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Gammel Estrup udgiver 29. november 2019 Herregårdshistorie 

15. Bogen har særligt fokus på den såkaldte Lensafløsningslov af 

1919. Gennem otte artikler belyses forskellige aspekter af loven 

og dens konsekvenser for både godsejere, husmænd – og for 

samfundet hinsides herregårdens verden. Udover temaet om 

Lensafløsningen rummer bogen artikler om en række andre 

emner indenfor det herregårdshistoriske felt. Bogen henvender 

sig til alle med interesse for herregårde og dansk kulturarv. 
 

Hovedtemaet i Herregårdshistorie 15 er den såkaldte lensafløsning, som 

blev indført ved lov for præcis 100 år siden i år. Lensafløsningen fik stor 

betydning for den danske herregårdshistorie og det danske samfund 

generelt. Signe Boeskov som er leder af Dansk Center for 

Herregårdsforskning og temaredaktør på bogen, fortæller:  

”Lensafløsningen fik praktisk betydning for en række af 

landets største godser i årene efter 1919. Med Lensafløsningsloven blev 

len, stamhuse og fideikommisgodser afskaffet. Godsejerne blev pålagt en 

afgift, og jord blev udstykket til statshusmandsbrug. Loven var en del af 

den demokratiseringsproces, der var blevet påbegyndt med Grundloven 

af 1849, og den afskaffede endeligt de adelige privilegier. Hele processen 

medførte i sidste ende salg af en række af de store godser og en 

reducering af godsejernes magt i samfundet. Erindringen om 

Lensafløsningen fik også en stor betydning for opfattelsen af de danske 

herregårde og deres rolle i fortid og samtid gennem de følgende 100 år. 

Derfor står 1919 som et symbolsk skelsår i den danske 

herregårdshistorie, og derfor behandler Herregårdshistorie i 2019 

naturligvis begivenhederne”. 

Udover temaet om Lensafløsningen, som er 

fagfællebedømt, rummer Herregårdshistorie 15 artikler om 

værnemagtens beslaglæggelse af herregårde, adelsmode i 1700-tallet og 

kaniner på herregårde, en pietistisk prinsesse, herregårdsmaleren 

Ellermann og indsamlingsprojektet ”Mit Gammel Estrup”. Bogen 

fortsætter på den måde den bredt formidlende linje, der kendetegner de 

andre bøger i serien.
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