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Herregårdshistorie 16:  

Ny antologi fra Gammel Estrup 
 

Herregårdshistorie 16 har særligt fokus på herregårde og 

forbrug. Igennem otte fagfællebedømte artikler belyses meget 

forskellige aspekter af dette forbrug – fra storstilet 

pragtbyggeri, filantropi og kunstforbrug til dagligdagsforbrug af 

varer og tjenesteydelser. Udover temaet om forbrug 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 16 er herregårde og forbrug – både 

hverdagens forbrug og det spektakulære statusforbrug. Begge dele var 

med til at gøre herregårdsliv til netop herregårdsliv, og forståelsen af 

forbruget hjælper os til at forstå herregårdenes verden og mennesker: 

”Det er ofte luksusforbruget, vi forbinder med fortidens 

herregårde. Det springer nemt i øjnene, og det var det jo også på mange 

måder designet til at gøre. Det var i datiden med til at markere 

magtmæssig position, økonomi og social status, og i dag er det også   

først og fremmest de store pragtbyggerier, kunsten og de kostbare 

genstande, der er bevaret. Ikke desto mindre var hverdagsforbruget 

naturligvis det, der var mest af. Det var forudsætningen for 

opretholdelsen af livet for høj og lav på godset. Derfor har vi lagt vægt 

på at behandle begge typer forbrug i Herregårdshistorie”, fortæller Signe 

Boeskov som er leder af Dansk Center for Herregårdsforskning og 

temaredaktør på bogen. 

Udover temaet om herregårdenes forbrug, som er 

fagfællebedømt, rummer Herregårdshistorie 16 artikler om nyttehavens 

fundamentale betydning for herregårdens husholdning omkring år 1900, 

om herregårde i skønlitteraturen og om social mobilitet under 

landboreformerne samt artikler om værdisætning af herregårdenes 

avlsbygninger og historieformidling gennem levendegørelse. Bogen 

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

andre bøger i serien.
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