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Adel Lars Bisgaard og Morgens Kragsig Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Med grundloven i 1849 mistede
den danske adel sine forrettigheder, og Lensafløsningen i 1919 betød at de danske godser mistede den helt
centrale økonomiske, politiske, sociale og kulturelle rolle, som de hidtil havde indtaget i danmarkshistorien.
Ikke desto mindre har vi fortsat i Danmark en adelsstand, som omfatter en større gruppe mennesker, både

godsejere, advokater, skolelærere, bagere og mange andre.

Denne pragtudgivelse fortæller historien om den danske adel siden 1849, hvilken rolle denne førhen helt
centrale samfundsgruppe har spillet efter at privilegierne forsvandt - politisk, kulturelt, økonomisk. Bogen er
samtidig et portræt af en samfundsgruppe, som de fleste forbinder med herregårde, lange slægtsnavne og

Billedbladets royale reportager, men som for langt de flestes vedkommende lever helt almindelige
gennemsnitsdanske hverdagsliv. Og undervejs møder vi Neergaard´er, Moltker, Brockenhuuser, Biller,

Reedtz-Thotter, Rantzauer, Huitfeldter, Rosenvinger, Wedell´er og mange, mange flere. Men hvad vil det
egentlig sige at være adelig? Hvilken rolle spiller adelen, som bærere af en særlig kulturarv?

Bogen skrives af en lang række af landets førende eksperter, heriblandt Bente Scavenius, Knud J.V. Jespersen,
Ditlev Tamm, Jesper Laursen, Birgitte Possing, Anna von Lowzow, Jes Fabricius Møller. Værkets redaktører

er Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, som også er redaktionen bag Danmarks Adels Aarbog.
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