Herrgårdsnytt 2019
© Göran Ulväng.

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

Herrgårdsnytt nummer 69, 20191219
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
880 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
European Social Science History Conference, 18 – 21 mars 2020,
Leiden, Holland.
Har flera sessioner som behandlar herrgårdar och eliter, bl.a. The Decline of
Landed Elites in Europe (1880-1940)?.
https://esshc.iisg.amsterdam/en
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CFP, “Welcome and Unwelcome Guests: The Visitor and the Country
House”, The 18th annual Historic Houses Conference 11-13 May
2020, Maynooth, Ireland.
Centre for the Study of Historic Irish Houses and Estates,
History Department, Maynooth University
http://encounter.network/call-for-papers-the-18th-annual-historic-housesconference-welcome-and-unwelcome-guests-the-visitor-and-the-countryhouse/

2.LITTERATUR
Böcker

Örtofta - borgen, slottet, gården. En upptäcktsfärd genom 1000 år , av
Anders Ödman och Chatarina Ödman, Örtofta slottsförvaltning, 2019.

Artiklar
Markisinnorna på Herstaberg och ”ätten” de Falck, av Ted Rosvall,
Släktforskarnas årsbok 2019.
Ebba Gyllenstierna och självbekännelsens röst. En herrgårdsfrökens läsvanor
1898-1910, av Peter Ullgren, I historiens virvlar, red: Klas-Göran Karlsson,
Emma Severinsson, Ulf Zander, Historiska media, 2019.
Riddersvik – på jakt efter en försvunnen park, av Jonas Berglund, i
Lustgården 2019.
Ängsö slott och park, av Aja Guldåker, i Lustgården 2019.
Djurgård – en trygg, vild och underhållande trädgård, av Nils Lidbaum, i

Lustgården 2019.

Linnés arboretum i Växjö, av Björn Wiström, Linus Enochson och Roland
Gustavsson, i Lustgården 2019.
Skoklostermodellen, av Anders Glassel, i Lustgården 2019.
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En nyttig Hage og smuk Lystpark.Tre epoker med spor av europeisk
hagekunst på Gjøvik gård, av Heidi Froknestad, Norsk museumstidskrift
2/2019.

Tidskrifter

Övrigt

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT

4.UTSTÄLLNINGAR

I Kouvola stadsmuseum ”Poikilo” på Garnisonsgatan 11 (Fi: Varuskuntakatu
11, 45100 Kouvola) öppnas en utställning om ”gårdarnas Kouvola”
(Kartanoiden Kouvola) som är öppen 28.11.2019-10.10.2021.

5.ÖVRIGT
Register till Riddarhusets porträttsamling
Nu finns det ett register till Riddarhusets porträttsamling! Registret gör det
betydligt enklare att hitta foton på personer från de olika adliga ätterna.
Fotografierna i Riddarhusets porträttsamling är från 1800- och 1900-talet
och förvaras på Riddarhuset. ArkivDigital har digitaliserat de här bilderna och
de finns tillgängliga på dess onlinetjänst sedan en tid tillbaka. Totalt
innehåller porträttsamlingen cirka 13 000 bilder på personer från olika adliga
ätter. http://blog.arkivdigital.se/tag/portrattregister/

sKBL International Summer School 2020, Holland 3 – 11/7 2020.
The Dutch Castles, historic Country Houses & Rural Estates Foundation
(sKBL) is pleased to announce the first edition of the sKBL International
Summer School 2020. This Summer School takes place from Friday, the
3rdto Saturday, the 11thof July 2020 andfocuses on the many country
houses in the Amsterdam region. Although many people may not associate
the Netherlands with beautiful castles, historic country houses and large-
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scale rural estates, hundreds of these are scattered throughout the Dutch
landscape. sKBL was founded in 2014 to contribute to the preservation of
this valuable heritage and the (international) exchange of knowledge about
these monuments.
Additional information about the program and practicalities can be found
on the website of sKBL https://www.skbl.nl/skbl-international-summerschool/
The Attingham Study Programme 3 – 11 June 2020: THE HISTORIC
HOUSE IN IRELAND
This intensive nine-day Study Programme will examine the Irish country
house and its wider estate, in the context of its changing ownership and
presentation. Some visits will focus on houses with original decorative
schemes and collections, allowing members to study the unique features of
Irish design, while others will look at houses as the setting for outdoor and
leisure pursuits.
The Programme’s first base will be the Centre for the Study of Historic
Irish Houses and Estates at the University of Maynooth, from where it is
planned to visit CARTON HOUSE and CASTLETOWN HOUSE, both significant
Palladian villas, whose interior decoration was conceived by the Lennox
sisters; the latter complemented by a series of rare estate buildings and
monuments. We will also explore the CASINO at MARINO, NEWBRIDGE
HOUSE and LEIXLIP CASTLE, Co. Kildare, bought by the Hon. Desmond
Guinness in 1958, and from where the Irish Georgian Society was founded.
The Course will travel south to Cork through Waterford via
MONKSGRANGE HOUSE in Co. Wexford, where Irish Arts & Crafts furniture
was made in the 1920s and which has a delightful “Lutyenesque” garden.
There will also be a short visit to the DUNBRODY FAMINE SHIP at New Ross
which carried thousands of emigrants to North America in the 1840s. From
Cork the Neo-Classical interiors at FOTA HOUSE will be explored, as well as
the romantic waterside retreat of BANTRY HOUSE on the south-west coast.
We also plan to visit CURRAGHMORE, home of the Marquess of
Waterford, whose ancestors arrived in 1170, and LISMORE CASTLE, the seat
of the Devonshire’s in Ireland.
The Study Programme will be directed by Elizabeth Jamieson and will
include visits to other privately-owned houses as well those listed. It will be
supported by a series of lectures and seminars delivered by expert speakers.
The Course will start and finish in the historic city of Dublin. Applications will
be open in October 2019 (see www.attinghamtrust.org ).
Registered as an Educational Charitable Trust: no. 262819
www.attinghamtrust.org
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Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning
stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt och har utlysning två gånger
per år, 30 juni och 30 december, för mer information, se
www.brandverket.se .

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
150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops
ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga
volym. Mer information, på: http://encounter.network/
6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR med Databasen Sveriges
Herrgårdar
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
har nu moderniserats på flera sätt, tack vare ett generöst anslag från Kjell
och Märta Beijers stiftelse, http://www.beijerstiftelsen.se/ .
Följande förbättringar/nyheter har införts:
Hemsidan i sin helhet:
1)Information om konferenser, böcker, artiklar och utställningar kommer att
läggas ut löpande.
2)En blogg, ”Herrgårdsbloggen”, är införd, där forskare med fokus på
herrgårdar, eliter, konsumtion, arkitektur, inredning och konst regelbundet
kommer att publicera inlägg. De första inläggen planeras att komma efter
jul.
3)Sidan har anpassats till smartphone-format, så att man kan söka ifrån sin
mobiltelefon.
Databasen Sveriges Herrgårdar
1)Databasen har utökats med ytterligare ca 100 000 nya uppgifter.
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 600 000 uppgifter om omkring
3700 herrgårdar och 7000 ståndsgårdar i Sverige från alla landskap i
Sverige, samt om 150 000 personer, de flesta adliga.
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
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verket. Det är ett mödosamt arbete, det tar ca 150 - 200 timmar per band,
och jag håller just nu på med sjunde bandet. I databasen finns information
uppladdat till och med ätten Segercrona.
2)Sökfunktionen har utvecklats på så sätt att man nu kan kombinera
samtliga 30 olika fält som förekommer i databasen. Därmed kan man göra
långt mer avancerade sökningar än i den tidigare versionen. Som tidigare
kan alla sökresultat laddas ned i excel-format för vidare bearbetning.
Framtida förbättringar
Under hösten 2019 och våren 2020 kommer även en kartsökningsfunktion
att läggas till vilket dels möjliggör sökningar i Databasen Sveriges Herrgårdar
i en kartmiljö, dels innebär att man i fält kan se vilka herrgårdar som finns i
närheten. Huvuddelen av Sveriges herrgårdar samt i princip samtliga bruk
har försetts med så kallade TORA-koordinater, vilket innebär att man i
sökningar får upp herrgårdens/brukets geografiska läge men även äldre
lantmäterikartor och bilder ur Suecia Antiqva.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så ni som sitter på information om
herrgårdars ägare och brukare får gärna dela med er.

Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 68, 20191119
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
870 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
European Social Science History Conference, 18 – 21 mars 2020,
Leiden, Holland.
Har flera sessioner som behandlar herrgårdar och eliter, bl.a. The Decline of
Landed Elites in Europe (1880-1940)?.
https://esshc.iisg.amsterdam/en
CFP, “Welcome and Unwelcome Guests: The Visitor and the Country
House”, The 18th annual Historic Houses Conference 11-13 May
2020, Maynooth, Ireland.
Centre for the Study of Historic Irish Houses and Estates,
History Department, Maynooth University
http://encounter.network/call-for-papers-the-18th-annual-historic-housesconference-welcome-and-unwelcome-guests-the-visitor-and-the-countryhouse/
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2.LITTERATUR
Böcker

Söderfors bruk. Med historien in i framtiden, Kersti Kollberg, Björn Ullhagen
och Roger Lööf, Kollberg & Ullhagen, 2019.

Ängar och slåtter – historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård, av Tommy
Lennartsson & Anna Westin, Riksantikvarieämbetet. 2019.

Adel. Från Natt och Dag till idag, av Mikael Hoffsten, Sveriges
släktforskarförbund, 2019.

Artiklar

Tidskrifter

Övrigt

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT

4.UTSTÄLLNINGAR

5.ÖVRIGT
sKBL International Summer School 2020, Holland 3 – 11/7 2020.
The Dutch Castles, historic Country Houses & Rural Estates Foundation
(sKBL) is pleased to announce the first edition of the sKBL International
Summer School 2020. This Summer School takes place from Friday, the
3rdto Saturday, the 11thof July 2020 andfocuses on the many country
houses in the Amsterdam region. Although many people may not associate
the Netherlands with beautiful castles, historic country houses and large-
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scale rural estates, hundreds of these are scattered throughout the Dutch
landscape. sKBL was founded in 2014 to contribute to the preservation of
this valuable heritage and the (international) exchange of knowledge about
these monuments.
Additional information about the program and practicalities can be found
on the website of sKBL https://www.skbl.nl/skbl-international-summerschool/

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
150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops
ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga
volym. Mer information, på: http://encounter.network/
6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
har nu moderniserats på flera sätt, tack vare ett generöst anslag från Kjell
och Märta Beijers stiftelse, http://www.beijerstiftelsen.se/ .
Följande förbättringar/nyheter har införts:
Hemsidan i sin helhet:
1)Information om konferenser, böcker, artiklar och utställningar kommer att
läggas ut löpande.
2)En blogg, ”Herrgårdsbloggen”, är införd, där forskare med fokus på
herrgårdar, eliter, konsumtion, arkitektur, inredning och konst regelbundet
kommer att publicera inlägg. De första inläggen planeras att komma efter
jul.
3)Sidan har anpassats till smartphone-format, så att man kan söka ifrån sin
mobiltelefon.
Databasen Sveriges Herrgårdar
1)Databasen har utökats med ytterligare ca 100 000 nya uppgifter.
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 600 000 uppgifter om omkring
3700 herrgårdar och 7000 ståndsgårdar i Sverige från alla landskap i
Sverige, samt om 150 000 personer, de flesta adliga.
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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 150 - 200 timmar per band,
och jag håller just nu på med sjätte bandet, där jag för närvarande arbetar
med ätten Rosencrantz. I databasen finns information uppladdat till och med
ätten von Post.
2)Sökfunktionen har utvecklats på så sätt att man nu kan kombinera
samtliga 30 olika fält som förekommer i databasen. Därmed kan man göra
långt mer avancerade sökningar än i den tidigare versionen. Som tidigare
kan alla sökresultat laddas ned i excel-format för vidare bearbetning.
Framtida förbättringar
Under hösten 2019 kommer även en kartsökningsfunktion att läggas till
vilket dels möjliggör sökningar i Databasen Sveriges Herrgårdar i en
kartmiljö, dels innebär att man i fält kan se vilka herrgårdar som finns i
närheten. Huvuddelen av Sveriges herrgårdar samt i princip samtliga bruk
har försetts med så kallade TORA-koordinater, vilket innebär att man i
sökningar får upp herrgårdens/brukets geografiska läge men även äldre
lantmäterikartor och bilder ur Suecia Antiqva.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så ni som sitter på information om
herrgårdars ägare och brukare får gärna dela med er.

Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 67, 20191007
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
850 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
European Social Science History Conference, 18 – 21 mars 2020,
Leiden, Holland.
Har flera sessioner som behandlar herrgårdar och eliter, bl.a. The Decline of
Landed Elites in Europe (1880-1940)?.
https://esshc.iisg.amsterdam/en
CFP, “Welcome and Unwelcome Guests: The Visitor and the Country
House”, The 18th annual Historic Houses Conference 11-13 May
2020, Maynooth, Ireland.
Centre for the Study of Historic Irish Houses and Estates,
History Department, Maynooth University
http://encounter.network/call-for-papers-the-18th-annual-historic-housesconference-welcome-and-unwelcome-guests-the-visitor-and-the-countryhouse/
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, http://1700-

tal.se/swecs19/ och anmälningsformuläret på http://1700tal.se/swecs19/konferensregistrering/.
11

2.LITTERATUR
Böcker

Gustav III:s divan på Stockholms slott. Louis Masreliez första interiör, av
Ursula Sjöberg, Skrifter från Kungl. Husgerådskammaren 19, 2019.

Bakom bilderna. Biskopsporträtt i Strängnäs stift, av Klas Hansson, Jarl
Jergmar, Karin Karlberg, Ingun Montgomery, och Margareta Nisser-Dalman ,
Artos och Norma bokförlag, 2019.

Könets krona. Representationer av svenska drottningar från
stormaktsenvälde till medborgarsamhälle, av Avigail Rotbain, 2019.
Mötet med det skrivna ordet. Kvinnors läsande och skrivande under 1700talet, av Christoffer Åhlman, Studia Historica Upsaliensia 265, 2019.
Abildgaard som arkitekt, af Line Bregnhøi og Hanne Raabymagle, Gads
forlag 2019. https://gad.dk/abildgaard-som-arkitekt

Bernshammars herrgård. Restaurering av paneler i salong och sal , av Helén
Sjökvist, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2019

Det hände på Löfstad slott. Sanna skrönor och fria fantasier, av Ulla Winroth,
2019.

Taxinge säteri. En gård i Sörmland, av Tulla Grünberger, Votum, 2019.
Pestepidemier, vargattacker och rysshärjningar. Berättelsen om Häringe slott
från 1400-talet till i dag, av Irene Kimanius, Bettyförlaget, 2019.
Ett luftslott var mitt liv. Carl XV, Drottning Lovisa och Bäckaskog, av Magnus
Engberg, 2019.
Artiklar
Edsbergs slott - ett frihetstida smycke, av Thorsten Sandberg, Gods &
Gårdar nr 228, 2019.
Tidskrifter
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Övrigt

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT

4.UTSTÄLLNINGAR

5.ÖVRIGT
Uppsala högre seminarium i agrarhistoria hösten 2019
Onsdagen den 23 oktoberkl.13:00-15:00
Kristofer Jupiter, doktorand i agrarhistoria, SLU (slutseminarium)
Opponent:Tomas Germundsson, professor i kulturgeografi, Lunds universitet.
Function and Adaption in Open Fields: Managing Time, Work and Space.
Lokal: Wahlberg (F 244), Ulls hus, Ultuna
Onsdagen den 6 novemberkl.13:00-15:00
Carolina Uppenberg, postdoktor i ekonomisk historia, Lunds universitet. I
husbondens bröd och arbete: Kön, makt och kontrakt i det svenska
tjänstefolkssystemet 1730–1860. Lokal: Alnarp (A 305), Ulls hus, Ultuna
Onsdagen den 20novemberkl. 13:00-15:00
Magnus Bohman, universitetslektor i ekonomisk historia, Umeå universitet.
Titel anges senare Lokal: Linné (F 205), Ulls hus, Ultuna
Fredagen den 29 november–Agrarhistoria 25 år. Särskilt program skickas ut
senare
Onsdagenden 11 december, kl.13:00-15:00
Maja Lundqvist, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala universitet, Titel
anges senare. Lokal: Öregrund (C 392), Ulls hus, Ultuna

Uppsala seminarium för socialhistoria (USSH).
Se mer på: https://uppsalassh.wordpress.com/
8 oktober – Karin Sennefeldt (Historia, SU):
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”Mobilitetens sociala praktiker: identitet, materialitet och samhällsordning
under 1600-talet.” Tid: 12:30-14:00. Lokal Engelska parken 2-0023.
5 november – Andreas Melldahl (Utbildningssociologi/Sociologi UU) och
Martin Gustavsson (Score, SU/HHS):
”Historisk-sociologiska studier av kulturella och ekonomiska eliter i Sverige,
1914–2006.” Tid: 12:30-14:00. Lokal Ekonomikum K412.
10 december – Fredrik Charpentier Ljungqvist (Historia SU och SCAS):
”Felling dates reveal regional variations in European building activity during
times of crisis.” Tid: 12:30-14:00. Lokal Engelska parken 1-0062.
14 januari – Malin Nilsson (Ekonomisk historia, LU och GU):
”Fattigvård och fattiga under sent 1800-tal – med en djupstudie av
interaktionen mellan privat och offentliga fattigvård i Göteborg.” Tid 12:3014. Lokal: Ekonomikum

Märkvärdiga träd 15/11
Välkommen till Dendrologföreningens temadag 2019 där vi samlar en rad
föreläsare som berättar om märkvärdiga träd ur olika synvinklar dendrologiskt, kulturhistoriskt, biologiskt mm. Föreläsare: Tora Wall, Åke
Carlsson, Börje Drakenberg, Miguel Jaramillo och Mattias Glad.
Kl. 9-16, Kungl. Djurgårdens förvaltningslokal, Stora Skuggan, Stockholm.
sKBL International Summer School 2020, Holland 3 – 11/7 2020.
The Dutch Castles, historic Country Houses & Rural Estates Foundation
(sKBL) is pleased to announce the first edition of the sKBL International
Summer School 2020. This Summer School takes place from Friday, the
3rdto Saturday, the 11thof July 2020 andfocuses on the many country
houses in the Amsterdam region. Although many people may not associate
the Netherlands with beautiful castles, historic country houses and largescale rural estates, hundreds of these are scattered throughout the Dutch
landscape. sKBL was founded in 2014 to contribute to the preservation of
this valuable heritage and the (international) exchange of knowledge about
these monuments.
Additional information about the program and practicalities can be found
on the website of sKBL https://www.skbl.nl/skbl-international-summerschool/
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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
150 medlemmar. Sedan starten har fyra konferenser och två workshops
ordnats och under år 2019 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym.
Mer information, på: http://encounter.network/
6.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
har nu moderniserats på flera sätt, tack vare ett generöst anslag från Kjell
och Märta Beijers stiftelse, http://www.beijerstiftelsen.se/ .
Följande förbättringar/nyheter har införts:
Hemsidan i sin helhet:
1)Information om konferenser, böcker, artiklar och utställningar kommer att
läggas ut löpande.
2)En blogg, ”Herrgårdsbloggen”, är införd, där forskare med fokus på
herrgårdar, eliter, konsumtion, arkitektur, inredning och konst regelbundet
kommer att publicera inlägg. De första inläggen planeras att komma i
oktober.
3)Sidan har anpassats till smartphone-format, så att man kan söka ifrån sin
mobiltelefon.
Databasen Sveriges Herrgårdar
1)Databasen har utökats med ytterligare ca 100 000 nya uppgifter.
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 600 000 uppgifter om omkring
3700 herrgårdar och 7000 ståndsgårdar i Sverige från alla landskap i
Sverige, samt om 150 000 personer, de flesta adliga.
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 150 - 200 timmar per band,
och jag håller just nu på med femte bandet och har kommit till Pistolskiöld.
2)Sökfunktionen har utvecklats på så sätt att man nu kan kombinera
samtliga 30 olika fält som förekommer i databasen. Därmed kan man göra
långt mer avancerade sökningar än i den tidigare versionen. Som tidigare
kan alla sökresultat laddas ned i excel-format för vidare bearbetning.
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Framtida förbättringar
Under hästen 2019 kommer även en kartsökningsfunktion att läggas till
vilket dels möjliggör sökningar i Databasen Sveriges Herrgårdar i en
kartmiljö, dels innebär att man i fält kan se vilka herrgårdar som finns i
närheten. Huvuddelen av Sveriges herrgårdar samt i princip samtliga bruk
har försetts med så kallade TORA-koordinater, vilket innebär att man i
sökningar får upp herrgårdens/brukets geografiska läge men även äldre
lantmäterikartor och bilder ur Suecia Antiqva.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så ni som sitter på information om
herrgårdars ägare och brukare får gärna dela med er.

Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 66. 20190902
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
850 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”.
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1.HEMSIDAN SVENSKA HERRGÅRDAR
Hemsidan www.svenskaherrgardar.se, med Databasen Sveriges herrgårdar,
har nu moderniserats på flera sätt, tack vare ett generöst anslag från Kjell
och Märta Beijers stiftelse, http://www.beijerstiftelsen.se/ .
Den nya sidan läggs upp under veckorna 36 och 37 och det kommer vara
störningar i driften under denna tid, innan all data är uppladdad i Databasen
Sveriges Herrgårdar och all information är på plats. Jag hoppas att ni har
förståelse för detta.
Följande förbättringar/nyheter har införts:
Hemsidan i sin helhet:
1)Information om konferenser, böcker, artiklar och utställningar kommer att
läggas ut löpande.
2)En blogg, ”Herrgårdsbloggen”, är införd, där forskare med fokus på
herrgårdar, eliter, konsumtion, arkitektur, inredning och konst regelbundet
kommer att publicera inlägg.
3)Sidan har anpassats till smartphone-format, så att man kan söka ifrån sin
mobiltelefon.
Databasen Sveriges Herrgårdar
1)Databasen har utökats med ytterligare ca 100 000 nya uppgifter.
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 500 000 uppgifter om omkring
4000 herrgårdar och 7000 ståndsgårdar i Sverige från alla landskap i
Sverige, samt om 160 000 personer, de flesta adliga.
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 150 - 200 timmar per band,
och jag håller just nu på med femte bandet och har kommit till Nyberg.
2)Sökfunktionen har utvecklats på så sätt att man nu kan kombinera
samtliga 30 olika fält som förekommer i databasen. Därmed kan man göra
långt mer avancerade sökningar än i den tidigare versionen. Som tidigare
kan alla sökresultat laddas ned i excel-format för vidare bearbetning.
Framtida förbättringar
Under hästen 2019 kommer även en kartsökningsfunktion att läggas till
vilket dels möjliggör sökningar i Databasen Sveriges Herrgårdar i en
kartmiljö, dels innebär att man i fält kan se vilka herrgårdar som finns i
närheten. Huvuddelen av Sveriges herrgårdar samt i princip samtliga bruk
har försetts med så kallade TORA-koordinater, vilket innebär att man i
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sökningar får upp herrgårdens/brukets geografiska läge men även äldre
lantmäterikartor och bilder ur Suecia Antiqva.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så ni som sitter på information om
herrgårdars ägare och brukare får gärna dela med er.

2.KONFERENSER

CFP, “Welcome and Unwelcome Guests: The Visitor and the Country
House”, The 18th annual Historic Houses Conference 11-13 May
2020, Maynooth, Ireland.
Centre for the Study of Historic Irish Houses and Estates,
History Department, Maynooth University
http://encounter.network/call-for-papers-the-18th-annual-historic-housesconference-welcome-and-unwelcome-guests-the-visitor-and-the-countryhouse/
The 5th ENCOUNTER conference, “The Country House and the City.
Connections, Practices and Ideal(s)”, 2 October, 2019, Amsterdam,
Holland. Programme and registration:
https://www.kastelen.nl/_kastelen/content/encounter2019.html
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, http://1700-

tal.se/swecs19/ och anmälningsformuläret på http://1700tal.se/swecs19/konferensregistrering/.
3.LITTERATUR
Böcker

Krapperup og dets ejere i Danskertiden (ca 1330 – 1658), av Leon
Jespersen, 2019.

Julita gård. Människor och landskap under 1000 år, av Ulrich Lange och
Göran Ulväng (red), Nordiska museets förlag, 2019.

Herskapelige omgivelser, av Kirsten Bertheau Nöklebye, Kolofon Forlag,
2019.
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Olikhetens praktiker. Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680, av
Alexander Engström, 2019

Härskare i liv och död. Social exklusivitet och maktstrategi i Vänerbygd under
yngre järnålder, av Annelie Nitenberg, Institutionen för historiska studier,
Göteborgs universitet, 2019.

Elins tonårsdagbok — Grödinge 1874–1880, av Barbro Gramén (red.)
Balkong Förlag, 2019.

Hugo Tamm – den motvillige industrialisten, av Gunnar Winqvist, Vulkan,
2019.

Kung Knut Eriksson och penningarna, av Monica Golabiewski Lannby,
Egen utgivning, 2019.

Daljunkern och Nils Sture – en boskillnad, av Lars Erik Westlund:
BoD Books on Demand, 2019.

Artiklar

Tidskrifter

Övrigt

4.NYA FORSKNINGSPROJEKT
The manor house and the Norwegian museum landscape
In June 2018, the Norwegian Manor House Museum Network applied for
funding from the Arts Council’s Development Program for Museums 2018 –
2020. Late that autumn, we were told that the project “Opphøyet og
oversett” [eng: Elevated and overlooked] was awarded NOK 2.5 million from
the funds allocated to Research in the Museums. The project will investigate
why and how the manor house museums were created and how they form
part of the Norwegian museum landscape. This is to be done in three
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thematic areas: 1. The history and cultural history of the manor house
museums. 2. The process from living facilities to cultural heritage and
museum and 3. A self-reflective look at the manor house museums.
The research process will invite the involvement and participation of as
many museums as possible in the manor house museum network, and this is
primarily done through networked collections of in-house research training
and the sending of questionnaires. The project aims to result in a book of
articles, an exhibition and a catalogue of the manor house museums.
The project’s working group consists of representatives of the applicants:
Østfoldmuseene, Oslo Museum, Stiftelsen Norsk Folkemuseum, Telemark
Museum and Vestfoldmuseene. We have linked external research resources
to the project with prof. Arne Bugge Amundsen as research leader and
mentor.
Questions and comments can be addressed to the network secretary:
Tove.Thogersen@ostfoldmuseene.no

5.UTSTÄLLNINGAR

6.ÖVRIGT
Julita under 1000 år. Temadag 7 september 11.00 – 16.00.
Julita gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år.
Välkommen till en temadag med visningar och föredrag där ny kunskap om
människorna och landskapet presenteras – från vikingatidens storgård,
medeltidens cistercienserkloster, Vasatidens kungsgård, 1600-talets
järnbruk, 1700–1800-talens storgods fram till idag.
Temadagen hålls med anledning av den nya boken ”Julita under 1000 år”.
Författarna är på plats och boken säljs till kampanjpris under dagen
https://www.nordiskamuseet.se/kalendarium/julita-under-1000-ar

Välkommen på nätverket Mälarslotts möte fredagen
den 6 september på Skoklosters slott.
Kl. 13 Tips & trender inom besöksnäringen blandat med inspiration och fakta
om målgrupper, kommunikation och attraktiv förpackning.
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Annethe Andersson inspiratör i besöksnäringen från Kommunikationsbyrån
Tekla berättar.
Paus med kaffe
Kl. 15.30 Jacob von Ehrenheim berättar om Föreningen Mälarslott som nu
har blivit ett nätverk.
Marie Berglund, slottschef på Wiks slott berättar vad som händer på Wiks
slott.
Eric Johansson berättar om Sundbyholms slottssommar.
Hoppas vi ses!
Osa till rebecka.enhorning@shm.se senast den 5 /9
Riddarhusets kulturprogram hösten 2019.
https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/
17/9 kl. 18.00 – 19.00, Riddarhusets vapensköldar – en heraldisk resa
genom den svenska historien Magnus Bäckmark, författare i samband med
bokverket Riddarhusets vapensköldar
24/9 kl. 18.00 – 19.00, »Staden på berget«. Om Ersta diakoni och det
historiska arvet från Marie Cederschiöld, adlig filantropi och inom-kyrklig
mission, Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni, Nils Johan Tjärnlund,
författare
1/10 kl. 18.00 – 19.00, Bildt – historien om en släkt, Göran Norrby, fil. dr i
historia. Mottagare av Riddarhusets kulturstöd
5/11 kl. 18.00 – 19.00, Grand tour i Europa. Unga adelsmäns bildningsresor
på 1600-talet Ola Winberg, fil. dr i historia
19/11 kl. 18.00 – 19.00, 1809 års män inför avgrunden – Adlersparre,
Adlercreutz och Järta, Dag Sebastian Ahlander, författare
3/12 kl. 18.00 – 19.00, På flykt i eget land under den stora ofreden Johanna
Aminoff-Winberg, riddarhusgenealog, Släkten Falkenberg i Finland, Fredrik
Falkenberg, författare
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21/1 2020 kl. 18.00 – 19.00, Jenny Lind - megastjärna, mecenat,
mönsterbildare, Inga Lewenhaupt, fil. dr.
10/11, Symposium, Riddarhusets vapensköldar. En världsunik samling i nytt
ljus. I samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen
Husdjurs- och sällskapsseminariet i Uppsala, höstprogram.
Då var det dags för en ny termin. Vi fortsätter seminariet med spännande
ämnen. Det finns hur mycket som helst att diskutera om djuren i vår närhet.
Vi träffas som vanligt måndagskvällar i seminariebiblioteket i IRES lokaler på
Gamla Torget 3, 3 1/2 trappa, i Uppsala. Vi börjar kl. 18.15och har
postseminarium efter föredraget.
16 september. Lars-Erik Appelgren, ”Gammalboskapsmedicin med fokus på
sent 1700-tal"
28 oktober. Ingvar Svanberg, ”Sorgeritualer när våra sällskapsdjur dör"
18 november. Örjan Kardell, ”Djurgårdar vid 1600-talets slott och säterier"
16 december. Tommy Kuusela, "Tomtormar"
Gunnebo slott och Göteborgs universitet i samarbete
Strax före midsommar träffades ett samarbetsavtal mellan Gunnebo Slott
och Trädgårdar och Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet.
”Avtalet befäster Gunnebo som det praktiska laboratoriet för
hantverksutbildningar i regionen”, säger Gunnebos VD Lena Vikström. ”Vi
har en lång tradition av att ta emot praktikanter och studerande enligt
mästare-lärling-principen, där målet är att säkerställa kompetensen i
framtiden. Dessutom har vi och har haft flera forskningsprojekt knutna till
Gunnebo. Nu formaliseras vårt arbete.”
https://www.mynewsdesk.com/se/gunnebo_slott_och_tradgardar_ab/pre
ssreleases/samarbetsavtal-mellan-gunnebo-slott-och-traedgaardar-ochgoeteborgs-universitet-2894252
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
150 medlemmar. Sedan starten har fyra konferenser och två workshops
ordnats och under år 2019 publiceras nätverkets första vetenskapliga volym.
Mer information, på: http://encounter.network/
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Herrgårdsnytt nummer 65. 20190704
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
850 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner och gårdsägare.
Sprid gärna kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av
denna information, så stryker jag er från e-postlistan.
Hör gärna av er om ni vill nå ut med information som rör konferenser, nya
forskningsprojekt, böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar.
Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER

Nordiskt Slots- og Herregårdssymposium, 15 – 17 augusti, i
Köpenhamn, Danmark, med tema: 1700-tallets nordiske slotte og
herregårde. Se mer på: http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordiskslots-og-herregaardssymposium/nordisk-slots-herregaardssymposium-2019/

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. http://1700tal.se/swecs19/
The ship builder Fredrik Henrik af Chapman – international
perspectives, 3–4 oktober 2019, Marinmuseum, Karlskrona.
https://www.historia.su.se/cemas-centrum-f%C3%B6r-maritimastudier/forskning/konferenser-och-workshops/the-ship-builder-fredrik-henrikaf-chapman-international-perspectives-1.426020
Deadline för abstracts: 19 april.
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2.LITTERATUR
Böcker

Riddarhusets vapensköldar, av Magnus Bäckmark med flera författare,
fotograf Gabriel Hildebrand och Dick Norberg, redaktör Johan Rosell,
Riddarhuset, 2019. https://www.riddarhuset.se/aktuellt/riddarhusetsvapenskoldar/

Rosenlunds herrgård. Byggnad, park och människor, av Anders Franzén
(red), Jönköpings länsmuseum, 2019.

Stockholms medeltida borg. En sammanställning av arkeologisk och
byggnadsarkeologisk dokumentation inom Stockholms slott, Gamla stan,
Stockholm, av Kerstin Söderlund och Anna Bergman, Stadsmuseet, 2019.
The Amazon Archers of England. Longbows, gender and English nationalism
1780–1845, av Henrik Arnstad, Historiska institutionen, Stockholms
universitet 2019, se mer på: http://www.tricorder.se/wpcontent/uploads/The_Amazon_Archers_of_England_Longbows_g.pdf

Artiklar
Fideikommissen i Finland. Uppgång och fall., av Bo Lönnqvist, i Saga och
Sed, 2018.
Plenaravlat, kultföremål och valvslagning. Sockenkyrkans ekonomi i Sverige
1430–1519, av Jonas Carlquist & Örjan Kardell, Historisk tidskrift 2/2019.
Tidskrifter
Övrigt

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
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4.UTSTÄLLNINGAR
1700-talet i tre akter. Lördag 6 juli kl. 13 på Värmlands museum.
Vi ägnar dagen åt 1700-talet. Sommarens utställare Lars Sjöberg berättar
utifrån utställningen: Skärvor av 1700-talet-livet i 6 rum och kök om tidens
inredningskonst och herrgårdsliv. Dagen bjuder på tre föreläsningar av Lars
Sjöberg och avslutas med ett ”runda bordet samtal”, där vi ställer frågan:
Kan vi lära av 1700-talets hantverkskonst och hur skapar vi en hållbar
framtid? Se mer på:
https://varmlandsmuseum.se/aktivitet/1700-talet-i-tre-akter/
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
150 medlemmar. Sedan starten har fyra konferenser och två workshops
ordnats och under år 2019 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 under år 2019.
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring
3700 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar i Sverige från alla landskap i
Sverige, samt om 140 000 personer, de flesta adliga.
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 timmar per band, och jag
håller just nu på med fjärde bandet.
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Herrgårdsnytt nummer 64. 20190523
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
850 forskare, arkivarier, museitjänstemän, institutioner och gårdsägare.
Sprid gärna kunskapen om listans existens. Hör av er om ni inte vill nås av
denna information, så stryker jag er från e-postlistan.
Hör gärna av er om ni vill nå ut med information som rör konferenser, nya
forskningsprojekt, böcker, artiklar, utställningar eller annat som bidrar till
kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar.
Den information som sänts ut hittills finns samlad i PDF-filer på hemsidan
Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se under fliken
”Herrgårdsnytt”.

1.KONFERENSER

Nordiskt Slots- og Herregårdssymposium, 15 – 17 augusti, i
Köpenhamn, Danmark, med tema: 1700-tallets nordiske slotte og
herregårde. Se mer på: http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordiskslots-og-herregaardssymposium/nordisk-slots-herregaardssymposium-2019/

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. http://1700tal.se/swecs19/
The ship builder Fredrik Henrik af Chapman – international
perspectives, 3–4 oktober 2019, Marinmuseum, Karlskrona.
https://www.historia.su.se/cemas-centrum-f%C3%B6r-maritimastudier/forskning/konferenser-och-workshops/the-ship-builder-fredrik-henrikaf-chapman-international-perspectives-1.426020
Deadline för abstracts: 19 april.
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2.LITTERATUR
Böcker

At Home at the Castle. Lifestyles at the Medieval strongholds of
Östergötland, AD 1200-1530, av Martin Rundkvist, Länsstyrelsen
Östergötland, 2019.

Vardagsbestyr på Grönsöö. Människor och arbete bakom den representativa
fasaden, av Håkan Liby. Grönsöö kulturhistoriska stiftelse, 2019.
I företagshistoriens marginaler. Familj, fostran och fortlevnad i sekelskiftets
dynastier, av Stina Malmén, Institutionen för ekonomisk historia och
internationella relationer, Stockholms universitet, 2019.

Så bodde officerarna. Tidlösa typhus, av Martin Giertz, Carlssons förlag,
2019.

The Royal Palace of Stockholm. Beauty and strength, av Rikard Larsson,
Bokförlaget Langenskiöld, 2019.

Slottstid. Klockor på de svenska kungliga slotten, av Tulla Grünberger och
Martina K Svensson, Votum, 2019.

Mercenary Swedes. French subsidies to Sweden 1631–1796, av Svante
Norrhem, Nordic Academic Press, 2019.

Karin Månsdotter. Drottningens revansch, av David Lindén, Bokförlaget
Langenskiöld, 2019.
Artiklar
Tidskrifte
Övrigt
3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
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4.UTSTÄLLNINGAR

Vardagsbestyr på Grönsöö och Kvinnliga konstnärer på Grönsöö, Grönsöö
slott, maj – oktober 2019. http://www.gronsoo.se/utstallningar.asp

Skoklosters utställningar och verksamhet, se http://skoklostersslott.se/sv
Julita herrgårds utställningar och verksamhet, se
https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julitagard/utstallningar#breadcrumb
Utställningar
och
evenemang
http://krapperup.se/evenemang/

på

Krapperup,

se

Rysshärjningarna i Sverige 1719
Norrköpings stadsmuseum 18 maj – 1 september 2019

Göteborgs garderob
Göteborgs stadsmuseum 4 maj 2019 − 22 augusti 2021

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
150 medlemmar. Sedan starten har fyra konferenser och två workshops
ordnats och under år 2019 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 under år 2019.
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring
3700 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar i Sverige från alla landskap i
Sverige, samt om 140 000 personer, de flesta adliga.
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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 håller just nu på med fjärde bandet.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 63. 20190424
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
850 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”.
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1.KONFERENSER
ENCOUNTER workshop: Account Books as Sources in Country
Houses Research, 9-10 May 2019, Tübingen, Tyskland. People
interested in attending the workshop are asked to contact Daniel Menning
(daniel.menning@uni-tuebingen.de).
http://encounter.network/wpcontent/uploads/2019/04/Workshop-Timetable.pdf

CFP Nordiskt Slots- og Herregårdssymposium, 15 – 17 augusti, i
Köpenhamn, Danmark, med tema: 1700-tallets nordiske slotte og
herregårde. Abstracts på ½-1 side indsendes til Søren Broberg Knudsen sbk@gammelestrup.dk – senest 1. maj. Se mer på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-ogherregaardssymposium/nordisk-slots-herregaardssymposium-2019/

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. http://1700tal.se/swecs19/
The ship builder Fredrik Henrik af Chapman – international
perspectives, 3–4 oktober 2019, Marinmuseum, Karlskrona.
https://www.historia.su.se/cemas-centrum-f%C3%B6r-maritimastudier/forskning/konferenser-och-workshops/the-ship-builder-fredrik-henrikaf-chapman-international-perspectives-1.426020
Deadline för abstracts: 19 april.

2.LITTERATUR
Böcker

Herrgårdsfruns recept. Livet, köket och maten, av Olof Hedengren, Norstedts
2019.

Estate Landscapes in Northern Europe, av Jonathan Finch, Kristine Dyrmann
and
Mikael
Frausing
(red.),
Aarhus
University
Press
http://encounter.network/news/first-publication-from-encounter/

2019.

A stage for the king. The travels of Christian IV of Denmark and the building
of Frederiksborg Castle, av Patrick Kragelund, Museum Tusculanum, 2019.

30

Genealogy and the politics of representation in the high and late Middle
Ages, av Joan A. Holladay, Cambridge University Press, 2019.
Sverige vid avgrunden 1808–1814, av Dag Sebastian Ahlander, Historiska
Media, 2019.

Artiklar
Power, Grace and Authority. The Cultural Landscape of Danish Estates c.
1600-2000, av Mikkel Venborg Pedersen, i: Estate Landscapes in Northern
Europe, av Jonathan Finch, Kristine Dyrmann and Mikael Frausing (red.)
2019.
The Swedish Manor 1750-1950 – Decline or Continuity? av Göran Ulväng, i
Estate Landscapes in Northern Europe, av Jonathan Finch, Kristine Dyrmann
and Mikael Frausing (red.) 2019.
The ‘Dukeries’ around Sonderborg: An early modern manorial
landscape between Scandinavia and Germany, av Carsten Porskrog
Rasmussen, i: Estate Landscapes in Northern Europe, av Jonathan Finch,
Kristine Dyrmann and Mikael Frausing (red.) 2019.
Reformation, Manors and Nobility in Norway 1500-1821, av Arne Bugge
Amundsen, i: Estate Landscapes in Northern Europe, av Jonathan Finch,
Kristine Dyrmann and Mikael Frausing (red.) 2019.
Undervaluation in probate inventories. Probate inventory values and auction
protocol market prices in 18th and 19th century Sweden, av Sofia Murhem,
Lars Karlsson, Rasmus Nilsson och Göran Ulväng, i: History of Retailing and
Consumption. 2/2019.
Smyckeskrin i blått och guld. Drottningholms slotts mest praktfulla rum har
åldrats vackert, av Mia Fernlund, i Kulturvärden 2019:1.

Tidskrifter
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Övrigt
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4.UTSTÄLLNINGAR

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
150 medlemmar. Sedan starten har fyra konferenser och två workshops
ordnats och under år 2019 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 under år 2019.
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring
3700 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar i Sverige från alla landskap i
Sverige, samt om 140 000 personer, de flesta adliga.
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
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verket. Det är ett mödosamt arbete, det tar ca 200 – 250 timmar per band,
och jag har just påbörjat arbetet med fjärde bandet.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 62. 20190326
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
850 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 Nordiskt Slots- og Herregårdssymposium, 15 – 17 augusti, i
Köpenhamn, Danmark, med tema: 1700-tallets nordiske slotte og
herregårde. Abstracts på ½-1 side indsendes til Søren Broberg Knudsen sbk@gammelestrup.dk – senest 1. maj. Se mer på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-ogherregaardssymposium/nordisk-slots-herregaardssymposium-2019/

1700-talets rum och platser, 10 - 12 oktober 2019, Stockholm.
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Sällskapet för 1700-talsstudier anordnar en nationell, tvärvetenskaplig
konferens på temat 1700-talets rum och platser i Stockholm. http://1700tal.se/swecs19/
The ship builder Fredrik Henrik af Chapman – international
perspectives, 3–4 oktober 2019, Marinmuseum, Karlskrona.
https://www.historia.su.se/cemas-centrum-f%C3%B6r-maritimastudier/forskning/konferenser-och-workshops/the-ship-builder-fredrik-henrikaf-chapman-international-perspectives-1.426020
Deadline för abstracts: 19 april.
Country House Collections: Their Past, Present & Future,
Seventeenth Annual Historic Houses Conference, May 2019,
Maynooth, Ireland. http://encounter.network/call-papers-country-housecollections-their-past-present-future/

2.LITTERATUR
Böcker

Ulrika Eleonora. Makten och den nya adeln 1719-1720, av Joakim Scherp och
Charlotta Forss, Setterblad förlag, 2019.

Artiklar
Herrgårdsliv. Om jordägares boendeval, av Tora Holmberg, i Bengtsson, B-E,
Holmqvist, M, & Sohl, L. (eds.) Eliter i Sverige. Studentlitteratur: Lund 2018.
Mortmain. Manor lifestyles and material immortality, av Tora Holmberg, i:
Holmberg, Tora, Jonsson, Annika & Palm, Fredrik (eds.) Death Matters.
Cultural Sociology of Mortal Life, Palgrave McMillan, 2019.
Ulrika Eleonoras massadlande 1719 – 1720. Ett sätt att få politisk makt eller
fullföljandet av en tradition?, av Joakim Scherp, Arte et Marte 1/2019.
Sköna kvinnor och strategiska män. Om den koskullska släktkretsen vid
hovet på 1700- och 1800-talen, av Andreas Anderberg, Arte et Marte
1/2019.
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En tapper karolin. Om Niclas Norijn, adlad Nordensvärd, av Eva Nordenfelt, i
Arte et Marte 1/2019.
"Han gick sin egen väg". Stierngranats pyramid på Smålands egen Gizaplatå, av Johan Lindstén. i: Kyrkogården, 2019.

Tidskrifter

Övrigt
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4.UTSTÄLLNINGAR

5.ÖVRIGT

1700-talsseminariet i Uppsala
http://1700-tal.se/1700-talsseminariet/
Program våren 2019, bl.a. ett seminarium den 25 april där professor Lena
Halldenius (Lund) presenterar forskning om Mary Wollstonecraft.
Riddarhusets Föreläsningsserie våren 2019: Att göra väl. Adlig
filantropi då och nu.
19 mars kl. 18.00 – 19.00
Stilla nöd - stilla samvete. Om gåvor och gengåvor i ridderlig anda. Henric
Ankarcrona, civ.ek., kommendator Johanniterorden
Johan Dalman, biskop, överhovpredikant, ordenskaplan Johanniterorden
Richard Kuylenstierna, läkare, docent, ordensintendent Johanniterorden
2 april, kl. 18.00 – 19.00 » Mäktig husfru – mild mot de arma. « Om 1600talets adliga föreställningar om givmildhet, Kekke Stadin, professor i historia
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Social omvårdnad – en uppgift för 1700-talets adelskvinnor, Carin
Bergström, docent i historia.
9april, kl. 18.00 – 19.00 » Til Fäderneslandets gagn och til GUDS Ära.« Om
de västmanländska brukspatronerna och den lokala välgörenheten cirka
1750 – 1900, Marie Steinrud, fil. dr i etnologi
Noblesse oblige. Vem tänder gnistan så att furstinnan och friherrinnan blir
eldsjälar? Christina Ponton von Gerber, leg. psykolog och Elisabet Näsman,
seniorprofessor i sociologi
7 maj, kl. 18.00 – 19.00 Engagemangets positiva kraft! – För dig, mig,
företagen och samhället. Amelie Silfverstolpe, grundare Volontärbyrån och
verksamhetsledare ÖppnaDörren, Axfoundation
Trots höga skatter så behövs det personliga engagemanget! Sven
Hagströmer, entreprenör.
https://www.riddarhuset.se/wp/wpcontent/uploads/2019/02/kultur_2019_4.pdf

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
150 medlemmar. Sedan starten har fyra konferenser och två workshops
ordnats och under år 2019 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 under år 2019.
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring
3700 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar i Sverige från alla landskap i
Sverige, samt om 140 000 personer, de flesta adliga.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, så ni som sitter på information om
herrgårdars ägare och brukare får gärna dela med er.
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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 påbörjat arbetet med fjärde bandet.
Hälsningar
Göran

Herrgårdsnytt nummer 61. 20190227
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
850 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 Nordiskt Slots- og Herregårdssymposium, 15 – 17 augusti, i
Köpenhamn, Danmark, med tema: 1700-tallets nordiske slotte og
herregårde. Abstracts på ½-1 side indsendes til Søren Broberg Knudsen sbk@gammelestrup.dk – senest 1. maj. Se mer på:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-ogherregaardssymposium/nordisk-slots-herregaardssymposium-2019/
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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. http://1700tal.se/swecs19/
Country House Collections: Their Past, Present & Future,
Seventeenth Annual Historic Houses Conference, May 2019,
Maynooth, Ireland. http://encounter.network/call-papers-country-housecollections-their-past-present-future/

2.LITTERATUR
Böcker

Navneklude og andre prøveklude. Lillepigens sytøj med forlæg og redskaber,
av Kirsten Lindberg, Tegnestuen Tilia Montana förlag 2018.
https://www.williamdam.dk/boeger/navneklude-og-andre-proevekludelillepigens-sytoej-med-forlaeg-og-redskaber__223102 . Boken kan beställas
på Tiliamontana@mail.tele.dk .

Böckerna i borgen. Ett halvsekel i Roggebiblioteket, av Elin Andersson & Emil
Stenback (red), Kungliga biblioteket, 2018.
Artiklar
French Cooks in Sweden (1740-1820), av Charlotte Bellamy i: Food &
History, volume 15 n°–1-2, 2017, p. 205-228.
Inspektor Hane. Plikter, privilegier och ansvar, av Daniel Bodén, i: Eskilstuna
– en annan historia. Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna stadsarkiv,
Stiftelsen Lagersberg. Red. Elin Erikson. 2018
Den bedrövade änkan på Sundbyholm. Kristina Ribbing, godsägare på 1600talet, av Sanna Nyholt, i: Eskilstuna – en annan historia. Eskilstuna
stadsmuseum, Eskilstuna stadsarkiv, Stiftelsen Lagersberg. Red. Elin Erikson.
2018

Tidskrifter
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Övrigt

Husdjurs- och sällskapsdjursseminariet i Uppsala, våren 2019.
Vi träffas som vanligt i IRES lokaler på Gamla Torget 3, 3 1/2 trappa, i
Uppsala.
18/3. Petra Andersson, "Hästen som arbetskamrat"
1/4. Staffan Brunius, "Yucatec Mayas odling av endemiska, inhemska,
'gaddlösa' bin"
20/5. Åsa Ahrland, "Jaktfåglar i hög- och senmedeltidens bilder – symbolik
eller praktik?"

Riddarhusets vårprogram 2019.
Utställning och föreläsning Ulrika Eleonora, adeln och Riddarhuset. Åren
1719–1720 adlade drottning Ulrika Eleonora omkring 250 nya ätter. I
utställningen visas ett urval sköldebrev och andra historiska dokument som
belyser denna brytningstid i övergången från karolinskt envälde till frihetstid.
14/5 kl. 18- 19: Föreläsning: Ulrika Eleonora: makten och den nya adeln
1719 – 1720 av Joakim Scherp, fil. dr i historia.
Se mer på: https://www.riddarhuset.se/wp/wpcontent/uploads/2019/02/kultur_2019_4.pdf

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT

4.UTSTÄLLNINGAR

5.ÖVRIGT
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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
150 medlemmar. Sedan starten har fyra konferenser och två workshops
ordnats och under år 2019 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 under år 2019.
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 är snart färdig med tredje bandet.
Hälsningar
Göran
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Herrgårdsnytt nummer 60. 20190130
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 1700talsforskare 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-theirpast-present-future/
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2.LITTERATUR
Böcker
Agdatorp. En herrgård i Blekinge - statsmän, amiraler, kvinnopionjärer,
flyktingmottagare, av Erik Björnberg och Christer Fredholm, 2018
Karl X Gustavs bror Adolf Johan. Stormaktstidens enfant terrible, av Ulrich
Lange, Medströms Bokförlag, 2019
En idé blir verklighet. Vägsjöfors herrgård och Ladtjärnstorp 50 år, av Curt
Engström & Torbjörn Johansson, Votum 2018.
Artiklar
Aristocratic Wealth and Inequality in a Changing Society. Sweden, 1750–
1900, av Erik Bengtsson, Anna Missiaia, Mats Olsson och Patrick Svensson, i:
Scandinavian
Journal
of
History
44(1).
p.27-52
http://lup.lub.lu.se/record/0681bc53-7fcf-4254-a9b3-a45ce9c64188
Hur skall det gå för Hagaparken?, av Kolbjörn Waern, i Lustgården 2018.
Hamling – skada, nytta eller skönhet?, av Vikki Bengtsson och Ola
Bengtsson, i Lustgården 2018.
Tidskrifter
Övrigt

Sågarbo herrgård, Älvkarleby socken, Uppland. Historia, landskap och
bebyggelse under 300 år, av Göran Ulväng, se: http://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:1268794/FULLTEXT01.pdf

3.NYA FORSKNINGSPROJEKT
4.UTSTÄLLNINGAR
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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
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
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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

Program för högre seminarium i agrarhistoria våren 2019, SLU
Onsdagen den 13 februari kl. 13:00-15:00
Patrick Svensson, professor, Avdelningen för agrarhistoria, Institutionen för
stad och land, SLU, Ojämlikhet och levnadsvillkor för landsbygdens
obesuttna under den agrara revolutionen, Lokal: Lönnstorp C 395, våning 3,
Ulls Hus, SLU, Ultuna
Torsdagen den 7 mars kl. 13:00 Licentiatseminarium, Per Frölund,
Avdelningen för agrarhistoria, Institutionen för stad och land, SLU,
Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f.kr – 600, Lokal: Hörsal V,
Ulls Hus, SLU, Ultuna
Onsdagen den 13 mars kl. 13:00-15:00, Anna Locke, doktorand, Historiska
institutionen, Göteborgs universitet, Förhandlingen om jorden –

lantbruksnämnden, jordköparna och tillämpningen av jordförvärvs-lagen
1948-1989, Lokal: Lönnstorp C 395, våning 3, Ulls Hus, SLU, Ultuna
Onsdagen den 27 mars kl. 13:00-15:00 Startseminarium, Jakob Starlander,
doktorand, Avdelningen för agrarhistoria, Institutionen för stad och land, SLU

Självförvaltning och globalisering – Tidigmodern skogsanvändning och arbete
i norra Skandinavien, Lokal: Alnarp A 305, våning 3, Ulls Hus, SLU, Ultuna
Onsdagen den 24 april, kl. 13:00-15:00, Johannes Westberg, professor,
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro
universitet, Folkskollärares lön, hushåll och försörjning på landet, 1840-1900
Lokal: Lönnstorp C 395, våning 3, Ulls Hus, SLU, Ultuna
Onsdagen den 8 maj kl. 13:00-15:00 Startseminarium, Martin Skoglund,
doktorand, Avdelningen för agrarhistoria, Institutionen för stad och land, SLU

Climate adaptation and regional agricultural development in Sweden, 16001900 (seminar in Swedish), Lokal: Lönnstorp C 395, våning 3, Ulls Hus, SLU,
Ultuna
Måndagen den 13 maj kl. 13:00-15:00 , Dr Cosmin Marius Ivașcu,
Department of Taxonomy and Ecology, Babeş-Bolyai University, Rumänien
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Past and current land use and traditional ecological knowledge in an ancient
settlement of Maramureș, Romania (seminar in English), Lokal: Krusenberg
D 326, våning 3, Ulls Hus, SLU, Ultuna
Onsdagen den 22 maj kl. 13:00-15:00, Nikita Meden, doktorand, University
of Primorska, Slovenien, A common land in an international and comparative

perspective: process of individualization of the use and privatization of
property (seminar in English), Lokal: Lönnstorp C 395, våning 3, Ulls Hus,
SLU, Ultuna
Onsdagen den 5 juni kl. 13:00-15:00 , Kristina Nordéus, postdoktor,
Avdelningen för agrarhistoria, Institutionen för stad och land, SLU, Förbudet
mot antibiotika som tillväxtbefrämjare inom EU, Lokal: Krusenberg D 326,
våning 3, Ulls Hus, SLU, Ultuna

Föreningen för Dendrologi och Parkvårds program för 2019
Innehåller bland annat resor till Linnés Hammarby 25/5, parken vid
Jordberga herrgård i Skåne 5/6 samt en landskapsresa till Västergötland
med besök på Mariedal, Skyllberg och Hellekis 22 – 24/8.
För mer information se, 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
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 under år 2019.
Databasen innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter om omkring
3400 herrgårdar och 5900 ståndsgårdar i Sverige från alla landskap i
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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 är snart färdig med tredje bandet.
Hälsningar
Göran
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