ett 

seminarium om studenterna och det nybildade SLU för 40 år sedan. 

Medverkande: Görel Oskarsson, rektor Lennart Hjelms dåvarande högra 
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hand och de dåvarande studenterna, Kristina Dahlborn och Carin Martiin. 

Plus fri diskussion. SLU 40 år: Dåtidens elever möter dåtidens beslutsfattare.  

Lokal: Krusenberg, Ulls hus  

 

Onsdagen den 22 november, 13:00-15 ca  

Kristina Nordéus, Vet,med dr. Avdelningen för agrarhistoria, Towards a ban 

on antibiotic growth promoters in European animal husbandry, Plats: 

Avdelningen för agrarhistoria, SLU, Ultuna Lokal: Lönnstorp, Ulls hus  

 

Onsdagen den 13 december, 13:00-15 ca  

Erik Bengtsson, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet  

Farmer Parlamentarians in Sweden 1770-1900: A case of inclusive 

institutions? Lokal: Lönnstorp, Ulls hus  

 

Husdjurs- och sällskapsdjursseminariet, Uppsala, hösten 2017 

Måndagen 18 september kl. 18–21.  Roger Gyllin, ”Fåglar i staden – om 

fåglarnas moderna stadshistoria och människans betydelse för fågelfaunan 

och dess förändring” 

 

Måndagen 23 oktober kl. 18–21. Johanna Widenberg, ”Den stora 

kreatursdöden: kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-talets 

svenska rike”.   

 

Måndagen 20 november kl. 18–21. Ingvar Svanberg, ”»Rik på anor och fattig 

på avkomlingar« Svenska visenter under hundra år” 

 

Måndagen 11 december kl. 18–21. Camilla Eriksson, ”Fjällko, fjällnära och 

bohuskulla - vad är det för skillnad och varför görs det skillnad?” 

 

För mer information kontakta Ingvar Svanberg på 

ingvar.svanberg@ires.uu.se 

  

 

Stadsträdgårdar i ett historiearkeologiskt perspektiv 

Är ett seminarium som arrangeras av Nordiskt nätverk för Trädgårdens 

Arkeologi och Arkeobotanik onsdagen den 27 - fredagen den 29 september 

på Historiska museet. Seminariet är tvärvetenskapligt och öppet för alla 

intresserade. Ingen kostnad men man betalar själv för kaffe, lunch och 

middag. Det går bra att komma en dag eller flera, det viktiga är att man 

anmäler sig till Emelie Sunding emelie.sunding@upplandsmuseet.se (senast 

15 september). 

 
 

mailto:emelie.sunding@upplandsmuseet.se
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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 2017: 
 
Under maj, juni, juli, augusti och oktober pågår arbetet med att dels ge 
samtliga herrgårdar i Sverige GIS-koordinater, dels lägga in uppgifter om 
samtliga militära boställen i riket, efter Grills Statistiskt sammandrag af 
svenska indelningsverket från 1855-1857. Jag fyller även på kontinuerligt 
med uppgifter från Elgenstiernas ättartavlor.   
 
1 augusti, 30 000 nya uppgifter om herrgårdar, ståndsgårdar och militära 
boställen i Halland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Närke, 
Västmanland, Södermanland, Uppland, Dalarna och Norrlandslandskapen. 
 
29 april, 30 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och 
ståndsgårdar i Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Halland, 
Gästrikland och Jämtland. 
 
22 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne. 
 
17 april, 10 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland. 
 
7 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Småland. 
 
26 mars, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Östergötland. 
 
24 Mars: 33 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland.  
 
26 februari: 60 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Västergötland. 

http://www.svenskaherrgardar.se/
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Databasen innehåller i nuläget omkring 1 450 000 uppgifter om omkring 
3300 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 45. 20170821 

 

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 
810 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner 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 

The Jewish Country House, University of Oxford, 5-6 March, 2018, 
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018 

 
 
Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, Trondheim, Norge, 17-21 
oktober 2017, se mer på:  http://nkim.no/kalender/nordisk-slotts-og-
herregardssymposium 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018
http://nkim.no/kalender/nordisk-slotts-og-herregardssymposium
http://nkim.no/kalender/nordisk-slotts-og-herregardssymposium
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Home comforts. The physical and emotional meanings of home in 

Europe,1650-1900, Chetham's Library, Manchester, England, 5-6 

October 2017. https://www.kxregistration.mmu.ac.uk/homecomforts 

  

A Manorial world, Randers, Danmark 21-23 september 2017, mer 
information på http://encounter.network/ 

http://encounter.network/news/encounter-conference-2017-open-

registration/ 

  
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

Carl Fredric Adelcrantz försvarstal i statsdeputationen den 8 juli 1772 

rörande slottsbygget, transkribering och kommentarer av Bo Vahlne, Balkong 

förlag, 2017. 

 

Spannmål. Svenska lantsorter, av Matti Wiking Leino, Nordiska Museets 

Förlag, 2017, mer info på https://www.nordiskamuseet.se/om-

museet/forlaget/spannmal 

 

Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, 
Scandinavia and Beyond, Aleksander Panjek, Jesper Larsson, and Luca 
Mocarelli, University of Primorska Press, 2017. Boken är open access och 
finns att ladda ner i tre olika format, som Flipbook, som pdf, som HTLM5 (för 
iPad, mobiler etc.) 

 

Artiklar 

 

Tidskrifter 

- 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

 

https://www.kxregistration.mmu.ac.uk/homecomforts
http://encounter.network/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=_2FEptwEuvl8zBFQ7uQExQaRWJiHUxFdG_sDW8L3vEquH5Gv84bUCA..&URL=http%3a%2f%2fencounter.network%2fnews%2fencounter-conference-2017-open-registration%2f
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=_2FEptwEuvl8zBFQ7uQExQaRWJiHUxFdG_sDW8L3vEquH5Gv84bUCA..&URL=http%3a%2f%2fencounter.network%2fnews%2fencounter-conference-2017-open-registration%2f
https://www.nordiskamuseet.se/om-museet/forlaget/spannmal
https://www.nordiskamuseet.se/om-museet/forlaget/spannmal
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-02-2.pdf
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-02-2.pdf
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/index.html
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-02-2.pdf
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/mobile/index.html
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4.UTSTÄLLNINGAR 

 

 

5.ÖVRIGT  

  

Jubileumsfirande på Krapperup 26-27 augusti kl. 11.00 – 17.00 

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen bildades 1967 och firar i år 50-

årsjubileum. Under två dagar ges unik möjlighet för intresserade att ta del 

av dagens verksamhet på godset. Godsets moderna jordbruksmaskiner 

visas. I Krapperups museum och det nya Gårdsmuseet kan man ta del av 

livet på Krapperup förr i tiden. http://krapperup.se/evenemang/ 

 

Krapperups gårdsmuseum öppnade den 10 juni 2017 och håller öppet kl 
11-17 till och med 27  augusti. Här kan man ta del av de föremål som 
hanterats av tjänstefolket samt text och bilder från Krapperups borg, park, 
lantbruk och skog från åren ca 1910 fram till stiftelsebildningen 1967. 
http://krapperup.se/verksamheter-2/museet/ 

 

Liefestival på Gunnebo 

För andra året i rad arrangerade Gunnebo en festival med lien i fokus för att 

visa det historiska hantverket i modern trädgårds- och landskapsvård. Både 

allmänheten och yrkesverksamma hälsas välkomna att lära sig mer om 

lieslåtter, höhässjning, slipning av liar och tävla i lieslåtter. Se mer på: 

http://www.mynewsdesk.com/se/gunnebo_slott_och_tradgardar_ab/pressrel

eases/liefestival-paa-gunnebo-2037438?utm_campaign=send_list 

 

 
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.  
 

http://krapperup.se/evenemang/
http://krapperup.se/verksamheter-2/museet/
http://www.mynewsdesk.com/se/gunnebo_slott_och_tradgardar_ab/pressreleases/liefestival-paa-gunnebo-2037438?utm_campaign=send_list
http://www.mynewsdesk.com/se/gunnebo_slott_och_tradgardar_ab/pressreleases/liefestival-paa-gunnebo-2037438?utm_campaign=send_list
http://www.svenskaherrgardar.se/
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Nyheter 2017: 
 
Under maj, juni, juli, augusti och oktober pågår arbetet med att dels ge 
samtliga herrgårdar i Sverige GIS-koordinater, dels lägga in uppgifter om 
samtliga militära boställen i riket, efter Grills Statistiskt sammandrag af 
svenska indelningsverket från 1855-1857. Jag fyller även på kontinuerligt 
med uppgifter från Elgenstiernas ättartavlor.   
 
1 augusti, 30 000 nya uppgifter om herrgårdar, ståndsgårdar och militära 
boställen i Halland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Närke, 
Västmanland, Södermanland, Uppland, Dalarna och Norrlandslandskapen. 
 
29 april, 30 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och 
ståndsgårdar i Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Halland, 
Gästrikland och Jämtland. 
 
22 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne. 
 
17 april, 10 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland. 
 
7 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Småland. 
 
26 mars, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Östergötland. 
 
24 Mars: 33 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland.  
 
26 februari: 60 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Västergötland. 
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 450 000 uppgifter om omkring 
3300 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 44. 20170615 

 

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 
770 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner 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 

Home Comforts. The physical and emotional meanings of home in 

Europe, 1650- 1900, Manchester Metropolitan University, 5-6 

October 2017.  

If you would like to present a paper, then please send a title and 200 word 

abstract to Prof Jon Stobart: j.stobart@mmu.ac.uk by 10 July 2017.  

 

The Jewish Country House, University of Oxford, 5-6 March, 2018, 
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018 

 
Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, Trondheim, Norge, 17-21 
oktober 2017, i, se mer på:  
http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-
herregaardssymposium/ 
 
 
A Manorial world, Randers, Danmark 21-23 september 2017, mer 
information på http://encounter.network/ 

http://encounter.network/news/encounter-conference-2017-open-

registration/ 

http://www.svenskaherrgardar.se/
mailto:j.stobart@mmu.ac.uk
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018
http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-herregaardssymposium/
http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-herregaardssymposium/
http://encounter.network/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=_2FEptwEuvl8zBFQ7uQExQaRWJiHUxFdG_sDW8L3vEquH5Gv84bUCA..&URL=http%3a%2f%2fencounter.network%2fnews%2fencounter-conference-2017-open-registration%2f
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=_2FEptwEuvl8zBFQ7uQExQaRWJiHUxFdG_sDW8L3vEquH5Gv84bUCA..&URL=http%3a%2f%2fencounter.network%2fnews%2fencounter-conference-2017-open-registration%2f
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2.LITTERATUR 

Böcker 

Schlösser und Herrenhäuser der Ostseeregion. Bausteine einer europäischen 

Kulturlandschaft. Kilian Heck, Sabine Bock and Jana Olschewski (eds.). 

Thomas Helms Verlag. 2017 

 

A century of swedish gustavian style. Art history, cultural heritage and 

neoclassical revivals from the 1890s to the 1990s, av Hedvig Mårdh, 

Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2017. 

 

Vackra dagboken. Carl Henric Robsahms anteckningar från 1830-talet, av   

Britt Liljewall, Stockholmia förlag, 2017.  

 

Den aristokratiske rebellen. Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets 

offentlighet, av Bo Hammarlund, Dialogos Förlag 2017. 

 

Tempel och kulthus i det forna Skandinavien. Myter och arkeologiska fakta, 

av Anders Kaliff & Julia Mattes, Carlsson Bokförlag, 2017. 

 

Musik till vatten och punsch. Kring svenska blåsoktetter vid brunnar, bad och 

beväringsmöten, av Ann-Marie Nilsson, Gidlunds Förlag 2017. 

 

I världsutställningarnas tid – Kungahus, Näringsliv & Medier, av Göran Alm, 

Anders Houltz, Björn Axel Johansson, Pelle Snickars och Jenny Stendahl, 

Förlaget Näringslivshistoria, 2017. 

 

A Taste for Luxury in Early Modern Europe. Display, Acquisition and 

Boundaries, av Jon Stobart och Johanna Ilmakunnas (red), Bloomsbury, 

2017, http://www.bloomsbury.com/uk/a-taste-for-luxury-in-early-modern-

europe-9781474258241/#sthash.AFSpLFy5.dpuf 

 

Sophie och (den rationella?) kärleken. Ekonomi och familj i bildandet av ett 

1870-talets kärleksäktenskap, av Rasmus Nilsson, Masteruppsats i 

Ekonomisk historia, Uppsala universitet 2017. 

 

Stable media in the age of revolutions. Depictions of economic matters in 

British and Swedish state newspapers, 1770–1820, av Sarah Linden Pasay, 

Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. 

 

http://www.bloomsbury.com/uk/a-taste-for-luxury-in-early-modern-europe-9781474258241/#sthash.AFSpLFy5.dpuf
http://www.bloomsbury.com/uk/a-taste-for-luxury-in-early-modern-europe-9781474258241/#sthash.AFSpLFy5.dpuf
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Making Metal Making: Circulation and Workshop Practices in the Swedish 

Metal Trades, 1730-1775, av Måns Jansson, Ekonomisk-historiska 

institutionen, Uppsala universitet. 

 

 

Artiklar 

 

Manor-house building and economic growth in Sweden in the eighteenth and 
nineteenth centuries, av Göran Ulväng, i Schlösser und Herrenhäuser der 
Ostseeregion. Bausteine einer europäischen Kulturlandschaft. Kilian Heck, 
Sabine Bock and Jana Olschewski (eds.). Thomas Helms Verlag, 2017 

 

Books, Wine and Fine China. Consumption Patterns of a Brukspatron in Early 

Nineteenth-Century Sweden, av Marie Steinrud, i A Taste for Luxury in Early 

Modern Europe. Display, Acquisition and Boundaries, av Jon Stobart och 

Johanna Ilmakunnas (red), Bloomsbury, 2017. 

 

To Buy a Plate. Retail and Shopping for Porcelain and Faience in Stockholm 

During the Eighteenth Century, av Sofia Murhem and Göran Ulväng, i A 

Taste for Luxury in Early Modern Europe. Display, Acquisition and 

Boundaries, av Jon Stobart och Johanna Ilmakunnas (red), Bloomsbury, 

2017. 

  

French Fashions. Aspects of Elite Lifestyle in Eighteenth-Century Sweden, av 

Johanna Ilmakunnas, i A Taste for Luxury in Early Modern Europe. Display, 

Acquisition and Boundaries, av Jon Stobart och Johanna Ilmakunnas (red), 

Bloomsbury, 2017. 

 

English Luxuries in Nineteenth-Century Vyborg, av Ulla Ijäs, i A Taste for 

Luxury in Early Modern Europe. Display, Acquisition and Boundaries, av Jon 

Stobart och Johanna Ilmakunnas (red), Bloomsbury, 2017. 

 

 

 

Tidskrifter 

- 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 
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Det moderna vardagslivets födelse. Porträtt, mode och komfort i 
1700-talets svenska herrgårdskultur  

Projektet undersöker olika aspekter av den svenska högreståndskulturens 
vardag under 1700-talet. Fokus riktas mot den radikalt nya syn på 
bekvämlighet som utvecklades, där människans komfort blev ett centralt 
tema i tidens materiella och intellektuella kultur. Praktisk bekvämlighet i 
vardagen diskuterades och debatterades, och förändringarna i elitens livsstil 
går att utläsa i de möbler man använde och de kläder man bar, men också i 
det sätt på vilket man avbildade sig i porträttkonsten. Det är spåren av 
denna nya och omvälvande kultur, dess synsätt och konsekvenser, och hur 
de förankrades i den svenska herrgårdens materiella och sociala kultur, som 
här studeras. Projektet undersöker också hur förändringarna samverkade 
med en snabb teknologisk och ekonomisk utveckling. Marknaden för 
konsumtionsvaror förknippad med bekvämlighet fick allt tydligare kvinnliga 
förtecken. Den kvinnliga svenska 1700-talskonsumenten kommer därmed att 
inta en viktig roll i undersökningen.  

Svenska herrgårdar rymmer betydande men outforskade samlingar där 
bilder och föremål är viktiga historiska källor. Genom att studera dem i ljuset 
av skriftligliga källor i form av korrespondens, dagböcker och tidningstexter, 
söks här en ny förståelse för framväxten av konsumtions- och 
bekvämlighetskulturen i Sverige. Undersökningen har familjen Wadenstierna 
på gården Näs vid sjön Sparren i Roslagen som utgångspunkt. 
Statssekreterare Carl Eric Wadenstierna (1723–1787) förvärvade Näs 1773 
och 1775 stod en ny mangårdsbyggnad färdig på gården. Till det nya Näs – 
och till Wadenstiernas hustru Fredrica Carlesson (1743–1794) samt döttrarna 
Sophia (1758–1830) och Carolina Wadenstierna (1762–1848) – beställdes 
möbler och konst av bland andra Georg Haupt och Pehr Hilleström. 
Samlingarnas betydelse för det bekväma och ståndsmässiga lantlivet utgör 
ett återkommande tema genom studien.  

Ambitionen är att här ansluta till den nya kulturhistoriskt inriktade 
konstvetenskap som fördjupat ämnets delaktighet i en bred interdisciplinär 
forskning. De teoretiska utgångspunkterna hämtas från den 
tvärvetenskapliga konsumtions- och manifestationsforskningen, 
genusforskningen och från perspektiv inom forskningsfältet visuella 
kulturstudier. Deltagande forskare är Carolina Brown Ahlund och projektet 
finansieras av Berit Wallenbergs stiftelse.  Carolina.ahlund-
brown@konstvet.uu.se . 

 

 

4.UTSTÄLLNINGAR 

Jane Austens värld, Skoklosters slott, 1 Juni–1 Oktober 2017 

mailto:Carolina.ahlund-brown@konstvet.uu.se
mailto:Carolina.ahlund-brown@konstvet.uu.se
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Sommaren 2017 slår Skoklosters slott upp portarna till utställningen Jane 

Austens värld. Ikoniska kostymer från filmatiseringar av romanerna Stolthet 

& fördom, Förnuft & känsla, Övertalning och Emma flyttar in i slottets 

gästrumsvåningar. Historiska och svindlande slottsmiljöer som tagna ur en 

Austen-roman. http://skoklostersslott.se/sv/utstallningar/jane-austens-varld 

 

Kvinnorna, Vasamuseet, från 23 maj   
utställningen om kvinnorna kring Vasa får besökaren möjlighet att lära känna 
en viktig men tidigare osynliggjord berättelse om Vasa. Genom forskarnas 
arbete uppenbaras en delvis ny och överraskande bild av kvinnors livsvillkor 
under det tidiga 1600-talet. 
http://www.vasamuseet.se/utstallningar/kvinnorna2 
 
Slottsfruarna och jag, Tyresö slott, 25 maj–17 september 
I utställningen Slottsfruarna och jag har vi bjudit in tio Tyresökvinnor i olika 
åldrar och med olika bakgrunder att undersöka hur vi påverkas av vilken 
historia som berättas om Tyresö slott. https://www.nordiskamuseet.se/slott-
gardar/tyreso-slott 
 

Stormaktstiden. Löfstad slott, 27 maj – 3 september 

Årets sommarutställning på Löfstad slott har fått namnet Stormaktstiden. 

Här berättas om både Axel Lillie, som alltså grundade Löfstad slott, och hans 

sonsons hustru Agneta Wrede, som efter sin makes död drev Löfstad under 

35 år. Utställningen berättar även om tidens svenska regenter, krig och 

annat. http://ostergotlandsmuseum.se/lofstad 

 

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 . 

Ola Ehns Minnesfond 
Ola Ehns Minnesfond, 80 000 kr 
Ändamål: Främja studier och forskning i uppländsk kultur. Till stöd för 
pågående studie- eller forskningsarbete. Kan endast sökas av enskild person, 
endast en stipendiat per tillfälle. Ansökan: Beskriv forskningsprojektet 
kortfattat. Ämne, syfte, uppläggning/innehåll, tidsplan. 
Ansökan skickas per post till Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbund, Ola Ehns minnesfond, Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala. 
Sista ansökningsdag: 31 oktober 2017. 
 
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 

http://skoklostersslott.se/sv/utstallningar/jane-austens-varld
http://www.vasamuseet.se/utstallningar/kvinnorna2
https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/tyreso-slott
https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/tyreso-slott
http://ostergotlandsmuseum.se/lofstad
http://www.brandverket.se/
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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.      
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 2017: 
 
Under maj, juni och juli pågår arbetet med att dels ge samtliga herrgårdar i 
Sverige GIS-koordinater, dels lägga in uppgifter om samtliga militära 
boställen i riket, efter Grills Statistiskt sammandrag af svenska 
indelningsverket från 1855-1857. 
 
29 april, 30 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och 
ståndsgårdar i Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Halland, 
Gästrikland och Jämtland. 
 
22 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne. 
 
17 april, 10 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland. 
 
7 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Småland. 
 
26 mars, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Östergötland. 
 
24 Mars: 33 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland.  
 
26 februari: 60 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Västergötland. 
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 380 000 uppgifter om omkring 
3300 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 

http://www.svenskaherrgardar.se/
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Herrgårdsnytt nummer 43. 20170524 

 

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 
770 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner 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 

Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, Trondheim, Norge, 17-21 
oktober 2017, i, se mer på:  
http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-
herregaardssymposium/ 
 
 
A Manorial world, Randers, Danmark 21-23 september 2017, mer 
information på http://encounter.network/ 

http://encounter.network/news/encounter-conference-2017-open-

registration/ 

  
 

2.LITTERATUR 

Böcker 

Sturarna. Makten, morden, missdåden, av Bo Eriksson, Norstedts, 2017. 

 

Furste av Norden. Kristian Tyrann, av Erik Petersson: Natur & Kultur 2017. 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-herregaardssymposium/
http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-herregaardssymposium/
http://encounter.network/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=_2FEptwEuvl8zBFQ7uQExQaRWJiHUxFdG_sDW8L3vEquH5Gv84bUCA..&URL=http%3a%2f%2fencounter.network%2fnews%2fencounter-conference-2017-open-registration%2f
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=_2FEptwEuvl8zBFQ7uQExQaRWJiHUxFdG_sDW8L3vEquH5Gv84bUCA..&URL=http%3a%2f%2fencounter.network%2fnews%2fencounter-conference-2017-open-registration%2f
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Årets och livets högtider på Grönsöö, av Håkan Liby, 2017, Grönsöö 

kulturhistoriska stiftelse. 

 

Det påklædte hjem - Tekstiler og boligkultur i Danmark gennem 300 år, av 
Luise Skak-Nielsen, HISTORISMUS, www.historismus.dk . 

 

Konst, kor och kärlek på Wanås slott, av Marika Wachtmeister, CG 

Wachtmeister och Anders Norsell, Bokförlaget Langenskiöld, 2017 

 

 

Artiklar 

- 

Tidskrifter 

- 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

 
Brandförsäkring på Sveriges landsbygd och den finansiella 
revolutionen. Organisationsformer, bebyggelse och argument 1734-
1850  
 
En av förutsättningen för 1800-talets finansiella revolution var 
försäkringssystemens framväxt, främst brandförsäkringar, som ledde till att 
de som drabbats av brand kunde få igång produktionen snabbt, vågade 
investera i sina byggnader, och också var en förutsättning för 
fastighetsbelåning. Ett effektivare brandförsäkringssystem bidrog därmed till 
skapande av krediter och ökade investeringar i jordbruk som industri.  
 
Syftet med detta forskningsprojekt är att analysera hur 
brandförsäkringsväsendet på landsbygden i Sverige organiserades mellan 
1730 och 1840. Hypotesen är att de äldre lokala brandförsäkringssystemen 
sattes under press genom den agrara revolutionens tillväxt i lantbruket med 
förtätning i bebyggelsen, ökade investeringar i byggnader och stärkt 
äganderätt, vilket frigjorde kapital för investeringar och därmed beredde väg 
för 1800-talets finansiella revolution. I projektet undersöks hur både bönder 
och godsägare agerade i olika områden i Sverige. 

 
Internationellt sett är Sverige ovanligt på så sätt att staten lagstiftade om en 
enhetlig brandförsäkring, men att lantbrukarna hade möjlighet att organisera 

http://www.historismus.dk/


 35 

den på valfritt sätt. Det ger möjlighet att undersöka hur lantbrukare i 
geografiskt avgränsade områden med helt olika ekonomiska förutsättningar 
valde att organisera sin brandstod. Genom en sådan analys är det möjligt att 
se hur risker hanterades, hur ersättningssystemen var uppbyggda och hur 
stabila systemen var. Projektet kan därmed bidra med viktiga resultat till den 
internationella forskningen om tidiga försäkringssystem och dess 
teoribildning.  
 
Projektledare är Göran Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala 
universitet, och finansiärer är Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och 
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. 

 

4.UTSTÄLLNINGAR 

Årets utställningar på Grönsöö slott, Uppland  

Årets och livets högtider på Grönsöö, samt Teckningar och målningar av 

Joakim Lager, se mer på www.gronsoo.se .  

 

 

5.ÖVRIGT  

Hallwylska museets samlingar digitaliserade 

Nu kan ännu fler få möjlighet att ta del av Hallwylska museets samlingar och 

fördjupa sig i palatsets historia. Nyligen avslutades arbetet med att 

digitalisera det omfattande katalogverk som husets ägarinna, Wilhelmina von 

Hallwyl, lät sammanställa över alla sina föremål i huset. 

http://svenskhistoria.se/hallwylska-museets-samlingar-digitaliserade-och-

sokbara/ 

 

Arkeologiska utgrävningar i Rosenlunds herrgårdspark, Jönköping. 
Nu är det äntligen dags att undersöka hur mycket som finns kvar av baron 
Posses herrgårdspark från slutet av 1700-talet. Under ca fyra veckor från 24 
april till slutet av maj kommer Jönköpings läns museum att göra en 
arkeologisk förundersökning av parken.  
https://arkeologijonkoping.wordpress.com/2017/04/20/rosenlunds-
herrgardspark/ 
  
 

Gunnebos fasad i ny dräkt  

Genom den nu pågående restaureringen av exteriören återfår slottets fasad 

sin ursprungliga utformning och färgsättning. I november 2016 hittades en 

ursprunglig fasadpanel från ca 1786 respektive ca 1837 under den panel 

som slottet haft i modern tid. Slottets fasad vid färdigställandet 1796 

bedöms ha varit målad i en sandstensefterliknande fasadkulör.  Se mer på: 

http://www.gronsoo.se/
http://svenskhistoria.se/hallwylska-museets-samlingar-digitaliserade-och-sokbara/
http://svenskhistoria.se/hallwylska-museets-samlingar-digitaliserade-och-sokbara/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=lVwGhRxf2bvA-XOC0usdXfFCFCk2ifz8ZJb2jYiS8UoASARNv4zUCA..&URL=https%3a%2f%2farkeologijonkoping.wordpress.com%2f2017%2f04%2f20%2frosenlunds-herrgardspark%2f
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=lVwGhRxf2bvA-XOC0usdXfFCFCk2ifz8ZJb2jYiS8UoASARNv4zUCA..&URL=https%3a%2f%2farkeologijonkoping.wordpress.com%2f2017%2f04%2f20%2frosenlunds-herrgardspark%2f
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http://www.mynewsdesk.com/se/gunnebo_slott_och_tradgardar_ab/pressrel

eases/gunnebos-fasad-i-ny-draekt-ursprunglig-panel-loeste-180-aarig-

fraaga-om-slottets-fasad-1951522?utm_campaign=send_list 

 
 
Steninge slotts gårdsarkiv 1932 – 1960 nu tillgängligt för forskning 

I oktober 2014 hittades ett stort antal räkenskapsböcker i ett igenspikat 

utrymme på Steninge slott, vilket visade sig var Steninge slotts gårdsarkiv 

för åren 1932 till 1960. Arkivet har katalogiserats av Gunilla och Giselher 

Naglitsch och har visat sig innehålla en nära komplett samling huvud-, kassa- 

och inventarieböcker för Steninge säteri för tiden 1932/33 till slutet av 1950-

talet. Här finns särskilda böcker för lantbruket, hönseriet, handelsträdgården 

och för den så viktiga lervarutillverkningen, vilken av allt att döma gjorde det 

möjligt för godsägare Wolfgang Thomas att finansiera sitt älskade Steninge. 

Arkivet är numera placerat på Stadsarkivet i Stockholm och fritt tillgängligt 

för forskning. 

 

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 . 

 
Ola Ehns Minnesfond 
Ola Ehns Minnesfond, 80 000 kr 
Ändamål: Främja studier och forskning i uppländsk kultur. Till stöd för 
pågående studie- eller forskningsarbete. Kan endast sökas av enskild person, 
endast en stipendiat per tillfälle. Ansökan: Beskriv forskningsprojektet 
kortfattat. Ämne, syfte, uppläggning/innehåll, tidsplan. 
Ansökan skickas per post till Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbund, Ola Ehns minnesfond, Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala. 
Sista ansökningsdag: 31 oktober 2017. 
 
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 
 
 

http://www.mynewsdesk.com/se/gunnebo_slott_och_tradgardar_ab/pressreleases/gunnebos-fasad-i-ny-draekt-ursprunglig-panel-loeste-180-aarig-fraaga-om-slottets-fasad-1951522?utm_campaign=send_list
http://www.mynewsdesk.com/se/gunnebo_slott_och_tradgardar_ab/pressreleases/gunnebos-fasad-i-ny-draekt-ursprunglig-panel-loeste-180-aarig-fraaga-om-slottets-fasad-1951522?utm_campaign=send_list
http://www.mynewsdesk.com/se/gunnebo_slott_och_tradgardar_ab/pressreleases/gunnebos-fasad-i-ny-draekt-ursprunglig-panel-loeste-180-aarig-fraaga-om-slottets-fasad-1951522?utm_campaign=send_list
http://www.brandverket.se/
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6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR  
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar, 
fortsätter att utvecklas.  
 
 
Nyheter 2017: 
 
29 april, 30 000 nya uppgifter om ägare och brukare av herrgårdar och 
ståndsgårdar i Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Halland, 
Gästrikland och Jämtland. 
 
22 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne. 
 
17 april, 10 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland. 
 
7 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Småland. 
 
26 mars, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Östergötland. 
 
24 Mars: 33 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland.  
 
26 februari: 60 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Västergötland. 
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 380 000 uppgifter om omkring 
3300 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskaherrgardar.se/
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Herrgårdsnytt nummer 42. 20170425 

 

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 
720 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner 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 

 
A Manorial world, Randers, Danmark 21-23 september 2017, mer 
information på http://encounter.network/ 

http://encounter.network/news/encounter-conference-2017-open-

registration/ 

 
Forskningsseminariet Måltid & Gastronomi i Uppsala, 18 maj 2017.  
Torsdagen den 18 maj 2017 kommer Måltidsakademiens vetenskapliga 
seminarium hållas för andra gången i Uppsala. Seminariet hålls på 
Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala, och pågår kl. 9.30-17 med 
efterföljande middag kl. 18. Det övergripande syftet med seminariet i 
Uppsala är att samla yngre forskare inom området måltidsrelaterad forskning 
och fungera som en plattform för ett aktivt svenskt måltidsforskningsnätverk 
med ett årligen återkommande vetenskapligt möte. Se mer på: 
http://maltidsakademien.akademierna.se/aktuellt/ 

 
 

Workshop: Vetandets växelkurser samlingar, byten och krigsbyten 

från stormaktstiden till 1800-talet, 18 maj 2017, Uppsala.  Tid 

14.15–18:00   Plats: Sal 7-0017, Engelska parken, Uppsala universitet Alla 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://encounter.network/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=_2FEptwEuvl8zBFQ7uQExQaRWJiHUxFdG_sDW8L3vEquH5Gv84bUCA..&URL=http%3a%2f%2fencounter.network%2fnews%2fencounter-conference-2017-open-registration%2f
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=_2FEptwEuvl8zBFQ7uQExQaRWJiHUxFdG_sDW8L3vEquH5Gv84bUCA..&URL=http%3a%2f%2fencounter.network%2fnews%2fencounter-conference-2017-open-registration%2f
http://maltidsakademien.akademierna.se/aktuellt/
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är välkomna, anmäl gärna deltagande så vi kan beräkna fika. Efter 

workshopen äter vi middag, (självkostnadspris). Vi behöver boka bord i 

förväg och behöver därför veta om du vill vara med senast måndag 15/5. 

Kontaktperson: Jenny Beckman, jenny.beckman@idehist.uu.se   Ett 

arrangemang av forskningsnoden KOM: Kunskap – organisation – makt.  

  

 

Conference ‘The Country House Revived’, Dublin Castle, Irland, 19-

21 June 2017, www.historicirishhouses.ie 

 
 
CFP, Enlightened Princesses: Britain and Europe,  1700-1820 
International Symposium Hampton Court Palace, Kensington 
Palace,  and the Tower of London 29–31 October 2017,  

http://britishart.yale.edu/exhibitions/enlightened-princesses-caroline-
augusta-charlotte-and-shaping-modern-world 

 
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/ 
 
 
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 
 

 

CFP, 42nd Annual Meeting of the Social Science History Association, 

Montréal, Québec Canada, 2 – 5 November 2017 “Changing Social 

Connections in Time and Space”, mer information på: http://ssha.org/ 

 

 
CFP; The Eighteenth Century: Past and Present, Nordic conference 
in eighteenth-century studies, Uppsala12–14 Oktober, 2017. Mer 
information på: www.1700-tal.se/ncecs17 .   
 
 
 
 

2.LITTERATUR 

http://www.historicirishhouses.ie/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=jiaCVd99Bju3xeB5RqUctTqkN6wXTgooUIzWo2u1h94yEL_aB23UCA..&URL=http%3a%2f%2fbritishart.yale.edu%2fexhibitions%2fenlightened-princesses-caroline-augusta-charlotte-and-shaping-modern-world
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=jiaCVd99Bju3xeB5RqUctTqkN6wXTgooUIzWo2u1h94yEL_aB23UCA..&URL=http%3a%2f%2fbritishart.yale.edu%2fexhibitions%2fenlightened-princesses-caroline-augusta-charlotte-and-shaping-modern-world
http://wehc2018.org/accepted/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=bYLFbhkx26fICHct8pCrkyhjFTZjFRArqwp5ipdES0KXbMs9JxjUCA..&URL=https%3a%2f%2fesshc.socialhistory.org
http://ssha.org/
http://www.1700-tal.se/ncecs17
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Böcker 

Svenska slott och herrgårdar. En historisk reseguide, av Fredric Bedoire, 

Bonnier Fakta, 2017. 

 

The money of monarchs. The importance of non-tax revenue for autocratic 

rule in early modern Sweden, av Klas Nilsson, Statsvetenskapliga 

institutionen, Lunds universitet, 2017. 

 

Svenska sjöofficerare under 1500-talet, av Ingvar Sjöblom: 

Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2017. 

 

Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och 

medeltid, av Johnny Karlsson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, 

Stockholms universitet, 2017. 

 

 

Artiklar 

- 

Tidskrifter 

Nytt nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 73/2017 . 

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. 

Innehåll i nr 73/2017:  

Namnet Stockholm i ny belysning  — en historisk-geografisk studie av 

gränser och bebyggelser  för att tolka ett välkänt men undanglidande namn,  

av Clas Tollin      

Familjejordbruk utan familjer? Syskonjordbruk på svensk landsbygd, av 

Martin Dackling          

Gårdsdriften och arronderingen – den nutida nyodlingens 

utgångspunkter, av Lovisa Solbär            

De ”levande” generalplanerna:  en studie av de informella planernas 

betydelse, med den stadsnära landsbygden som exempel, av Mattias 

Qviström   
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Ornamentets återkomst Det förra sekelskiftets arkitektoniska 

utsmyckningar som nutida statussymboler, av Maja Willén  

Fukt og funkis Hvordan bevare funkisarkitekturen med dagens 

verneprinsipper?,  av Anne-Cathrine Flyen  

Med klimatförändringar och livscykelanalyser i sikte — en utblick mot 

Norges byggda kulturarv,  av Fredrik Berg    

The Painter Is Absent:  Ivar Arosenius and the Site-Specific Archaeo-

Archival Reconstruction   of the Ghost of a Home,  av Jonathan Westin & 

Dick Claésson 

   

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 

- 

 

5.ÖVRIGT  

”183 herlige herregårdshistorier fra det midtjyske”. Temaaften på 

Gammel Estrup torsdag den 27.4.2017, hvor vores nye website 

Herregaardskortet.dk lanceres, og historierne fra herregårdene fortælles, 

se mer på: http://herregaardsforskning.dk.b2b-web-

01.b2b.web10.net/nyheder/forskningens-doegn-2017/ 

  

Dr. Jonathan Finch fra University of York og gæsteforsker ved Dansk 

Center for Herregårdsforskning laver gæsteforelæsning den 2. maj om 

arkitektur, landskab og udgravninger ved engelske Harewood House på 

Aarhus Universitet, Moesgaard, ser mer på: 

http://herregaardsforskning.dk/wp-content/uploads/2017/04/Plakat-

Jonathan-Finch.pdf 

 

 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=KGe8-JpSywlrmK3zIS26I4FM5kNHeE91OxpL4aer9yxPmQbPUYnTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bebyggelsehistoria.org
http://herregaardsforskning.dk.b2b-web-01.b2b.web10.net/nyheder/forskningens-doegn-2017/
http://herregaardsforskning.dk.b2b-web-01.b2b.web10.net/nyheder/forskningens-doegn-2017/
http://herregaardsforskning.dk/wp-content/uploads/2017/04/Plakat-Jonathan-Finch.pdf
http://herregaardsforskning.dk/wp-content/uploads/2017/04/Plakat-Jonathan-Finch.pdf
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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 2017: 
 
22 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Skåne. 
 
17 april, 10 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland. 
 
7 april, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i Småland. 
 
26 mars, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Östergötland. 
 
24 Mars: 33 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland.  
 
26 februari: 60 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Västergötland. 
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 330 000 uppgifter om omkring 
3300 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 

 

 

 

 

 

http://www.svenskaherrgardar.se/
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Herrgårdsnytt nummer 41. 20170403 

 

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 
720 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner 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 

Conference ‘The Country House Revived’, Dublin Castle, Irland, 19-

21 June 2017, www.historicirishhouses.ie 

 
 
CFP, Enlightened Princesses: Britain and Europe,  1700-1820 
International Symposium Hampton Court Palace, Kensington 
Palace,  and the Tower of London 29–31 October 2017,  

http://britishart.yale.edu/exhibitions/enlightened-princesses-caroline-
augusta-charlotte-and-shaping-modern-world 

 
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/ 
 
 
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-

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://www.historicirishhouses.ie/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=jiaCVd99Bju3xeB5RqUctTqkN6wXTgooUIzWo2u1h94yEL_aB23UCA..&URL=http%3a%2f%2fbritishart.yale.edu%2fexhibitions%2fenlightened-princesses-caroline-augusta-charlotte-and-shaping-modern-world
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=jiaCVd99Bju3xeB5RqUctTqkN6wXTgooUIzWo2u1h94yEL_aB23UCA..&URL=http%3a%2f%2fbritishart.yale.edu%2fexhibitions%2fenlightened-princesses-caroline-augusta-charlotte-and-shaping-modern-world
http://wehc2018.org/accepted/
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registration form can be found on the ESSHC website: 
https://esshc.socialhistory.org 
 

 

CFP, 42nd Annual Meeting of the Social Science History Association, 

Montréal, Québec Canada, 2 – 5 November 2017 “Changing Social 

Connections in Time and Space”, mer information på: http://ssha.org/ 

 

 
CFP; The Eighteenth Century: Past and Present, Nordic conference 
in eighteenth-century studies, Uppsala12–14 Oktober, 2017. Mer 
information på: www.1700-tal.se/ncecs17 .   
 
 
CFP, A Manorial world, Randers, Danmark 23-27 september 2017, 
mer information på www.herregardsforskning.dk . 
 
 

2.LITTERATUR 

Böcker 

Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720–
1850, red Klas Nyberg, Kulturhistoriska bokförlaget, 
2017. http://www.informationsforlagsgruppen.se/kulturhistoriska/layout/boo
ks.php 

 
Herregård og herskab. Distinktioner og iscenesættelser på Nørre Vosborg og 

Hvedholm 1850–1920, av Signe Boeskov, Dansk Center for 

Herregårdsforskning, ill., 363 s., 2017. Læs mere på forlagets hjemmeside.  

  

Fajancer fra Holland, Frankrig og Tyskland 1600-1800, av Ulla Houkjær, 

Designmuseum Danmark, 416 sider, rigt ill., 2016. Læs mere på forlagets 

hjemmeside  

 

Kristina Gyllenstierna. Kvinnan som stod upp mot Kristian Tyrann, av Marie-

Louise Flemberg, Santérus förlag, 2017. 

 

Herzogin Luise Friederike von Mecklenburg-Schwerin (1722-1791). Ein Leben 

zwischen Pflicht, Pläsier und Pragmatismus, av Ulrike Wendt-Sellin, Wien 

Böhlau Verlag, 2017. 

 

 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=bYLFbhkx26fICHct8pCrkyhjFTZjFRArqwp5ipdES0KXbMs9JxjUCA..&URL=https%3a%2f%2fesshc.socialhistory.org
http://ssha.org/
http://www.1700-tal.se/ncecs17
http://www.herregardsforskning.dk/
http://www.informationsforlagsgruppen.se/kulturhistoriska/layout/books.php
http://www.informationsforlagsgruppen.se/kulturhistoriska/layout/books.php
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=fuUbrUI1zWnL96X84PQ-WpEIaR0V3k3ilP4i0pFK8ijm__q4emvUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mtp.dk%2fdetails.asp%3feln%3d203699
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=6VgTvPx3WCmFee1Ma_deKs2H9Ubgmw31-u2bVfbW2cDm__q4emvUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mtp.dk%2fdetails.asp%3feln%3d203789
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=6VgTvPx3WCmFee1Ma_deKs2H9Ubgmw31-u2bVfbW2cDm__q4emvUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mtp.dk%2fdetails.asp%3feln%3d203789
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Artiklar 

Konsten att försörja sig som konstnär. Pehr Hilleström och konstmarknaden i 
1700-talets Stockholm, av  Mikael Ahlund, i  Ekonomisk kulturhistoria. 
Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720–1850, red Klas Nyberg. 

Svenska kungar och holsteinska hertigar. Porträttkonstens politiska funktion 
och finansiella implikationer 1736–1767, av  Håkan Jakobsson, i Ekonomisk 
kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720–1850, red Klas 
Nyberg. 

”Såsom en slöserska”. Skådespelerskors levnadsvillkor och ekonomiska 
förutsättningar 1780–1850, av Marie Steinrud, i Ekonomisk kulturhistoria. 
Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720–1850, red Klas Nyberg 

Möbelsnickare och stolmakare i Stockholm 1730–1850. Produktion, 
levnadsvillkor och marknad, av  Göran Ulväng, i Ekonomisk kulturhistoria. 
Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720–1850, red Klas Nyberg. 

The opportunity to profit from favourable circumstances. A widow's benefits 

of holding crown fiefs in Norway in the 1520s, av Randi Bjørshol Wærdahl, i 

Gender and political culture in early modern Europe, 1400-1800, 2017.  

Mälsåker. Hemma hos familjen von Fersen, av Thorsten Sandberg, Gods & 
Gårdar, 2/2017. 

Riddarhusets flyglar. Ett tvåhundra år försenat byggprojekt, av Fredrik 

Styrfält, Arte et Marte 1/2017.  

 

 

Tidskrifter 

- 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

- 

4.UTSTÄLLNINGAR 

- 
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5.ÖVRIGT  

Gunnebo slotts orangeri rekonstrueras 
Sedan december 2013 pågår det ambitiösa projektet med att rekonstruera 
orangeriet på Gunnebo på dess ursprunglig plats. Projektet baseras på 
tolkningar och studier av arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs ursprungliga 
ritningar, samtida akvareller, historiska källor samt resultatet av arkeologiska 
utgrävningar. Se mer på: http://gunneboslott.se/ 
 
 
1700-talsseminariet i Uppsala 
Onsdagen den 19 april: Helga Müllneritsch från University of Liverpool:”The 
Plural Identities of the Austrian Manuscript Recipe Book”. Samarrangemang 
med forskningsnoden Mediehistoria 1750-1850 samt projektet Knowledge, 
Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811. Tid kl 16.15-18 i 
Engelska parken - Eng2-0076. Ordf: Annie Mattsson 
  
Onsdagen den 10 maj: Ass. Prof. in Comparative Literature Karin Kukkonen 
(ILOS - University of Oslo) presenterar sin studie om romanen under 1700-
talet: "How the Novel Found its Feet". Tid kl. 16–15–17.00. Lokal meddelas 
senare. Ordf.: Ann Öhrberg 
 
Mer information på: http://1700-tal.se/ 
 
 
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  

http://gunneboslott.se/
http://1700-tal.se/
http://www.kulturmiljöfrämjandet.se/
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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 2017: 
 
 
26 mars, 20 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Östergötland. 
 
24 Mars: 33 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Södermanland.  
 
26 februari: 60 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Västergötland. 
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 300 000 uppgifter om omkring 
3300 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskaherrgardar.se/
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Herrgårdsnytt nummer 40. 20170306 

 

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 
690 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/ 
 
 
 
 
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 
 

 

CFP, 42nd Annual Meeting of the Social Science History Association, 

Montréal, Québec Canada, 2 – 5 November 2017 “Changing Social 

Connections in Time and Space”, mer information på: http://ssha.org/ 

 

 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://wehc2018.org/accepted/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=bYLFbhkx26fICHct8pCrkyhjFTZjFRArqwp5ipdES0KXbMs9JxjUCA..&URL=https%3a%2f%2fesshc.socialhistory.org
http://ssha.org/
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CFP; The Eighteenth Century: Past and Present, Nordic conference 
in eighteenth-century studies, Uppsala12–14 Oktober, 2017. Mer 
information på: www.1700-tal.se/ncecs17 .   
 
 
CFP, A Manorial world, Randers, Danmark 23-27 september 2017, 
mer information på www.herregardsforskning.dk . 
 
 
CFP: Mapping the Territory: Exploring People and Nature, 1700-
1830, Berne (14th to 16th September 2017) and Göttingen (7th to 
9th December 2017), för mer information, se: https://www.uni-
goettingen.de/en/cfp-mapping/552575.html 

 
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 

Krigarna från Valsgärde. Glimtar från en granat- och guldskimrande forntid, 

av Kent Andersson, Atlantis förlag, 2017. 

 

Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk 

statsbildning i förmodern tid, av Mats Hallenberg & Johan Holm,  

Nordic Academic Press, 2016 

 

Räkna med kulturarvet! Ny rapport från Riksantikvarieämbetet som beskriver 
hur kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt. På alla områden är kulturarv en kraft att räkna 
med. Rapporten är fri att sprida och finns även att ladda ned på 
www.raa.se/rmk.  

 

Artiklar 

- 

http://www.1700-tal.se/ncecs17
http://www.herregardsforskning.dk/
https://www.uni-goettingen.de/en/cfp-mapping/552575.html
https://www.uni-goettingen.de/en/cfp-mapping/552575.html
http://www.ruralhistory.eu/conferences/rural-history-2017
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=Q5SyC8J5f2SmRRAUPcQEoEC5B0cORbo9-5CDokuR40IzVibV-F7UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.raa.se%2frmk
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Tidskrifter 

- 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

- 

4.UTSTÄLLNINGAR 

Ringbrynjehuvans gåta, Enköpings museum, 23 september 2016 – påsken 

2017 

 

Valloner – arvet till svenska stålindustri, Arbetets museum 

17 december 2016 – 14 maj 2017 

 

Resenärerna – Swenska Ost-Indiska Compagniet, Sjöhistoriska museet 

8 oktober 2016 – 

 

 

5.ÖVRIGT  

Kulturintendent för Krapperups Borg sökes 

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen bildades 1967 av den siste 
fideikommissarien friherre Gustaf Gyllenstierna. Stiftelsens ändamål är att 
värna om borgen och dess samlingar, parken och omgivande godsmiljön, 
som tillsammans en gång utgjorde Krapperups fideikommiss, samt att ge 
humanitära bistånd och att stödja vetenskap och forskning. Arbetet med att 
värna borgen och dess samlingar sker genom en daglig tillsyn och arbete 
med katalogisering och studier av samlingar och historian kring borgen 

Som kulturintendent ansvarar man för kulturvården knuten till Krapperup, 
med övergripande ansvar och kunnande kring Krapperups kulturhistoria, för 
förvaltning och vård av inventarier, för dokumentation och spridning av 
resultat knutna till forskning om Krapperups historia, för Krapperups 
museum och gårdsmuseum med dess basutställningar, och förväntas ta 
initiativ till och stimulera forskning på och om Krapperup samt att sprida 
forskningsresultaten m.m.  

Tillträdesdatum: gärna i början av hösten. Möjlighet till bostad finns.  

Mer information på: http://krapperup.se/lediga-jobb/ 

 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=jAJpGdCxPQWxswUjwDcEowDmMUtfMrlnYCCIQpjTqaNLauAI9l7UCA..&URL=http%3a%2f%2fkrapperup.se%2flediga-jobb%2f
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Kultur på Riddarhuset  
 
21 mars, 17:00 - 19:00  
Att förena stad och land. Adolf Wilhelm Edelsvärd och Charles Emil 
Löfvenskiöld bland akademiledamöter och godsägare. Föreläsning av Ulrich 
Lange, Skogs- & Lantbruksakademien.  
 
4 april, 17:00 - 19:00  
Arkitekten – adelsmannen. Carl Fredrik Adelcrantz. Föreläsning av Fredric 
Bedoire, Konstakademien. 
 
9 april, 10:00 - 16:00  
Temadag: Ädla smycken – då och nu. Söndag 9 april kl 11.00 – 17.00 
Utställningen ”Ädla smycken – då och nu” visar på hur adliga familjers ärvda 
smycken och släktklenoder kan bidra med kunskap om den historiska 
smyckekonsten, men även tjäna som inspirationskälla för en yngre 
generation svenska silversmeder och smyckeformgivare i deras arbete. 
 
15 maj, 17:00 - 19:00  
Gustav Philip Creutz och Johan Gabriel Oxenstierna. De bästa poeterna bland 
Sveriges regeringschefer. Föreläsning av Horace Engdahl, Svenska 
Akademien.  
 
Mer information på: https://www.riddarhuset.se/aktuellt/ 
 
 
 
 
Inbjudan till boksläpp ” Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, 
konsthantverk och scenkonst 1720–1850”, 29 mars kl. 15 – 16.30, 
Grillska huset, Stortorget 3, Stockholm. 

 
Möt Klas Nyberg (red.) och hans medförfattare! Programmet inleds av förre 
kulturborgarrådet Ingemar Josefsson. Boken säljs till reducerat pris under 
boksläppet. O.s.a. senast 22 mars på: red@kulturhistoriska.se . 
 
 
 
 
Utförsäljning av André Mollets Le jardin de Plaisir! 
Lagerrensning/ utförsäljning av André Mollets trädgårdstraktat Le Jardin de 
Plaisir - Der Lustgartten - Lustgård, tryckt i Stockholm 1653, komplett 
faksimilupplaga 2006, samt del 2, 2007, med introduktion, kommentarer (på 
svenska och engelska) och faksimil av Mollets ytterst sällsynta text The 
Garden of Pleasure, tryckt i London 1670.   
Paketpris för båda volymerna SEK 400:- inkl. moms, exkl. frakt.  

https://www.riddarhuset.se/aktuellt/
mailto:red@kulturhistoriska.se
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För förfrågningar och beställningar kontakta Elina Antell, 
elina.antell@telia.com , mobil +46 (0)70 25 23 447. 
 
 
 
Studieresa i norra Tysklands allélandskap 22-24 maj 2017.  
 Många som har rest i Tyskland har säkert noterat att det utmed vägarna 
finns en mångfald av alléer som saknar motstycke i Sverige. Detta stämmer 
väl in på delstaterna MecklenburgVorpommern och Brandenburg som är i 
särklass vad gäller såväl gamla alléer som nyplanteringar. Bara i 
Brandenburg finns 11000 kilometer alléer 
 
Studieresan vänder sig till markägare, rådgivare, konsulter, arborister, 
tjänstemän och handläggare vid statliga myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, kyrkoförvaltningar, forskare och doktorander samt andra 
intresserade.    
  
Information och anmälan senast 31 mars: Patrikolsson11@gmail.com. 0793 
35 16 97. Efter 31 mars kommer ett utförligt program skickas ut med exakta 
tider, hotell, osv.   
 
 
 
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). 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=jjvsRNF_zOrtLU-0Pkx_rUEh06VMwtNV6YxQf42GRjc59YA9nErUCA..&URL=mailto%3aelina.antell%40telia.com
http://www.kulturmiljöfrämjandet.se/
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 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 2017: 
 
26 februari: 60 000 nya uppgifter om herrgårdar och ståndsgårdar i 
Västergötland. 
 
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 250 000 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskaherrgardar.se/
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Herrgårdsnytt nummer 39. 20170215 

 

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 
690 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/ 
 
 
 
 
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 
 

 

CFP, 42nd Annual Meeting of the Social Science History Association, 

Montréal, Québec Canada, 2 – 5 November 2017 “Changing Social 

Connections in Time and Space”, mer information på: http://ssha.org/ 

 

 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://wehc2018.org/accepted/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=bYLFbhkx26fICHct8pCrkyhjFTZjFRArqwp5ipdES0KXbMs9JxjUCA..&URL=https%3a%2f%2fesshc.socialhistory.org
http://ssha.org/
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CFP; The Eighteenth Century: Past and Present, Nordic conference 
in eighteenth-century studies, Uppsala12–14 Oktober, 2017. Mer 
information på: www.1700-tal.se/ncecs17 .   
 
 
CFP, A Manorial world, Randers, Danmark 23-27 september 2017, 
mer information på www.herregardsforskning.dk . 
 
 
CFP: Mapping the Territory: Exploring People and Nature, 1700-
1830, Berne (14th to 16th September 2017) and Göttingen (7th to 
9th December 2017), för mer information, se: https://www.uni-
goettingen.de/en/cfp-mapping/552575.html 

 
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 

Early modern dynastic marriages and cultural transfer, red. Joan-Lluís Palos 
och Magdalena S Sánchez, Ashgate, 2016.   

Furstendömet Idensalmi. Modernitetens projekt hos släktnätverk i periferi, av 
Matti Klinge, Finska Vetenskaps-Societeten, 2016. 

Textilia Linnaeana. Global 18th Century Textile Traditions & Trade, av Viveka 
Hansen, 2017, www.ikfoundation.org . 

Johan Norman, tapettryckare i 1700-talets Stockholm, av Ingela Broström 
och Elisabeth Stavenow-Hidemark, Carlssons förslag, 2016.  

Artiklar 

Carl Gustav Tessin and Culinary Consideration, av Charlotte Bellamy, i Le 
Monde français du dix-huitième siècle, Vol. 1, 2016., se även 
 http://ir.lib.uwo.ca/mfds-ecfw/vol1/iss1/8/ 

”Pappas egen Ernst”. Att fostras till man och adelsman i Finland kring 
sekelskiftet 1900, av Henrika Tandefelt, Scandia nr 2, 2016, Lund.  

http://www.1700-tal.se/ncecs17
http://www.herregardsforskning.dk/
https://www.uni-goettingen.de/en/cfp-mapping/552575.html
https://www.uni-goettingen.de/en/cfp-mapping/552575.html
http://www.ruralhistory.eu/conferences/rural-history-2017
http://www.ikfoundation.org/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=hUD45jk2zw2Wg49wWx_c5J2HWe0FU9rDQSvXwK4amBtSdGYB8j7UCA..&URL=http%3a%2f%2fir.lib.uwo.ca%2fmfds-ecfw%2fvol1%2fiss1%2f8%2f
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”Gud till ära, kyrkan till prydnad och oss själva till evig hågkomst”. 
Epitafierna i Ronneby kyrka och deras donatorer, av Björn O Svensson, 
Blekingeboken, 2016. 

Den tyske riddaren i Ronneby kyrka. Om frälselsäkten van Vitzen i 
senmedeltidens Skandinavien, av Hans Milton, Blekingeboken, 2016. 

 

Tidskrifter 

- 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

- 

4.UTSTÄLLNINGAR 

- 

 

5.ÖVRIGT 

Utförsäljning av André Mollets Le jardin de Plaisir! 
Lagerrensning/ utförsäljning av André Mollets trädgårdstraktat Le Jardin de 
Plaisir - Der Lustgartten - Lustgård, tryckt i Stockholm 1653, komplett 
faksimilupplaga 2006, samt del 2, 2007, med introduktion, kommentarer (på 
svenska och engelska) och faksimil av Mollets ytterst sällsynta text The 
Garden of Pleasure, tryckt i London 1670.   
Paketpris för båda volymerna SEK 400:- inkl. moms, exkl. frakt.  
För förfrågningar och beställningar kontakta Elina Antell, 
elina.antell@telia.com , mobil +46 (0)70 25 23 447. 
 
 
 
Studieresa i norra Tysklands allélandskap 22-24 maj 2017.  
 Många som har rest i Tyskland har säkert noterat att det utmed vägarna 
finns en mångfald av alléer som saknar motstycke i Sverige. Detta stämmer 
väl in på delstaterna MecklenburgVorpommern och Brandenburg som är i 
särklass vad gäller såväl gamla alléer som nyplanteringar. Bara i 
Brandenburg finns 11000 kilometer alléer 
 
Studieresan vänder sig till markägare, rådgivare, konsulter, arborister, 
tjänstemän och handläggare vid statliga myndigheter, länsstyrelser, 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=jjvsRNF_zOrtLU-0Pkx_rUEh06VMwtNV6YxQf42GRjc59YA9nErUCA..&URL=mailto%3aelina.antell%40telia.com
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kommuner, kyrkoförvaltningar, forskare och doktorander samt andra 
intresserade.    
  
Information och anmälan senast 31 mars: Patrikolsson11@gmail.com. 0793 
35 16 97. Efter 31 mars kommer ett utförligt program skickas ut med exakta 
tider, hotell, osv.   
 
 
Historical Database of Scanian Agriculture 
Mats Olsson och Patrick Svensson har under många års tid byggt upp en 
databas baserad på prästtiondelängderna i 37 socknar i Skåne. Skånes 
agrarhistoriska databas (Historical Database of Scanian Agriculture) omfattar 
perioden 1702 till 1881 och innehåller årlig information på gårdsnivå för över 
2 500 gårdar, bl.a. brukarens namn och kön, gårdens mantal och jordnatur, 
tidpunkt för skiften samt naturligtvis tiondet per gröda och per djur. 
Sammantaget finns över 85 000 observationer i databasen (där en 
observation är en gård ett år). De har, tillsammans med Magnus Bohman 
och Fredrik Bergenfeldt, gradvis byggt ut den samt använt den till att 
studera det skånska jordbruket ur många olika perspektiv. Nu vill vi sprida 
användandet av denna och har därför publicerat den som en öppen databas.  
Ett papper där vi redogör för databasens uppbyggnad, innehåll och hur man 
kan använda den finns här: 
https://lup.lub.lu.se/search/search/publication/94f24113-f810-4c1d-bd34-
22405e41185b och detta innehåller även skattningar av produktionen över 
tid samt lista över tidigare användning av databasen.  
Själva databasen finns här: http://www.ekh.lu.se/en/research/economic-
history-data/HDSA-1702-1881 tillsammans med en fil med våra skattade 
serier och en hjälpfil för att omvandla travar till hektoliter. 
 
 
Uppsala högre seminarium i agrarhistoria våren 2017, Ulls hus, 
SLU, Uppsala. 
 
Onsdagen den 1 februari, 10:30-12:00 Anna Westin och Tommy 
Lennartsson, Centrum för biologisk mångfald, SLU Tvärvetenskaplig 
källpluralistisk metod för att förstå landskap: En historisk-ekologisk 
undersökning av en gotländsk utmark. Presentation av ett nyligen avslutat 
projekt. (Ingen förberedande text.) Plats: Avdelningen för agrarhistoria, SLU, 
Ultuna, lokal: Ekhaga.  
  
Onsdagen den 1 mars, 13.00 – 15.00  Patrick Svensson, avdelningens nya 
professor, tidigare institutionen för ekonomisk historia, Lund.  Agricultural 
production in Scania 1700-1850 – the impact of enclosures, property rights 
and natural conditions on growth and living conditions. Plats: Avdelningen 
för agrarhistoria, SLU, Ultuna. Lokal: Krusenberg.  
  
Fredagen den 10 mars, 13:00-16:00 ca Licenciatseminarium Doktorand Mats 
Höglund, avdelningen för agrarhistoria, SLU.  Kampen om fredsmilen. Kartan 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=3QZnGGHw_Nhtv_crlwUod7IBBkkY9KWJjjM2ljZx2cdUlUsqL0TUCA..&URL=https%3a%2f%2flup.lub.lu.se%2fsearch%2fsearch%2fpublication%2f94f24113-f810-4c1d-bd34-22405e41185b
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=3QZnGGHw_Nhtv_crlwUod7IBBkkY9KWJjjM2ljZx2cdUlUsqL0TUCA..&URL=https%3a%2f%2flup.lub.lu.se%2fsearch%2fsearch%2fpublication%2f94f24113-f810-4c1d-bd34-22405e41185b
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=Bpa0K3cHBbXjv8V_Bg5xaM5fHHUAjyBmGBEZk9YQbQlUlUsqL0TUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ekh.lu.se%2fen%2fresearch%2feconomic-history-data%2fHDSA-1702-1881
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=Bpa0K3cHBbXjv8V_Bg5xaM5fHHUAjyBmGBEZk9YQbQlUlUsqL0TUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ekh.lu.se%2fen%2fresearch%2feconomic-history-data%2fHDSA-1702-1881
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som makt- och kontrollinstrument i 1655 års reduktion. Plats: Hörsal V, Ulls 
Hus, SLU, Ultuna.  
  
Onsdagen den 26 april, 13:00-15:00 Kristofer Jupiter, doktorand vid 
avdelningen för agrarhistoria, SLU, halvtidsseminarium.  "Ett effektivt 
jordbrukssystem - tegskiften i Sverige på 1600-talet" Plats: Avdelningen för 
agrarhistoria, SLU, Ultuna. Lokal: Krusenberg.  
  
Onsdagen den 24 maj, 13:00-15:00 Johanna Widenberg, forskarassistent vid 
avdelningen för agrarhistoria, SLU Boskapspest och mjältbrand i 1700-talets 
svenska rike Plats: Avdelningen för agrarhistoria, SLU, Ultuna. Lokal: 
Krusenberg.  
  
Fredagen den 9 juni, 13:00-16:00, ca Per Thunström Traktorernas intåg: 
Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduduktionstiden 
1905-30 Plats: Hörsal V, Ulls Hus, SLU, Ultuna.  
 
 
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 
 
 

http://www.kulturmiljöfrämjandet.se/
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6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR  
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar, 
fortsätter att utvecklas.  
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 200 000 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 38. 20170116 

 

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 
680 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/ 
 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://www.svenskaherrgardar.se/
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 
 

 

CFP, 42nd Annual Meeting of the Social Science History Association, 

Montréal, Québec Canada, 2 – 5 November 2017 “Changing Social 

Connections in Time and Space”, mer information på: http://ssha.org/ 

 

 
CFP; The Eighteenth Century: Past and Present, Nordicconferencein 
eighteenth-century studies, Uppsala12–14 Oktober, 2017. Mer 
information på: www.1700-tal.se/ncecs17 .   
 
 
CFP, A Manorial world, Randers, Danmark 23-27 september 2017, 
mer information på www.herregardsforskning.dk . 
 
 
CFP: Mapping the Territory: Exploring People and Nature, 1700-
1830, Berne (14th to 16th September 2017) and Göttingen (7th to 
9th December 2017), för mer information, se: https://www.uni-
goettingen.de/en/cfp-mapping/552575.html 

 
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 

Hemma på Bråte. En herrgård i 1890-talets Värmland, av Elisabeth Hidemark 
och Anna Cederström, Värmlands museum 2016. 

Ekebladarna på Stola, av Sture Allén, Gunnar Wetterberg, Tore Frängsmyr 
och Charlotta Wolff, Lokrantz Förlag, 2016 

 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=bYLFbhkx26fICHct8pCrkyhjFTZjFRArqwp5ipdES0KXbMs9JxjUCA..&URL=https%3a%2f%2fesshc.socialhistory.org
http://ssha.org/
http://www.1700-tal.se/ncecs17
http://www.herregardsforskning.dk/
https://www.uni-goettingen.de/en/cfp-mapping/552575.html
https://www.uni-goettingen.de/en/cfp-mapping/552575.html
http://www.ruralhistory.eu/conferences/rural-history-2017
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Hertuggodser, av Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland - 

Sønderborg Slot og Historisk Samfund for Als og Sundeved, 2016 

 
Ekmanska släkten, av Måns Hultin, Nomen förlag, 2015. 
 
Historical Aquaculture in Northern Europe, red. Madeleine Bonow, Håkan 
Olsén & Ingvar Svanberg, Södertörns högskola 2016. (bland annat om 
fiskdammar på herrgårdar). 
 
Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland - ett 
levande arv från 1766. Boken (725 sidor, 22 bidrag med färgillustrationer) 
finns tillgänglig i elektronisk form på adressen: 
https://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/informationsmaterial/. 
Den kan beställas kostnadsfritt i bokform från samma adress; man betalar 
endast porto, inom Sverige 65 kr inkl. moms. 
 
Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år, av Audun Dybdahl, 
Cappelen Damm Akademisk, 2016 
 

 

Artiklar 

Carl Gustav Tessin and Culinary Consideration, av Charlotte Bellamy, i Le 
Monde français du dix-huitième siècle, Vol. 1, 2016.  

”Engelskan” och ”Parken” på Gäddeholm, av Maria Löfgren, i Lustgården 
2016.  

Arkeologin blottar medeltidens trädgårdar, av Anna Andréasson, i 
Lustgården 2016 

Träd värda att skyddas, av Per Jönsson, i Lustgården 2016. 

En sörmländsk lärkträdsallé, av Mats Daniel Nilsson, i Lustgården 2016.  

Oxenstierna’s Spies. Sir James Spens and the organisation of Covert 
Operations in early Seventeenth-century Sweden’, av Steve Murdoch,  i The 
Dangerous Trade: Spies, Spymasters and the Making of Europe, Daniel 
Szechi (red.), Dundee University Press, 2010, se även: 
https://www.academia.edu/2441529/_Oxenstierna_s_Spies_Sir_James_Spen
s_and_the_organisation_of_Covert_Operations_in_early_Seventeenth-
century_Sweden_in_Daniel_Szechi_ed._The_Dangerous_Trade_Spies_Spyma
sters_and_the_Making_of_E 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=qNARg_P1lpN6WxfNi9oBnrNbl0syO4QIRK_Qn7oGJH2__UpOLB3UCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.riksdagen.se%2fsv%2fbestall-och-ladda-ned%2finformationsmaterial%2f
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=WkCNhey4ipVzSm2UOtjXx6WZXTSSOXifadv-i6tnpRmoFp0R7ijUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.academia.edu%2f2441529%2f_Oxenstierna_s_Spies_Sir_James_Spens_and_the_organisation_of_Covert_Operations_in_early_Seventeenth-century_Sweden_in_Daniel_Szechi_ed._The_Dangerous_Trade_Spies_Spymasters_and_the_Making_of_Europe_Dundee_University_Press_2010_pp.45-65
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=WkCNhey4ipVzSm2UOtjXx6WZXTSSOXifadv-i6tnpRmoFp0R7ijUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.academia.edu%2f2441529%2f_Oxenstierna_s_Spies_Sir_James_Spens_and_the_organisation_of_Covert_Operations_in_early_Seventeenth-century_Sweden_in_Daniel_Szechi_ed._The_Dangerous_Trade_Spies_Spymasters_and_the_Making_of_Europe_Dundee_University_Press_2010_pp.45-65
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=WkCNhey4ipVzSm2UOtjXx6WZXTSSOXifadv-i6tnpRmoFp0R7ijUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.academia.edu%2f2441529%2f_Oxenstierna_s_Spies_Sir_James_Spens_and_the_organisation_of_Covert_Operations_in_early_Seventeenth-century_Sweden_in_Daniel_Szechi_ed._The_Dangerous_Trade_Spies_Spymasters_and_the_Making_of_Europe_Dundee_University_Press_2010_pp.45-65
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=WkCNhey4ipVzSm2UOtjXx6WZXTSSOXifadv-i6tnpRmoFp0R7ijUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.academia.edu%2f2441529%2f_Oxenstierna_s_Spies_Sir_James_Spens_and_the_organisation_of_Covert_Operations_in_early_Seventeenth-century_Sweden_in_Daniel_Szechi_ed._The_Dangerous_Trade_Spies_Spymasters_and_the_Making_of_Europe_Dundee_University_Press_2010_pp.45-65
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Sweden´s 17th century - a period of expansion or stagnation?, av Lennart 
Andersson Palm,  http://hdl.handle.net/2077/50820 

 

Tidskrifter 

Lustgården 2016, Föreningen för Dendrologi och Parkvårds årsskrift, 
innehåller ett stort anta lintressanta artiklar med anknytning till herrgårdar, 
parker och kulturlandskap. 

 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

- 

4.UTSTÄLLNINGAR 

 

5.ÖVRIGT 

Folkminnespodden 

Den populära serien ”Folkminnen” med Christina Mattsson och Bengt af 
Klintberg, som gick i 15 år på Sveriges Radio, har återuppstått, men i podd-
format. Sedan slutet av augusti läggs ett nytt avsnitt ut varje vecka. Samma 
programidé som tidigare, där frågor från lyssnarna besvaras så gott det går. 
Mycket har självklar anknytning till herrgårdar och traditioner kopplade till 
den miljön vid sidan av allt annat som kan tänkas intressera lyssnarna. 
Folkminnespodden hittas via www.folkminnespodden.se . Frågor tas 
tacksamt emot via lyssna@folkminnespodden.se . 

 
Guldkorn från Arkivet: Ankarcronas äventyr i Algeriet  
Den svenske löjtnanten Henrik Ankarcrona, född 1831 på Runsa gård i 
Uppland, var en äventyrslysten man. Tjugosju år gammal tog han värvning i 
den franska, och senare den spanska, armén och kunde på så vis delta i 
kolonialkrigen i Nordafrika strax efter 1800-talets mitt. 
 
Ankarcrona dokumenterade detaljerat sina upplevelser från krigen och 
ökenlandskapen. En mängd fotografier, anteckningar, teckningar och annat 
finns bevarat i Nationalmuseums arkiv, se mer på: 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=JD5JV13v3dPL1dU7Z2_rH7s38i2z4G1GEjZELXK_sxJ-pdlzVCrUCA..&URL=http%3a%2f%2fhdl.handle.net%2f2077%2f50820
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=lB75PsPmAg258fJSIgqPr-Z7kC10bzH63iyORhOQZ5mj39NwaBzUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.folkminnespodden.se
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=Dll9IKUvIAEaIJPn21P0Tfwv8db07aP34iKuld9co6qj39NwaBzUCA..&URL=mailto%3alyssna%40folkminnespodden.se
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http://www.nationalmuseum.se/Om-samlingarna1/Forskning/Guldkorn-fran-
arkiv-och-konstbibliotek/Ankarcronas-aventyr-i-Algeriet/ 
 
 
 
6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR  
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar, 
fortsätter att utvecklas.  
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 200 000 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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