
Hvorfor er Stavnsbåndets
 ophævelse vigtig?

20. juni 1788 blev forordningen om Stavnsbåndets ophæ-
velse vedtaget, og dermed fjernede staten en af de sandsyn-
ligvis mest upopulære bestemmelser, som har ramt den
danske befolkning. Stavnsbåndet blev indført i 1733 og
bandt størstedelen af den mandlige landbobefolkning til
deres stavn, dvs. det gods man fra fødslen hørte ind under.
Her ville man sikre, at våbenføre mænd kunne være til
rådighed i tilstrækkeligt antal, når der skulle indkaldes nye
soldater til den forhadte militærtjeneste. Samtidig var
Stavnsbåndet til gavn for godsejerne, som var afhængige af
landbobefolkningen, der havde pligt til at levere en del af
deres arbejdskraft på godsets jorder. Så længe arbejdskraften
var bundet til egnen, var godsejerne sikre på, at der ville
være folk nok til at udføre arbejdet på godserne, det såkaldte
hoveriarbejde. Det hindrede landbobefolkningen i at flytte
sig og kæmpe for en bedring af deres levevilkår.

Med ophævelsen af Stavnsbåndet fik landbobefolknin-
gen efterhånden friere forhold, bl.a. til at flytte, hvis de
ønskede det. Men ophævelsen af Stavnsbåndet står ikke
alene. I sidste del af 1700-tallet og de første år af 1800-tal-
let indførtes en række andre reformer, som på radikal vis
var med til at ændre ikke kun forholdene på landet, men
hele det danske samfund. Ophævelsen af Stavnsbåndet står
som et symbol på disse reformer, der i dag er kendt under
den fælles betegnelse De store Landboreformer eller blot
Landboreformerne.

Landboreformerne

Danmark i 1700-tallet var et decideret landbrugssamfund.
75 % af befolkningen boede og arbejdede på landet og
hovedparten af eksporten bestod af landbrugsvarer. Men
forholdene var ikke lige for befolkningen på landet. En
meget lille del, godsejerne, ejede hovedparten af jorden, og
størstedelen af godsernes jord blev dyrket af fæstebønder,
der i et fæstebrev havde indgået en aftale med godsejeren.

Det var godsejeren, der dikterede aftalens indhold, og det
var også godsejeren, der bestemte omfanget af det hoveri-
arbejde, der var en del af fæstebondens forpligtelse over for
godsejeren. Bonden havde ikke ret til at protestere, men

skulle adlyde godsejeren.
I 1700-tallet kæmpede landbruget, og dermed hele det

danske samfund, med store økonomiske problemer.
 Produktionen var ineffektiv og driften gav ofte underskud,
hvilket igen svækkede grundlaget for investeringer og
moderniseringer. Mange godsejere forsøgte at redde øko-
nomien ved at øge hoveriarbejdet, hvorved bønderne fik
mindre tid til at dyrke den jord, de havde fæstet, og vedli-
geholde fæstegården. Dette gjorde selvfølgelig ikke det i
 forvejen spændte forhold mellem godsejer og fæstebønder
bedre. Bøndernes utilfredshed gav sig udtryk i jævnlige
 protester eller endog sabotage af arbejdet.

Det stod klart, at der måtte ændres på forholdene ikke
mindst inspireret af erfaringerne fra udlandet, fx i England
hvor en række reformer var blevet indført. Resultatet blev
fjernelse af eller begrænsninger i en del af de privilegier, som
godsejerne hidtil havde haft. Reformbestræbelserne blev da
også mødt med megen modstand fra denne gruppe. Udover
Stavnbåndets ophævelse kan nævnes afskaffelse af visse
gamle afstraffelse metoder, nye regler ved indgåelse af fæste-
breve og begrænsninger af hoveriet. Omlægning af land-
brugsjorden gav grundlag for en mere effektiv udnyttelse af
denne og dermed forbedring af økonomien. Endelig fik
bønderne mulighed for at opkøbe deres gård og overgå til
selveje, hvorved der skabtes en ny og selvstændig bonde-
stand, som efterhånden fik stadig større indflydelse også på
udviklingen af det danske politiske system.

I den danske befolknings historie står landboreformerne
således som milepæle i det fysiske, mentale og politiske
landskab, og følgerne af landboreformerne rækker helt op til
vore dage.

Perspektivering
• Det danske kulturlandskab, land og by
• Indførelse af grundloven i 1849
• Udvikling hen imod demokrati og parlamentarisme
• Liberalisme og politiske partier
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For at sikre, at der er opnået en indsigt i udviklingen og
sammenhængene om landboreformerne og deres betydning
for eftertiden, kan eleverne i mindre grupper eller blot to og
to få til opgave at redegøre for en af reformerne med hen-

blik på at forklare baggrunden for den konkrete reform,
reformens indhold og dens konsekvenser både på kort og
lang sigt. For at tydeliggøre besvarelsen af opgaven kan
udvalgte illustrationer, fx fra grundbogen, inddrages.

Hvor det er muligt at skaffe materiale fra fx det lokale
museum eller det historiske egnsarkiv, kan klassen sammen
lave plancher med kort, der viser den tidligere lokale
landsby før og efter udskiftning og eventuel udflytning.
Kortene kan føres op til vore dage, således at eleverne også
får et indblik i, hvordan landsbyen siden hen er vokset og
måske blevet til by eller forstad, samt hvorfra navne på visse
kvarterer og veje stammer osv.

Aktiviteter

4 Lad eleverne tegne et hierarkisk system, der viser de for-
skellige befolkningsgrupper og deres forhold til hinanden i
1700-tallet, eventuelt særskilt for landbefolkningen og
bybefolkningen. Det giver anledning til overvejelser om -
kring datidens erhverv, samfundets økonomiske grundlag
og enkelte gruppers privilegier. Lav eventuelt sammenlig-
ning til nutidens samfund og diskuter forskelle og ligheder.

4 På biblioteket og på nettet kan der findes beskrivelser og
illustrationer, der viser arbejdsprocesser og redskaber, der
blev anvendt i landbruget i 1700- og 1800-tallet. Med ud -
gangspunkt heri behandles arbejdet på gården, som fx det
sæsonbetonede arbejde (såningen om foråret, høslættet om
sommeren, høsten, slagtningen osv.), det daglige arbejde
(pasningen af dyrene, smørkerning, det huslige arbejde
osv.), samt de redskaber, der dengang blev anvendt. Der
lægges desuden op til en behandling af fordelingen af arbej-
det mellem mænd, kvinder og børn.

• Folkeoplysning og andelsbevægelse
• Husmændenes forhold
• Industrialisering og flytning fra land til by

Om undervisningen

De fleste elever bor i vore dage på steder, der i 1700-tallet
udgjorde den oprindelige landsby eller mark, der hørte ind
under et gods eller en af landsbyens gårde. Det gælder også
for forstæderne i de fleste moderne byer. I de oprindelige
købstæder er det i dag faktisk kun den inderste bykerne, der
dengang udgjorde købstaden. Undervisningens kan tage
udgangspunkt i elevernes egne fysiske omgivelser og en
undersøgelse af, hvordan deres område så ud for 2-300 år
siden. Derfra kan man bevæge sig ind i problematikken om
datidens samfund og landboreformerne og dermed bruge
historien til at besvare spørgsmål om, hvordan og hvorfor
landet har ændret sig.

I de fleste egne findes museer, som dækker det tidligere
bondesamfund, den materielle kultur og forholdene på lan-
det. Et museumsbesøg vil kunne kombineres med opgaver
om både forhold og udvikling i lokalområdet, landbosam-
fundets generelt og landboreformene.

Billedmateriale af såvel ældre som nyere dato, inklusive
elevernes egne fotos fra en gård eller et museum, kan med
fordel inddrages til dels beskrivelse af datidens forhold på
landet, dels analyser af, hvordan disse forhold er beskrevet
i forskellige perioder.

Evaluering

For at kunne sætte sig ind i indholdet og betydningen af
landboreformerne, må eleverne have viden om en række
forhold og begreber, der var grundlæggende for 1700-tallets
danske samfund, fx enevælde, oplysningstiden, godsejer,
fæstebonde, husmand, hoveri, træhest, Stavnsbåndet,
reform, udskiftning, udflytning m.m. Dette kan sikres ved
en fælles gennemgang af stoffet, eller eventuelt ved en quiz
eller et spil, hvor eleverne testerne hinandens viden.
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4 I mange dele af landet findes frilandsmuseer eller egns-
museer, der omhandler aspekter af det gamle bondesam-
fund. Et besøg på et af disse museer vil kunne give eleverne
et indblik i nogle af de fysiske rammer, som datidens liv

udspillede sig i, og visualisere beskrivelsen af arbejdspro-
cesser og redskaber. Som afslutning på denne aktivitet kan
man beskrive, eventuelt besøge, en moderne dansk gård
eller en herregård, og sammenligne livet og arbejdet på lan-
det dengang og nu.

4 Find materiale, der beskriver de fattiges forhold og
 fattigforsorgen i 1700- og 1800-tallet. Hvad skete der, hvis
folk blev syge eller ikke havde arbejde? Hvem var de fattige?
Hvem hjalp de fattige? Det kan give anledning til sam-
menligning med nutidens forhold med fx pension, dag-
penge og kontanthjælp.

4 Eleverne kan finde materiale på nettet om F.D. Revent-
low med henblik på at belyse, hvilken rolle han spillede i
bestræbelser på at indføre reformer i landbruget, samt hvilke
initiativer, han tog på sine egne godser for at ændre forhol-
dene der. Dette kan være udgangspunkt for en diskussion
om, i hvor høj grad det er enkeltpersoner eller de sam-
fundsmæssige forhold, der har betydning for begivenheder
og ændringer i samfundet.

4 Med udgangspunkt i statistisk materiale kan der udar-

bejdes en oversigt over udviklingen i landbrugets omfang
og samfundsmæssige betydning fra 1700-tallet til vore dage,
fx landbobefolkningens andel af den samlede befolkning på
forskellige tider, udviklingen i antallet af gårde og hus-
mandssteder og landbrugets produktion og eksport set i
 forhold til bruttonationalproduktet før og nu. 

4 Landbrugssamfundet ligger ikke længere tilbage, end at
mange elever har bedsteforældre, der enten selv er vokset
op på landet, eller hvis familie var landboere. Eleverne kan
i hjemmet spørge til, hvor deres nærmeste forfædre stammer
fra, og udarbejde slægtstavler. Ved at sammen holde alle
slægtstavler, vil der skabes et samlet indtryk af, hvor mange,
der rent faktisk har rod i landbruget.
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Links

EMU – Danmarks Undervisningsportal:
http://www.emu.dk/gsk/fag/his/historie-kanon/
stavnsbaand.html

Frilandsmuseet, Nationalmuseet:
http://www.reventlow.dk/hvad_var_landboreformerne.
php

Den store danske: Gyldendals åbne encyclopædi:
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og
_historie/Danmarks_historie/Landbohistorie/
landboreformer

Google billeder:
http://images.google.dk/images?sourceid=navclient&rlz
=1T4GGLR_enDK315DK315&q=landboreformerne+
billeder&um=1&ie=UTF-8&ei=1nYGS5vTK43A-
QaIt_DFDQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&
resnum=1&ved=0CBkQsAQwAA
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