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Herrgårdsnytt 2018 
 

© 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 59. 20181212 

 

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 
830 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, 1700-talets rum och platser, 10 - 12 oktober 2019, Stockholm. 
Sällskapet för 1700-talsstudier anordnar en nationell, tvärvetenskaplig 
konferens på temat 1700-talets rum och platser i Stockholm. Call for papers 
bifogas och sista dag att lämna in förslag på papers, sessioner och 
panelsamtal är den 15 februari 2019. Inbjudan riktar sig till alla 1700-

http://www.svenskaherrgardar.se/
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talsforskare i vid mening, inklusive studenter på avancerad nivå och 
personer verksamma vid minnesinstitutioner. http://1700-tal.se/swecs19/ 

 

CFP, Call for Papers: Country House Collections: Their Past, 

Present & Future, Seventeenth Annual Historic Houses Conference, 

May 2019, Maynooth, Ireland.  

http://encounter.network/call-papers-country-house-collections-their-

past-present-future/ 

 

  

 

 
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

 

Royal castles and palaces. Symbolic values in modern times, av Kurt 

Almqvist & Susanna Hakelius Popova (red),  Axel och Margaret Ax:son 

Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2018. 

 

Qvills herrgård. Pensionat och verksamheter genom tiderna. Kråkshults 

socken, Småland, av Börje Gunnevik, Vetlanda, 2018 

 

Gender and Politics in Eighteenth-Century Sweden. Queen Louisa Ulrika 

(1720-1782), av Elise Dermineur, Routledge, 2017. 

 

Stina Piper. Grevinna i 1700-talets Sverige, av Carin Bergström, Atlantis, 

2018. 

 

Gustav Vasa. En furste bland furstar, av Olle Larsson, Historiska Media, 

2018. 

 

Johan Skytte – stormaktstidens läromästare, av David Lindén: 

Atlantis, 2018 

 

Heirs of the Vikings. History and identity in Normandy and England, c.950-

c.1015, av Katherine Cross, The University of York, York Medieval Press, 

2018. 

 

http://1700-tal.se/swecs19/
http://encounter.network/call-papers-country-house-collections-their-past-present-future/
http://encounter.network/call-papers-country-house-collections-their-past-present-future/
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Die 'Kunst des Adels' in der Frühen Neuzeit, av Claudius Sittig und Christian 

Wieland (red), Harrassowitz Verlag in Kommission, 2018. 

 

Trettioåriga kriget. När Tyskland stod i lågor och Sverige blev en stormakt, 

av Christian Pantle, Lind & Co, 2018. 

 

 

Artiklar 

 

Att disciplinera adeln. En studie av maktutövning vid Kungl. Krigsakademien 

på Karlbergs slott, av Esbjörn Larsson, i: Från Afrikakompaniet till Tokyo. En 

vänbok till György Nováky, Stockholm, red.  Marie Lennersand & Leos Müller 

Bokförlaget Exkurs, 2017.  

 
 
 

 

Tidskrifter 

 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

- 

4.UTSTÄLLNINGAR 

 
 

5.ÖVRIGT  

Attingham Trust Courses in 2019 

Please find below the four courses being run by The Attingham Trust in 

2019. Applications can be made online at the links provided and please do 

pass on to anyone who might find this of interest. 

https://www.attinghamtrust.org/ 

 

The 68th Attingham Summer School: 4 - 21 July 2019 

Directed by David Adshead and Tessa Wild, this intensive 18-day course will 

include visits to houses in Sussex, Oxfordshire, Derbyshire, Nottinghamshire, 

Bedfordshire, Buckinghamshire and Cambridgeshire.  Accompanied by 

specialist tutors and lecturers, the Summer School will examine the country 

https://www.attinghamtrust.org/


 4 

house in terms of architectural and social history as well as the decorative 

arts, and encourages discussion on topical issues of conservation and 

interpretation.  Full and partial scholarships are available and applications 

are invited from professionals working in related fields. 

Deadline for applications: 29 January 2019 

 

 

Royal Collection Studies: 1 - 10 September 2019 

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 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: 12 February 2019 

 

The Attingham Study Programme: 'Palaces and Villas of Rome and Naples': 

16 - 24 September 2019 

This programme considers palaces and villas with their collections in the light 

of papal patronage.  Directed by Dr Andrew Moore, visits will include some 

of the most important Roman palaces still intact, including a number still in 

private hands, such as the Villa Albani Torlonia, Palazzo Doria Pamphilj and 

the Galleria Colonna. Travelling through the Roman Campagna to Naples, 

visits will include the Reggia di Caserta, the Museo del Tesoro di San 

Gennaro, the Museo di Capodimonte and Herculaneum. 

Deadline for applications: 12 February 2019 

 

London House Course: 1 - 7 October 2019 

This 7-day residential course, directed by David Adshead, studies the 

development of the London house from the Renaissance to the present.  It 

combines visits to houses - grand aristocratic buildings, smaller domestic 

houses, artists' studios and the garden suburb - and a series of lectures by 

leading authorities.  The course starts at the Victoria and Albert Museum and 

concludes at Sir John Soane's house. 

Deadline for applications: 19 February 2019 

 

 

 

Julita gård i Södermanland har tilldelats Stora Turismpriset 2018.  

Gården visar hur ett storgods fungerade under början av 1900-talet och är 

sommartid ett populärt utflyktsmål. Motiveringen lyder: ”Besöksmålet Julita 

gård har med platsens historiska miljö som grund framgångsrikt utvecklat en 

plats med en arena där många aktörer tillsammans bygger och delar 

kunskap”. https://svenskhistoria.se/stora-turismpriset-till-julita-gard/ 

https://svenskhistoria.se/stora-turismpriset-till-julita-gard/
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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 verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget 
över 100 medlemmar. Sedan starten har tre konferenser och två workshops 
ordnats och under år 2018 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym. 
Nästa koneferens äger rum i Frankfurt am Oder 5 - 7 oktober 2018.  
Mer information, på:  http://encounter.network/ 
 
 
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.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring 
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar 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.  
 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, person för 
person, tabell för tabell, sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om 
ägarna, innehavarna och arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i 
verket. Det är ett mödosamt arbete, det tar ca 200 – 250 timmar per band, 
och jag har håller just nu på med tredje bandet.  

Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som 
ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det 
system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. 

 
 

 
Hälsningar 
Göran 
 

http://encounter.network/
http://www.svenskaherrgardar.se/
https://riksarkivet.se/tora
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Herrgårdsnytt nummer 58. 20181115 

 

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 
830 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, Call for Papers: Country House Collections: Their Past, 

Present & Future, Seventeenth Annual Historic Houses Conference, 

May 2019, Maynooth, Ireland.  

http://encounter.network/call-papers-country-house-collections-their-

past-present-future/ 

 

  

 

Reading the Country house, 16 - 17 November 2018,  Manchester 

Metropolitan University, England.  

https://www.bsecs.org.uk/news-and-events/reading-the-country-house/ 

 
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://encounter.network/call-papers-country-house-collections-their-past-present-future/
http://encounter.network/call-papers-country-house-collections-their-past-present-future/
https://www.bsecs.org.uk/news-and-events/reading-the-country-house/
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Maktens rivaler. Drottning Lovisa Ulrika, Gustav III, Axel von Fersen och Carl 

Fredrik Pecklin, 1755–1792, Göran Norrby, Carlsson Bokförlag, 2018 

 

Sveriges första globala århundrade. En 1700-talshistoria, Leos Müller, 

Dialogos Förlag, 2018 

 

Breven som inte kom fram. Karl XII:s soldater i Norge 1716–1718, av Peter 

Ullgren, Norstedts, 2018. 

 

Den okända kulan. Karl XII:s död 1718 och människorna omkring honom, 

Rolf Uppström, Carlsson Bokförlag, 2018 

 

Artiklar 

The economic and social transformation of the Finnish landed elite, 1800-
2000, av Alex Snellman, i: Virtus. Journal of Nobility Studies 23, 2016. 
https://www.academia.edu/36641809/The_economic_and_social_transforma
tion_of_the_Finnish_landed_elite_1800-2000_FULL_TEXT_ 
 

 

Tidskrifter 

 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

- 

4.UTSTÄLLNINGAR 

 
 

5.ÖVRIGT  

 

300 år efter Karl XII död i Fredrikshald, 29/11. 

Militärhistoriskt seminarium på Försvarshögskolan, torsdag 29 november 

15:00-17:00, Leijonsköldska salen 1tr. upp.  

Gunnar Åselius: Sveriges läge i Stora nordiska krigets final - historiografiska 

perspektiv. 

Fredrik Thisner: Den karolinska arméns personalförsörjningssystem. 

Patrik Winton: Ekonomisk mobilisering för totalt krig. 

https://www.academia.edu/36641809/The_economic_and_social_transformation_of_the_Finnish_landed_elite_1800-2000_FULL_TEXT_
https://www.academia.edu/36641809/The_economic_and_social_transformation_of_the_Finnish_landed_elite_1800-2000_FULL_TEXT_
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Lars Ericson Wolke: Från krig till fred - den svenska krigsmaktens 

omställning efter freden i Nystad 1721. 

 

 

1718 – kriget, människorna, skottet, 12/12. 

I anslutning till 300-års minnet av Karl XIIs «norska dödsdag», gregoriansk 

kalender, arrangerar nätverket 1718 – kriget, människorna, skottet den 10-

12 december 2018 en konferens med samma namn på Fredriksten fästning i 

Halden, Norge. 

Forskare, museimedarbetare och allmänt historieintresserade hälsas 

hjärtligt välkomna att att delta i konferensen. Nödvändig information om den 

samma framgår i denna länk http://www.1718.no/konferanse/ 

  

 
 
 

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 två workshops 
ordnats och under år 2018 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym. 
Nästa koneferens äger rum i Frankfurt am Oder 5 - 7 oktober 2018.  
Mer information, på:  http://encounter.network/ 
 
 
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.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring 
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar 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.  
 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, person för 
person, tabell för tabell, sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om 
ägarna, innehavarna och arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i 
verket. Det är ett mödosamt arbete, det tar ca 200 – 250 timmar per band, 
och jag har håller just nu på med tredje bandet.  

http://www.1718.no/konferanse/
http://encounter.network/
http://www.svenskaherrgardar.se/
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Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som 
ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det 
system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. 

 
 

 
Hälsningar 
Göran 

 

 

 

 

 

Herrgårdsnytt nummer 57. 20181008 

 

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 
830 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, Call for Papers: Country House Collections: Their Past, 

Present & Future, Seventeenth Annual Historic Houses Conference, 

May 2019, Maynooth, Ireland.  

http://encounter.network/call-papers-country-house-collections-their-

past-present-future/ 

https://riksarkivet.se/tora
http://www.svenskaherrgardar.se/
http://encounter.network/call-papers-country-house-collections-their-past-present-future/
http://encounter.network/call-papers-country-house-collections-their-past-present-future/
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CFP, Reading the Country house, 16 - 17 November 2018,  

Manchester Metropolitan University, England.  

https://www.bsecs.org.uk/news-and-events/reading-the-country-house/ 

 

The 4th ENCOUNTER- Conference. Managing manorial heritage: 

scaling and balancing of public and private issues. 05.-07. October 

2018, European University Viadrina, Frankfurt/Oder,  Germany.  

http://www.encounter-viadrina.de/conference-program/ 
 
 
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

Ma chère amie, billets de la duchesse Charlotte de Sudermanie à Sophie 

de Fersen, av Charlotte Bellamy och My Hellsing,  Gallimard, 2018. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/MERCURE-DE-FRANCE/Le-Temps-

retrouve-format-poche/Ma-chere-amie 

 

Husets röster, av Viveka Adelswärd, Carlssons förlag, 2018. 

 

Juvelarian. Historien om Christina Nilssons smaragder, av Christina 

Matsson och Elsebeth Welander-Berggren, Votum, 2017. 

 

Källor till trädgårdsodlingens historia / Sources to the history of gardening 
som sammanfattar seminarieinlägg 2010-2013 i NTAA (Nordiskt nätverk för 
trädgårdens arkeologi och arkeobotanik), finns flera artiklar på engelska och 
de artiklar som är på svenska har engelska summarys. 
https://pub.epsilon.slu.se/12372/ 

 

 

 

Artiklar 

 
 

Tidskrifter 

https://www.bsecs.org.uk/news-and-events/reading-the-country-house/
http://www.encounter-viadrina.de/conference-program/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/MERCURE-DE-FRANCE/Le-Temps-retrouve-format-poche/Ma-chere-amie
http://www.gallimard.fr/Catalogue/MERCURE-DE-FRANCE/Le-Temps-retrouve-format-poche/Ma-chere-amie
https://pub.epsilon.slu.se/12372/
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3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

- 

4.UTSTÄLLNINGAR 

 
 

5.ÖVRIGT  

INNOCASTLE: INNOvating policy instruments for preservation, 

transformation and exploitation of heritage CASTLEs, manors and 

gardens 

http://encounter.network/innocastle-innovating-policy-instruments-

preservation-transformation-and-exploitation-of-heritage-castles-manors-

and-gardens/ 

 

 

 

Agrarhistoriska seminariet, SLU, Uppsala 

Seminarierna hålls på onsdagar mellan kl. 13 och 15 i Lokal Lönnstorp i 

Ulls hus. 

  

Onsdagen den 26 september 

Oscar Jacobsson, doktorand, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 

universitet 

Översvämning och jordbruk - om problemhantering och agrara processer 

i Emåns dalgång, 1500-1940 

  

Onsdagen den 10 oktober 

Jon Stobart, professor, Manchester Metropolitan University 

Home comforts: physical and emotional well-being in the eighteenth-

century country house (seminariet hålls på engelska) 

  

Onsdagen den 24 oktober  

Weronika Axelsson Linkowski, forskare, Centrum för biologisk mångfald, 

SLU 

Strategies to handle loss and disturbances of winter pastures: the role of 

traditional ecological knowledge over generations in Sami reindeer 

husbandry (seminariet hålls på svenska) 

  

http://encounter.network/innocastle-innovating-policy-instruments-preservation-transformation-and-exploitation-of-heritage-castles-manors-and-gardens/
http://encounter.network/innocastle-innovating-policy-instruments-preservation-transformation-and-exploitation-of-heritage-castles-manors-and-gardens/
http://encounter.network/innocastle-innovating-policy-instruments-preservation-transformation-and-exploitation-of-heritage-castles-manors-and-gardens/
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Onsdagen den 7 november 

Marja Erikson, forskare, och Mats Morell, professor, Ekonomisk-historiska 

institutionen, Uppsala universitet 

Missväxt men inte hungersnöd - nödhjälp i östra Västmanlands län 1845-

46 

  

Onsdagen den 21 november 

 Kristofer Jupiter, doktorand, Avdelningen för agrarhistoria, SLU, Olof 

Karsvall, fil. dr, Riksarkivet och Anders Wästfelt, docent, Avdelningen för 

agrarhistoria, SLU och Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 

Enclosed Open Fields: Spatial Organization of farming and the Use of 

Fences in the Seventeenth Century Sweden (seminariet hålls på svenska) 

  

Onsdagen den 5 december 

Kristina Nordéus, postdoktor, Avdelningen för agrarhistoria, SLU 

Det svenska förbudet mot antibiotika som tillväxtbefrämjare 1986 – 

bönder, veterinärer och konsumenter 

  
 

Välkommen till en heldag om nötkreatur förr och nu. 

Onsdagen den 21 november anordnas ett heldagssymposium rörande 

kulturhistoriska och samtida perspektiv på nötkreatur.    

Symposiet arrangeras i samarbete mellan Husdjurs- och 

sällskapsdjursseminariet vid Uppsala universitet, Institutet för språk och 

folkminnen och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. 

Nötkreatur har utgjort ett vitalt inslag med stor kulturell laddning för 

landsbygdsbefolkningen i Sverige fram till våra dagar. Detta har tagit sig 

uttryck i folktraditioner, namngivning och språkbruk. Djurägare har alltid 

månat om boskapens hälsa. En rad riter har iakttagits från betäckning till 

slakt. Mjölkning har varit omgärdad av en räcka magiska bruk. Betande kor i 

hagen har utgjort en viktig del av en landskapsidyll, länge förmedlad via 

skolplanscher och läseböcker. För många av vår tids stadsbor utgör vårens 

kosläpp ett uppskattat evenemang. Nötkreaturen ses som en viktig 

förutsättning för ett öppet landskap och många värnar om lantraser som ett 

kulturarv värt att bevara. 

Vid symposiet presenterar nio forskare från olika ämnen insikter och rön 

om vårt förhållande till nötkreatur genom tiderna.  

Lokal: Uppsala arkivcentrum, Hörsalen (plan 3), von Kraemers allé 19, 

752 37 Uppsala. Symposiet är gratis men eftersom platsantalet är begränsat 

krävs föranmälan.  Bindande anmälan (med namn och e-postadress) görs 

senast 1 november 2018 via e-post till 

katharina.leibring@sprakochfolkminnen.se eller med brev till Kosymposiet 

c/o Leibring, Institutet för språk och folkminnen, Box 135, 751 04 Uppsala.  
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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 verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget 
över 100 medlemmar. Sedan starten har tre konferenser och två workshops 
ordnats och under år 2018 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym. 
Nästa koneferens äger rum i Frankfurt am Oder 5 - 7 oktober 2018.  
Mer information, på:  http://encounter.network/ 
 
 
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.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring 
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar 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.  
 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, person för 
person, tabell för tabell, sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om 
ägarna, innehavarna och arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i 
verket. Det är ett mödosamt arbete, det tar ca 200 – 250 timmar per band, 
och jag har håller just nu på med tredje bandet.  

Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som 
ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det 
system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. 

 
 

 
Hälsningar 
Göran 

 

 

 

 

http://encounter.network/
http://www.svenskaherrgardar.se/
https://riksarkivet.se/tora
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Herrgårdsnytt nummer 56. 20180904 

 

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 
830 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, Reading the Countryhouse, 16 - 17 November 2018,  

Manchester Metropolitan University, England.  

https://www.bsecs.org.uk/news-and-events/reading-the-country-house/ 

 

The 4th ENCOUNTER- Conference. Managing manorial heritage: 

scaling and balancing of public and private issues. 05.-07. October 

2018, European University Viadrina, Frankfurt/Oder,  Germany.  

http://www.encounter-viadrina.de/conference-program/ 
 

OBS: Det finns platser kvar! Sista anmälningsdatum 20 september.   

 
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

http://www.svenskaherrgardar.se/
https://www.bsecs.org.uk/news-and-events/reading-the-country-house/
http://www.encounter-viadrina.de/conference-program/
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Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702–1710, av 
Ulf Sundberg, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi, 
2018. 

Hennes snilles styrka. Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–

1820, av Christine Bladh, Södertörns högskola, 2018. 

 

Det lilla kriget. Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska 

kriget åren 1702–1709, av Magnus Perlestam, Nordic Academic Press, 2018. 

 

Kungliga slotten. Människor och berättelser, av Sofia Hillborg, InPress Art i 

samarbete med Kungl. Hovstaterna, 2018 

 

Borgholms slott, av Anders Johansson och Jim Rudolfsson, Ängö bok och 

bild, 2018 

 

Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1610–1680, av Ola Winberg  , 

Acta Universitatis Upsaliensis, 2018. 

 

Bondeherrgårdar. Den nyrika bondeklassens gårdar 1750 - 1850, av 

Johannes Daun och Christer Ahlberger (red.), Nordic Academic Press 2018. 

 

Goternas och svearnas historia. Band 1-2, av Johannes Magnus 

Kungl. Vitterhetsakademien, 2018 

 

 

Artiklar 

 
 

Tidskrifter 

 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

- 

4.UTSTÄLLNINGAR 
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5.ÖVRIGT  

 
Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  
På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en 
konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk 
för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate 
Research (ENCOUNTER). 
Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget 
över 100 medlemmar. Sedan starten har tre konferenser och två workshops 
ordnats och under år 2018 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym. 
Nästa koneferens äger rum i Frankfurt am Oder 5 - 7 oktober 2018.  
Mer information, på:  http://encounter.network/ 
 
 
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.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring 
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar 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.  
 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, person för 
person, tabell för tabell, sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om 
ägarna, innehavarna och arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i 
verket. Det är ett mödosamt arbete, det tar ca 200 – 250 timmar per band, 
och jag har håller just nu på med tredje bandet.  

Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som 
ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det 
system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. 

 
 

 
Hälsningar 
Göran 

 

 

 

http://encounter.network/
http://www.svenskaherrgardar.se/
https://riksarkivet.se/tora
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Herrgårdsnytt nummer 55. 20180625 

 

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 
830 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, The 4th ENCOUNTER- Conference. Managing manorial 

heritage: scaling and balancing of public and private issues. 

Preliminary date: 05.-07. October 2018, European University 

Viadrina, Frankfurt/Oder,  Germany.  

Abstracts in English of max. 300 words (references excluded) as well as a 
brief biographical note with your title and institutional affiliation can be sent 
to: encounter@europa-uni.de .The deadline for abstract submission is 25 
February 2018. http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-
encounter-conference-frankfurtoder/ 

 

CFP,  Retailing and Distribution in the Eighteenth Century', 13 
September 2018, University of Wolverhampton. Invites submissions 

http://www.svenskaherrgardar.se/
mailto:encounter@europa-uni.de
http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-encounter-conference-frankfurtoder/
http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-encounter-conference-frankfurtoder/
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for conference that aims to explore retailing and distribution in the 
eighteenth century. http://events.history.ac.uk/event/show/16332 

 

 

 
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

 

Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar 1888 – 1930, av Mats 

Fredriksson, Licentiatavhandling inom Aritekturhistoria, KTH, 2018. 

 

I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska 

tjänstefolkssystemet 1730-1860, av Carolina Uppenberg, dis., Göteborgs 

universitet. Handelshögskolan, 2017. 

 

Performing herself. Everyday practices and the making of gender in early 

modern Sweden, av Mikael Alm, Hedvig Widmalm, Jessica Karlsson och 

Hanna Bäckström, Historiska institutionen vid Uppsala universitet, 2017 

 

På besøk i herskapelige omgivelser rundt år 1800. Lystgårdskulturen som 

fenomen og grobunn for europeiske impulser og ideologi, av Kirsten Berthau 

Nøklebye, Kolofon, 2018. 

 

Fremtidens Herregård. Eksempler på nye veje, 2018. Boken kan beställas på 

herregaard@bygningsarv.dk eller laddas ned från 

https://www.fremtidensherregaard.dk/aktuelt/aktuelt/ny-publikation  

 

 

Artiklar 

Comfort in English and Swedish Country Houses, c.1760–1820, av Jon 

Stobart, Jon och Cristina Prytz, i Social History 43, no. 2 (April 3, 2018): 

234–58. 

 

Konsten att avbilda arbete. Kvinnors sysselsättningar och vardag på Pehr 

Hilleströms genremålningar från 1770-talet till 1810-talet, av Johanna 

Ilmakunnas, Historisk tidskrift för Finland, 2018:1. 

 

Historic Lawn Management Regimes. The skill of gardeners at Gunnebo 
House, av Joakim Seiler, i Bebyggelsehistorisk tidskrift 75/2018. 

http://events.history.ac.uk/event/show/16332
mailto:herregaard@bygningsarv.dk
https://www.fremtidensherregaard.dk/aktuelt/aktuelt/ny-publikation
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Ålhults säteri och frälsefogden Sven Svensson Håhl, av Berit Sjögren och Bo 

Persson, i: Släktforskarnas årsbok 2016. 

 

Transformasjonen av Halsnøy kloster til verdslig gårds- og residenskompleks 
i perioden 1537 – 1800, av Lars Jacob Hvinden-Haug och Regin Meyer, i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift 75/2018. 
 
 

Tidskrifter 

Nytt nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift, nummer 75/2018  
Innehåll 
Till nytta och nöje - grönytor utifrån praktik, ekologi och återbruk av Emilie 
Karlsmo & Cathrine Mellander Backman 
Historic Lawn Management Regimes. The skill of gardeners at Gunnebo 
House, av Joakim Seiler. 
Lawn in Sweden: History and etymological roots, European parallels and 
future alternative pathways, av Maria Ignatieva, Clas Florgård och Katarina 
Lundin. 
Danske havebyer 1898 – 1925, sammenlignet med England og Tyskland, av 
Helle Ravn och Peter Dragsbo.  
Transformasjonen av Halsnøy kloster til verdslig gårds- og residenskompleks 
i perioden 1537 – 1800, av Lars Jacob Hvinden-Haug och Regin Meyer. 
 
Pågående forskning 
Att skapa utrymme för komplexa kulturarv, av Hedvig Mårdh. 
 
Uppslaget 
Att styra staden – Om aktörer, drivkrafter, processer, av Ingrid Sjöström. 
Referat från Kulturmiljöfrämjandets första workshop, av Agneta Åkerlund. 
 
Recensioner 
Anders Kaliff och Julia Mattes, Tempel och kulthus i det forna Skandinavien. 
Myter och arkeologiska fakta, av Jakob Lindblad.  
Mats Höglund, Kampen om Fredsmilen. Kartan som makt- och 
kontrollinstrument i 1655 års reduktion, av Ådel Vestbö Franzén. 
Esther Fihl (red), The Governor´s Residence in Tanquebar: The House and 
the daily life of its people, 1770 – 1845, av Jonas Monié Nordin. 
  
Bebyggelsehistorisk tidskrift är Nordens största bebyggelsehistoriska tidskrift.  
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.  
   
Bebyggelsehistorisk tidskrift utkommer två gånger per år, i maj och 
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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 

 

”Möbler på Grönsöö”, Grönsöö slott, Uppland  

Temautställning 2018 på Grönsöö slott, Uppland, se mer på:  

http://www.gronsoo.se/utstallningar.asp 

 

 
1700-tals porslin på Gunnebo herrgård, Göteborg 
Unikt 1700-talssporslin i utställning på Gunnebo, se mer på 
http://gunneboslott.se/ 
 
 

5.ÖVRIGT  

 
CFP, Tidskriften Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-

Century Studies 

 

Inbjudan till temanummer 1700-talet sedan 1700-talet: historiografi och 

kulturarv i tvärvetenskaplig belysning 2019 års upplaga av Sjuttonhundratal 

planeras som ett temanummer med historiografiskt perspektiv. Med avstamp 

i den konferens som hölls i Uppsala i oktober 2017 önskar redaktionen bidra 

till kunskap om 1700-talet som idé, koncept och historisk period. Bidragen 

kan till exempel behandla seklet i litterära, visuella, filmiska, musikaliska och 

sceniska gestaltningar. De kan analysera (arbetet med) restaureringar och 

utställningar om 1700-talet. Ett annat möjligt perspektiv är att diskutera 

tankegods som har varit betydelsefulla sedan 1700-talet eller som förknippas 

med upplysningen i bredaste bemärkelse. Redaktionen välkomnar förslag på 

artiklar, essäer och debattartiklar som rör årsbokens tema. Ett abstract på ca 

300 ord bör vara redaktionen tillhanda senast 1 september 2018, färdiga 

https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?C=CYt8pbsWUz0UPDLu3B7axiOWbcNx1IdCgN9o3GTGXcm7NqfVESDUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bebyggelsehistoria.org
http://www.gronsoo.se/utstallningar.asp
http://gunneboslott.se/
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artiklar senast 1 december 2018. Sjuttonhundratal publicerar texter på 

skandinaviska språk, engelska, franska och tyska. Vänligen se hemsidan 

1700-tal.se för fullständiga skribentanvisningar.  
 
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 två workshops 
ordnats och under år 2018 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym. 
Nästa koneferens äger rum i Frankfurt am Oder 5 - 7 oktober 2018.  
Mer information, på:  http://encounter.network/ 
 
 
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.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring 
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar 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.  
 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, person för 
person, tabell för tabell, sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om 
ägarna, innehavarna och arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i 
verket. Det är ett mödosamt arbete, det tar ca 200 – 250 timmar per band, 
och jag har just börjat med tredje bandet.  

Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som 
ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det 
system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. 

 
 

 
Hälsningar 
Göran 

 

 

http://encounter.network/
http://www.svenskaherrgardar.se/
https://riksarkivet.se/tora
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Herrgårdsnytt nummer 54. 20180522 

 

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 

Inbjudan. Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, Linköping, 

Sverige, 16-18 augusti 2018, Sverige. Tema: Fjärran och nära. 

Internationella, nationella och lokala perspektiv på adliga gods i 

Norden. 

http://herregaardsforskning.dk/wp-content/uploads/2018/05/Nordiskt-slotts-

och-herrga%CC%8Ardsseminarium.pdf 

 

 

 

CFP, The 4th ENCOUNTER- Conference. Managing manorial 

heritage: scaling and balancing of public and private issues. 

Preliminary date: 05.-07. October 2018, European University 

Viadrina, Frankfurt/Oder,  Germany.  

Abstracts in English of max. 300 words (references excluded) as well as a 
brief biographical note with your title and institutional affiliation can be sent 
to: encounter@europa-uni.de .The deadline for abstract submission is 25 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://herregaardsforskning.dk/wp-content/uploads/2018/05/Nordiskt-slotts-och-herrga%CC%8Ardsseminarium.pdf
http://herregaardsforskning.dk/wp-content/uploads/2018/05/Nordiskt-slotts-och-herrga%CC%8Ardsseminarium.pdf
mailto:encounter@europa-uni.de
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February 2018. http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-
encounter-conference-frankfurtoder/ 

 

CFP,  Retailing and Distribution in the Eighteenth Century', 13 
September 2018, University of Wolverhampton. Invites submissions 
for conference that aims to explore retailing and distribution in the 
eighteenth century. http://events.history.ac.uk/event/show/16332 

 

MODERNISM, MODERNISATION AND THE RURAL LANDSCAPE 

MODSCAPES_conference2018, 10-13 JUNE 2018 (Tartu, Estonia) 

https://modscapes.eu/conference2018/call-for-papers/ 

 

 
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

 

Hårdast bland de hårda – en kavalleriofficer i fält, av Sebastian Jägerhorn, 

Medströms Förlag, 2018 

 

Vaskverket i Johannesborg – koboltbrytning i historisk tid, av Helmut Bergold 

& Tomas Ekman (red), Votum & Gullers Förlag, 2018 

 

Artiklar 

Stone tablets, memorial texts and agency in Late-Medieval Scandinavian 

castles. The examples of Glimmingehus and Olofsborg, av  Martin Hansson, i 

Medieval archaeology 60(2018):2. 

 

 

 

Tidskrifter 

 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-encounter-conference-frankfurtoder/
http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-encounter-conference-frankfurtoder/
http://events.history.ac.uk/event/show/16332
https://modscapes.eu/conference2018/call-for-papers/
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- 

4.UTSTÄLLNINGAR 

 

 

1700-talsfajanser på Läckö slott 

Färg och form – Östersjöfajanser från 1700-talet, Läckö slott 

10 juni – 26 augusti 2018. 

http://svenskhistoria.se/farg-och-form-ostersjofajanser-fran-1700-talet/ 

 

 

Kattun är Cotton, Norrköpings stadsmuseum 

Traces of existence – kattun är cotton, Norrköpings stadsmuseum 

5 maj – 2 september 2018 http://svenskhistoria.se/traces-of-existence-

kattun-ar-cotton/ 

 

 
 

5.ÖVRIGT  

 
CFP, Tidskriften Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-

Century Studies 

 

Inbjudan till temanummer 1700-talet sedan 1700-talet: historiografi och 

kulturarv i tvärvetenskaplig belysning 2019 års upplaga av Sjuttonhundratal 

planeras som ett temanummer med historiografiskt perspektiv. Med avstamp 

i den konferens som hölls i Uppsala i oktober 2017 önskar redaktionen bidra 

till kunskap om 1700-talet som idé, koncept och historisk period. Bidragen 

kan till exempel behandla seklet i litterära, visuella, filmiska, musikaliska och 

sceniska gestaltningar. De kan analysera (arbetet med) restaureringar och 

utställningar om 1700-talet. Ett annat möjligt perspektiv är att diskutera 

tankegods som har varit betydelsefulla sedan 1700-talet eller som förknippas 

med upplysningen i bredaste bemärkelse. Redaktionen välkomnar förslag på 

artiklar, essäer och debattartiklar som rör årsbokens tema. Ett abstract på ca 

300 ord bör vara redaktionen tillhanda senast 1 september 2018, färdiga 

artiklar senast 1 december 2018. Sjuttonhundratal publicerar texter på 

skandinaviska språk, engelska, franska och tyska. Vänligen se hemsidan 

1700-tal.se för fullständiga skribentanvisningar.  
 
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://svenskhistoria.se/farg-och-form-ostersjofajanser-fran-1700-talet/
http://svenskhistoria.se/traces-of-existence-kattun-ar-cotton/
http://svenskhistoria.se/traces-of-existence-kattun-ar-cotton/
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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 två workshops 
ordnats och under år 2018 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym. 
Nästa koneferens äger rum i Frankfurt am Oder 5 - 7 oktober 2018.  
Mer information, på:  http://encounter.network/ 
 
 
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.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring 
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar 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.  
 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, person för 
person, tabell för tabell, sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om 
ägarna, innehavarna och arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i 
verket. Det är ett mödosamt arbete, det tar ca 200 – 250 timmar per band, 
och jag har just börjat med tredje bandet.  

Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som 
ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det 
system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. 

 
 

 
Hälsningar 
Göran 

 

 

 

 

Herrgårdsnytt nummer 53. 20180423 

 

Hej alla herrgårdsintresserade! 
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få 

http://encounter.network/
http://www.svenskaherrgardar.se/
https://riksarkivet.se/tora
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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,  Retailing and Distribution in the Eighteenth Century', 13 
September 2018, University of Wolverhampton. Invites submissions 
for conference that aims to explore retailing and distribution in the 
eighteenth century. http://events.history.ac.uk/event/show/16332 

 

Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, Linköping, Sverige, 16-

18 augusti 2018, Sverige. Tema: Fjärran och nära. Internationella, 

nationella och lokala perspektiv på adliga gods i Norden. 

http://herregaardsforskning.dk/wp-content/uploads/2018/02/Nordiskt-slotts-

och-herrga%CC%8Ardssymposium.pdf 

 

 

ENCOUNTER workshop, ”Castles, manors and religion”, May 3-4, 

2018, Trondheim, Norway. http://encounter.network/trondheim-

workshop-open-calls-and-registration/ 

 

CFP, The 4th ENCOUNTER- Conference. Managing manorial 

heritage: scaling and balancing of public and private issues. 

Preliminary date: 05.-07. October 2018, European University 

Viadrina, Frankfurt/Oder,  Germany.  

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://events.history.ac.uk/event/show/16332
http://herregaardsforskning.dk/wp-content/uploads/2018/02/Nordiskt-slotts-och-herrga%CC%8Ardssymposium.pdf
http://herregaardsforskning.dk/wp-content/uploads/2018/02/Nordiskt-slotts-och-herrga%CC%8Ardssymposium.pdf
http://encounter.network/trondheim-workshop-open-calls-and-registration/
http://encounter.network/trondheim-workshop-open-calls-and-registration/
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Abstracts in English of max. 300 words (references excluded) as well as a 
brief biographical note with your title and institutional affiliation can be sent 
to: encounter@europa-uni.de .The deadline for abstract submission is 25 
February 2018. http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-
encounter-conference-frankfurtoder/ 
 

 

MODERNISM, MODERNISATION AND THE RURAL LANDSCAPE 

MODSCAPES_conference2018, 10-13 JUNE 2018 (Tartu, Estonia) 

https://modscapes.eu/conference2018/call-for-papers/ 

 

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/ 

 

 

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 

 

 

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/ 

 

 

 
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

 

Roslätt Corps de logi under 500 år, av Sven Rosborn, Kerstin Vikner och 

Tobias Hassel, Petesso Förlag, 2018. Beställning:  jan.lensinger@petesso.se 

 

mailto:encounter@europa-uni.de
http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-encounter-conference-frankfurtoder/
http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-encounter-conference-frankfurtoder/
https://modscapes.eu/conference2018/call-for-papers/
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/
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/
mailto:jan.lensinger@petesso.se
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Ebba Hochschild – att leva efter döden av Caroline Ranby, Historiska Media, 

2018. 

 

Förnuft eller känsla. Adel, kärlek & äktenskap, av Brita Planck, Appell förlag, 

2018 

 

Jägarens redskap, av Peder Lamm och Ralf Turander, Balkong förlag, 2018. 

 

Valloner – inte bara på bruk. Om släkten Frumerie i Öregrund, av Björn 

Hagelin, Sällskapet Vallonättlingar, 2017 

 

Kyrkan, rummet, landskapet. Vreta kloster, Flistad, Stjärnorp, Ljung och 

Allhelgonakyrkan i sitt sammanhang, av Göran Tagesson och Sverker Linge, 

Carlsson Bokförlag, 2018 

 

Systrarna von Hallwyl, av Annika Williams (red), Hallwylska museet, 2017 

 

The legal guardian and married women. Norms and practice in the swedish 

realm 1350-1450, av Charlotte Cederbom, Helsingfors universitet, 2017. 

 

I rikets tjänst. Krig, stat och samhälle i Sverige 1450–1550, av Martin 

Neuding Skoog, Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2018 

 

Sveriges medeltida latinska inskrifter 1050-1250. Edition med språklig och 

paleografisk kommentar, av Anna Blennow, Statens historiska museum, 

2017 

 

Artiklar 

Manors and states. The distribution and structure of private manors in early 

modern Scandinavia and their relation to state policies, av Carsten Porskrog 

Rasmuseen, i: Scandinavian Economic History Review 2018 

 
 

 

Tidskrifter 

 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 
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4.UTSTÄLLNINGAR 

 

5.ÖVRIGT  

 

Doktorandtjänst i agrarhistoria i projekt om den Agrara 

revolutionen i Sverige 

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-
doktorander-sokes/Las-mer/?sprak=s&Uid=2282 

 
CFP, Tidskriften Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-

Century Studies 

 

Inbjudan till temanummer 1700-talet sedan 1700-talet: historiografi och 

kulturarv i tvärvetenskaplig belysning 2019 års upplaga av Sjuttonhundratal 

planeras som ett temanummer med historiografiskt perspektiv. Med avstamp 

i den konferens som hölls i Uppsala i oktober 2017 önskar redaktionen bidra 

till kunskap om 1700-talet som idé, koncept och historisk period. Bidragen 

kan till exempel behandla seklet i litterära, visuella, filmiska, musikaliska och 

sceniska gestaltningar. De kan analysera (arbetet med) restaureringar och 

utställningar om 1700-talet. Ett annat möjligt perspektiv är att diskutera 

tankegods som har varit betydelsefulla sedan 1700-talet eller som förknippas 

med upplysningen i bredaste bemärkelse. Redaktionen välkomnar förslag på 

artiklar, essäer och debattartiklar som rör årsbokens tema. Ett abstract på ca 

300 ord bör vara redaktionen tillhanda senast 1 september 2018, färdiga 

artiklar senast 1 december 2018. Sjuttonhundratal publicerar texter på 

skandinaviska språk, engelska, franska och tyska. Vänligen se hemsidan 

1700-tal.se för fullständiga skribentanvisningar.  
 
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://encounter.network/ 
 
 
6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR  

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/Las-mer/?sprak=s&Uid=2282
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/Las-mer/?sprak=s&Uid=2282
http://encounter.network/


 30 

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.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring 
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar 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.  
 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, person för 
person, tabell för tabell, sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om 
ägarna, innehavarna och arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i 
verket. Det är ett mödosamt arbete, det tar ca 200 – 250 timmar per band, 
och jag har just börjat med tredje bandet.  

Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som 
ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det 
system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. 

 
 

 
Hälsningar 
Göran 

 

 

Herrgårdsnytt nummer 52. 20180320 

 

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.  

http://www.svenskaherrgardar.se/
https://riksarkivet.se/tora


 31 

 

Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan 
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken 
”Herrgårdsnytt”.   

 

 

1.KONFERENSER 

CFP, Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, Linköping, Sverige, 

16-18 augusti 2018, Sverige. Tema: Fjärran och nära. 

Internationella, nationella och lokala perspektiv på adliga gods i 

Norden. 

Välkommen att skicka in abstracts till Nordiskt slotts- och 

herrgårdssymposium, som i år äger rum i Östergötland i Sverige den 16–18 

augusti. Östergötland är ett rikt kulturlandskap som präglas av bebyggelse 

och odling från medeltiden till idag. Det är också ett landskap där flera av 

Sveriges mest inflytelserika familjer innehaft stora gods. Symposiet omfattar 

en konferensdag på Östergötlands museum i Linköping och två 

exkursionsdagar till egendomarna Löfstad, Ljung, Sturefors, Godegård, 

Olivehult och Ulfåsa. Symposiets konferensdag utgår från ätten von Fersen 

och dess egendomar i Östergötland för att belysa teman som rör 

aristokratiska nätverk i relation till det internationella, nationella och lokala 

inflytandet på godsmiljön och herrgårdskulturen: bebyggelse, landskap, 

konsumtion, maktutövning, minnesproduktion och samlingar. 

Exkursionsdagarna ger möjlighet att se familjen von Fersens gods, liksom 

några av de östgötska gods som ägdes och beboddes av andra adelsfamiljer 

med stort inflytande. 

Insända abstracts får ha ett omfång på max 300 ord och ska vara skrivna på 

ett skandinaviskt språk eller engelska och insända senast tisdag 3 april. Det 

är vår förhoppning att vi ska kunna bereda plats för alla dem som vill 

presentera ett paper. Skulle antalet anmälda abstracts bli för stort kommer 

den vetenskapliga kommittén att göra ett urval med beaktande av 

symposiets tema och sessionsrubriker. Besked om accepterande av paper 

lämnas per e-mail i början av maj.  

Abstracts skickas till: Professor Solfrid Söderlind, Lunds universitet,  på 

adressen solfrid.soderlind@kultur.lu.se 

 

 

CFP, ENCOUNTER workshop, ”Castles, manors and religion”, May 3-

4, 2018, Trondheim, Norway. http://encounter.network/trondheim-

workshop-open-calls-and-registration/ 

 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://encounter.network/trondheim-workshop-open-calls-and-registration/
http://encounter.network/trondheim-workshop-open-calls-and-registration/
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CFP, The 4th ENCOUNTER- Conference. Managing manorial 

heritage: scaling and balancing of public and private issues. 

Preliminary date: 05.-07. October 2018, European University 

Viadrina, Frankfurt/Oder,  Germany.  

Abstracts in English of max. 300 words (references excluded) as well as a 
brief biographical note with your title and institutional affiliation can be sent 
to: encounter@europa-uni.de .The deadline for abstract submission is 25 
February 2018. http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-
encounter-conference-frankfurtoder/ 
 

 

MODERNISM, MODERNISATION AND THE RURAL LANDSCAPE 

MODSCAPES_conference2018, 10-13 JUNE 2018 (Tartu, Estonia) 

https://modscapes.eu/conference2018/call-for-papers/ 

 

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/ 

 

 

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/ 

 

 

 
 

2.LITTERATUR 

Böcker  

mailto:encounter@europa-uni.de
http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-encounter-conference-frankfurtoder/
http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-encounter-conference-frankfurtoder/
https://modscapes.eu/conference2018/call-for-papers/
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/
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/
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Försvunna herrgårdar i Esbo, av Tryggve Gestrin, Maarit Henttonen, Marja 

Sahlberg och Jyri Vilja, Esbo stadsmuseum 2017. 

 

Det Svarta Järnet. Bergslagens vapenindustri under 1900-talet, av Mia Geijer 

och Maths Isacson (red), Walborg förlag, 2018. 

 

Den perfekte gentleman. Mænd, stil og idealer i verden af i går, av Mikkel 

Venborg Pedersen, Gads Forlag, 2018. 

 

En släktbok om den adliga ätten von Heijne 1718-2018, med ättlingar från 

1630-talet, av Thomas von Heijne, Släktföreningen von Heijne, 2018 

 

 

 

Artiklar 

 

 

Tidskrifter 

 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

 

4.UTSTÄLLNINGAR 

 

5.ÖVRIGT  

Föreningen för Dendrologi och Parkvård ordnar ofta exkursioner till 

slotts- och herrgårdsmiljöer, under året 2018 bland annat till Linnés 

Hammarby, Sofiero, Krapperup och Vegeholm. Se mer på: 

http://www.dendrologerna.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 
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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://encounter.network/ 
 
 
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.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring 
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar 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.  
 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, person för 
person, tabell för tabell, sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om 
ägarna, innehavarna och arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i 
verket. Det är ett mödosamt arbete - första bandet tog mig ca 200 timmar 
att gå igenom och just nu är jag kommen till Falkenberg i andra bandet. 

Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som 
ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det 
system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. 

 
 

 
Hälsningar 
Göran 

 

 

 

 

 

Herrgårdsnytt nummer 51. 20180213 

 

Hej alla herrgårdsintresserade! 
Ni som får detta utskick är antingen sådana som visat intresse för att få 

http://encounter.network/
http://www.svenskaherrgardar.se/
https://riksarkivet.se/tora
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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, ENCOUNTER workshop, ”Castles, manors and religion”, May 3-

4, 2018, Trondheim, Norway. http://encounter.network/trondheim-

workshop-open-calls-and-registration/ 

 

CFP, The 4th ENCOUNTER- Conference. Managing manorial 

heritage: scaling and balancing of public and private issues. 

Preliminary date: 05.-07. October 2018, European University 

Viadrina, Frankfurt/Oder,  Germany.  

Abstracts in English of max. 300 words (references excluded) as well as a 
brief biographical note with your title and institutional affiliation can be sent 
to: encounter@europa-uni.de .The deadline for abstract submission is 25 
February 2018. http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-
encounter-conference-frankfurtoder/ 

 

 

CFP, Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, Linköping, Sverige, 

16-18 augusti 2018, Sverige. Tema: Fjärran och nära. 

Internationella, nationella och lokala perspektiv på adliga gods i 

Norden. 

Välkommen att skicka in abstracts till Nordiskt slotts- och 

herrgårdssymposium, som i år äger rum i Östergötland i Sverige den 16–18 

augusti. Östergötland är ett rikt kulturlandskap som präglas av bebyggelse 

och odling från medeltiden till idag. Det är också ett landskap där flera av 

Sveriges mest inflytelserika familjer innehaft stora gods. Symposiet omfattar 

http://www.svenskaherrgardar.se/
http://encounter.network/trondheim-workshop-open-calls-and-registration/
http://encounter.network/trondheim-workshop-open-calls-and-registration/
mailto:encounter@europa-uni.de
http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-encounter-conference-frankfurtoder/
http://encounter.network/news/call-papers-the-4th-encounter-conference-frankfurtoder/
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en konferensdag på Östergötlands museum i Linköping och två 

exkursionsdagar till egendomarna Löfstad, Ljung, Sturefors, Godegård, 

Olivehult och Ulfåsa. Symposiets konferensdag utgår från ätten von Fersen 

och dess egendomar i Östergötland för att belysa teman som rör 

aristokratiska nätverk i relation till det internationella, nationella och lokala 

inflytandet på godsmiljön och herrgårdskulturen: bebyggelse, landskap, 

konsumtion, maktutövning, minnesproduktion och samlingar. 

Exkursionsdagarna ger möjlighet att se familjen von Fersens gods, liksom 

några av de östgötska gods som ägdes och beboddes av andra adelsfamiljer 

med stort inflytande. 

Insända abstracts får ha ett omfång på max 300 ord och ska vara skrivna på 

ett skandinaviskt språk eller engelska och insända senast tisdag 3 april. Det 

är vår förhoppning att vi ska kunna bereda plats för alla dem som vill 

presentera ett paper. Skulle antalet anmälda abstracts bli för stort kommer 

den vetenskapliga kommittén att göra ett urval med beaktande av 

symposiets tema och sessionsrubriker. Besked om accepterande av paper 

lämnas per e-mail i början av maj.  

Abstracts skickas till: Professor Solfrid Söderlind, Lunds universitet,  på 

adressen solfrid.soderlind@kultur.lu.se 

 

 

MODERNISM, MODERNISATION AND THE RURAL LANDSCAPE 

MODSCAPES_conference2018, 10-13 JUNE 2018 (Tartu, Estonia) 

https://modscapes.eu/conference2018/call-for-papers/ 

 

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/ 

 

 

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/ 

https://modscapes.eu/conference2018/call-for-papers/
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/
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/
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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  

 
Känslans patriark. Sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells 
familj och vänskapskrets, ca 1790–1810, av Ina Lindblom, 
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, 2017 

Nobility and patrimony in modern France, av Elizabeth C. Macknight, 

Manchester University Press, 2018. 

 

  

Fyrstelige Måltider, av Inge Adriansen, Britta Andersen, Marie Aaberg 

Andersen and Bodil Møller Knudsen (red), Gammel Estrup, 2018 

 

Adelcrantz och kärleken till konsterna, av Fredric Bedoire, Bokförlaget 

Langenskiöld, 2018. 

 

 

Artiklar 

From mother to daughter. Noblewomen in service at the Swedish royal 

court, c. 1660-1840, av Johanna Ilmakunnas, i: Early professional women in 

Northern Europe, c. 1650-1850, Johanna Ilmakunnas, Marjatta Rahikainen 

and Kirsi Vainio-Korhonen (ed), Routledge, 2018.  

 

 

Tidskrifter 

https://untoldstories18.wordpress.com/
http://torch.ox.ac.uk/jewish-county-house-5-6-march-2018
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3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

 

4.UTSTÄLLNINGAR 

I love you madly, Livrustkammaren. 

”Jag älskar er till vansinne och jag upphör aldrig att avguda er ens för ett 

ögonblick”. Så skrev drottning Marie Antoinette till Axel von Fersen i ett 

brev. Nu berättar Livrustkammaren om deras liv och omöjliga kärlek i 

utställningen I love you madly. 

http://livrustkammaren.se/sv/utstallningar/i-love-you-madly 

 

5.ÖVRIGT  

 

Uppsala högre seminarium i agrarhistoria våren 2018 

 

Onsdagen den 14 februari kl. 13:00-15:00  

Matti Wiking Leino, agr. dr,forskare vid Nordiska museet och Institutionen 

för arkeologi och ntikens kultur, Stockholms universitet: Spannmål. Svenska 

lantsorter. Lokal: Lönnstorp C 395, våning 3, Ulls Hus, SLU, Ultuna. 

 

Onsdagen den 14 mars kl. 13:00-15:00  

Johanna Widenberg, fil. dr, forskarassistent, Avdelningen för agrarhistoria, 

SLU. Textseminarium  – diskussion av arbetstexten ”Mjältbrand under 1700-

talet: medicinska föreställningar och agrara praktiker” Lokal: Lönnstorp C 

395, våning 3, Ulls Hus, SLU, Ultuna. 

 

Onsdagen den 11 april, kl.13:00-15:00 

Gustav Berry, doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. Utbildningen av lanthushållslärarinnor 

i Sverige 1900-1970 Lokal: Lönnstorp C 395, våning 3, Ulls Hus, SLU, Ultuna. 

 

Onsdagen den 23 maj kl. 13:00-15:00 

Linnea Bring Larsson, doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms 

universitet. Vetande, val, vanor: Kunskap och information i det tidiga 1700-

talets svenska lantbrukslitteratur. Lokal: Lönnstorp C 395, våning 3, Ulls Hus, 

SLU, Ultuna. 

 

http://livrustkammaren.se/sv/utstallningar/i-love-you-madly
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Måndagen den 4 juni kl. 13:00-15:00  

Anders Wästfelt, docent, Avdelningen för agrarhistoria, SLU och 

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Pilotprojekt om 

Nordiska Museets framtida inriktning gällande jordbrukshistorisk pedagogik,  

aktuell markanvändning och framtida förvaltning av fastigheter och 

jordegendomar. Lokal: Lönnstorp C 395, våning 3, Ulls Hus, SLU, Ultuna. 

(Obs veckodag!) 

 

 

Husdjurs- och sällskapsdjurseminariet i Uppsala, våren 2018. 

Från och med i februari håller seminariet till i Oktogonen, Institutet för språk 

och folkminnen, Uppsala arkivcentrum, von Kraemers allé 21.  

 

Måndagen 19 februari kl. 18–20. Anneli Sundkvist, ”Hemvändarnas ridkonst.   

Influenser från romare och barbarer i 400-talsfyndet från Sösdala i Skåne.” 

 

Måndagen 12 mars kl. 18–20. Lennart Ståhle, "Framväxten av hundraser. 

Exemplen cockerspaniel, irländsk terrier, släthårig foxterrier och samojed."  

 

Måndagen 16 april  kl. 18–20. Staffan Thorman, ”Kvinnliga pionjärer i 

brukshundrörelsen (100 år 2018).” 

 

Måndagen 7 maj  kl. 18–20. Tommy Kuusela, ”Folktro och föreställningar om 

björnen.” 

 

 

 

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.  
 

http://www.svenskaherrgardar.se/
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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.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring 
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar 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.  
 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, person för 
person, tabell för tabell, sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om 
ägarna, innehavarna och arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i 
verket. Det är ett mödosamt arbete - första bandet tog mig ca 200 timmar 
att gå igenom och just nu är jag kommen till bokstaven D i andra bandet. 

Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som 
ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det 
system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. 

 
 

 
Hälsningar 
Göran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrgårdsnytt nummer 50. 20180129 

 

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. 

https://riksarkivet.se/tora
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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 

MODERNISM, MODERNISATION AND THE RURAL LANDSCAPE 

MODSCAPES_conference2018, 10-13 JUNE 2018 (Tartu, Estonia) 

https://modscapes.eu/conference2018/call-for-papers/ 

 

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/ 

 

 

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 

http://www.svenskaherrgardar.se/
https://modscapes.eu/conference2018/call-for-papers/
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/
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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2.LITTERATUR 

Böcker  

Johan Skytte. Stormaktstidens läromästare, av David Lindén, Atlantis, 2017. 

Säbylund. Berättelsen om en 1700-talsherrgård, av Lisbeth Axelsson och 

Ulla-Carin Ekblom, Säbylunds egendom, 2016.  

 

Almare Stäket. En plats, en borg, en gård, av Dick Harrison, Irène Seth, Lars 

Sjöberg, Ursula Sjöberg, foto: Ralf Turander, Votum, 2017. 

Völvor, krigare och vanligt folk. Berättelser om järnåldern, av Kent 
Andersson, Atlantis, 2017. 

Bevare mig väl! Fem fall för byggnadsvård, av Göran Gudmundsson, 

Bonniers 2017.  

 

Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. D. 1, A-D, av 

Johanna Aminoff-Winberg, Finlands Riddarhus, 2017. 

 

Riddarhuset, av Alf Åberg, Claes Ellehag och Anna Hamilton, Riddarhuset, 

2017. 

 

Adel i vor tid. En praktsik guide, av Henrik greve Holstein, Köpenhamn, 2016 

 

Med hjärta för medmänniskan. Piperska i Lundsbrunn i 200 år, av Henrik 

Dammberg, Bolum förlag 2017. 

 

Peder Winstrup. Historier kring en 1600-talsmumie, av Per Karsten och 

Andreas Manhag, Historiska museet vid Lunds universitet, 2017. 

 

Ätten Stenfelt. En mångfasetterad släktkrönika, Ulf Stenfelt, Stenfeltska 

släktföreningen, 2017. 

 

 

Artiklar 

Kulturarvsturism innan massturismen. Besökare på kungliga slott ca 1750 – 
1870, av Per Widén, i RIG 3/2017. 

Släkten Bratt från Brattfors, i Bratt från Brattfors, Släktmatrikel 2010, 2010. 
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Säbylund – ett kapitel avslutas, av Fredrik Styrfält, i Arte et marte 2/2017. 

Till Guds ära – och ättens. Adliga gravkor från stormaktstiden, av Ingrid 
Sjöström, i Arte et marte 2/2017. 

Från fattigt småfrälse till förmögen krigaradel. Släkten Gyllenswärds 
ursprung, av Johan Gyllenswärd, i Arte et marte 2/2017. 

Ostindiskt vapenporslin på Riddarhuset. Om Hjalmar Wicander och hans 
samling, av Ulla-Karin Warberg, Arte et Marte 1/2018. 

Tidskrifter 

 

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT 

Eating Together: Commensal Dining in Gentry Houses 1450-1750 

This collaborative project between the National Trust and MMU draws on 

the material collections of iconic Tudor Manor Houses in the North West to 

explore the developments in commensal (or communal) dining in the period 

1450-1750. It explores the links between domestic space and social practice 

during a period of immense social and cultural change. 

This project is co-sponsored by the National Trust 

Aims and objectives 

This isa collaborative project between Manchester Met University and the 

National Trust, based at three important Tudor Manor Houses in the North 

West: Little Moreton Hall, Rufford Old Hall and Speke Hall. Exploring 

changing ideas and practices of dining in this period, this project draws on 

the architectural history and material remains at these three houses to 

explore changing ideas and practises of dining in this period, addressing the 

social and political aspects of communal eating. 

The project will look at the evolution of commensal dining in the period, 

asking how it altered in light of the Protestant Reformation and the changing 

dynamics of the family. The project will also explore the importance of 

hospitality in local and national politics. In addition, the student will examine 

how trade connections with the Americas and Europe altered patterns of 

dining over this period, most obviously through the introduction of new 

commodities. This project is grounded in material history, exploring the 

physical setting of commensal dining, and also links to a range of archival 

sources. 
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The student will work with local collections at Little Moreton Hall, Rufford 

Old Hall and Speke Hall. As well as manuscripts, including inventories, they 

will examine the architecture, interiors and dining furniture remaining in 

these Manor Houses. They will also be expected to use a range of other 

sources, from household manuals to cookery books, to draw out some of the 

broader normative developments in dining practices during the period. It is 

expected that they will also make use of early modern inventories from 

similar households to set developments in the North West in their broader 

context. 

This project arises from a collaboration between Manchester Met 

University with the National Trust, addressing the Trust’s 2021 theme of 

‘Class and Social Mobility’ by exploring how the importance of communal 

dining affected the layout and architecture of large houses, and thus social 

relations within the early-modern household. The project also explores the 

importance of hospitality in developing political and social relations outside 

the household. 

The student will benefit from the expertise of National Trust colleagues, 

including guidance on working with the heritage industry. They will also 

explore the public history element of their research in collaboration with the 

National Trust, gaining invaluable experience in the process. The student will 

be based with National Trust staff in the North West, with travel between 

the Halls and the archives fully funded by the Trust. The student will also 

receive necessary equipment for their research, including a laptop and 

workspace. Academic supervision will be provided by MMU staff, drawing on 

their expertise in early modern history and the heritage industry. The 

National Trust will also provide a specialist to work as an industry supervisor, 

as well as providing extensive consultancy and training in heritage work. 

See also the link https://www2.mmu.ac.uk/research/research-

study/scholarships/detail/avc18-artshum-hrc-2018-1-eating-together-

commensal-dining-in-gentry-houses-1450-1750.php 

 

4.UTSTÄLLNINGAR 

 

 

5.ÖVRIGT  

 

Chef sökes till Julita gård under Nordiska Museet. 

Se mer på: 

http://nordiskamuseet.hogiacloud.se/Webbrekrytering/JobAdvertisement.asp

x?ID=37 

https://www2.mmu.ac.uk/research/research-study/scholarships/detail/avc18-artshum-hrc-2018-1-eating-together-commensal-dining-in-gentry-houses-1450-1750.php
https://www2.mmu.ac.uk/research/research-study/scholarships/detail/avc18-artshum-hrc-2018-1-eating-together-commensal-dining-in-gentry-houses-1450-1750.php
https://www2.mmu.ac.uk/research/research-study/scholarships/detail/avc18-artshum-hrc-2018-1-eating-together-commensal-dining-in-gentry-houses-1450-1750.php
http://nordiskamuseet.hogiacloud.se/Webbrekrytering/JobAdvertisement.aspx?ID=37
http://nordiskamuseet.hogiacloud.se/Webbrekrytering/JobAdvertisement.aspx?ID=37
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Riddarhusets kulturprogram, våren 2018: 

Se mer på: https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/ 

 

30 januari, Kulturkväll, My Hellsing och Brita Planck berättar om sina 

böcker: HEDVIG ELISABETH CHARLOTTE: HERTIGINNA VID DET 

GUSTAVIANSKA HOVET OCH KÄRLEKENS SPRÅK. ADEL, KÄRLEK OCH 

ÄKTENSKAP 1750–1900. 

 

13 februari, Kulturkväll med Ulla-Karin Warberg om Hjalmar Wicander 

och Riddarhusets samling av ostindiskt vapenporslin.  

 

27 mars, Kulturkväll med Martin Olin om arkitekten och organisatören 

Carl Johan Cronstedt. 

 

17 april, Kulturkväll med Karin Sennefelt om Riddarhustorget som 

politikens centrum.  

 

 

Husdjursseminariet i Uppsala 29/1: ”Paradisfåglar – en global 

kulturhistoria” med Emelie Wellfelt, Stockholms universitet.  

Under 1500-talet blev preparerade skinn av paradisfågel globala 

exklusiviteter. Fåglarna rönte stor uppmärksamhet och i Europa 

spekulerades kring deras ursprung och rätta natur: var det dessa fåglar som 

antikens författare kallat Fenix? Den samtida delen av studien är situerad i 

fåglarnas naturliga habitat i trakterna av Nya Guinea. Hur ser relationen 

människa-djur ut när vi befinner oss i fåglarnas naturliga habitat? Det 

handlar om mänsklig fascination över paradisfåglar, levande och döda, i 

historien och nutid. Lokal: Seminariebiblioteket, Gamla Torget 3, 3 ½ 

trappor, Uppsala.  

 

 

 
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 

https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/
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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.   
 
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring 
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar 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.  
 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, tabell för tabell, 
sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om ägarna, innehavarna och 
arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i verket. Det är ett mödosamt 
arbete - första bandet tog mig ca 200 timmar att gå igenom och just nu är 
jag kommen till bokstaven D i andra bandet. 

Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som 
ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det 
system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien. 

 
 

 
Hälsningar 
Göran 
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