
Før frihed og udlængsel

Brunch i storbyen, badeferie i Sydspanien, flytning på tværs af land-
et efter job og uddannelse. De færreste stifter familie i det sogn, de 
blev født i. Nutidens danskere er vant til at bevæge sig rundt, som de 
ønsker. Det er svært at forestille sig en fortid uden mobilitet – men i 
1700-tallet var udlængsel slet ikke på tale for den store del af dansk-
erne, der var bønder. Det var forbudt at forlade herregårdens grænser, 
ellers risikererede man et ridt på træhesten, eller det der var værre.

Peter Henningsen fortæller om den periode, hvor stavnsbåndet var 
i effekt: Bonden var underlagt godsejerens fulde magt, hvilket betød 
hårdt fysisk arbejde, prygl og for mændene også tvungen træning til 
landmilitsen hver søndag. Frihedsstøtten – den store obelisk foran 
Hovedbanegården i København – blev rejst for at hylde regenten for at 
have sat bonden fri i 1788. Men havde han nu også det? 
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Forfatteren siger: 

”Historien om stavnsbåndet og dets løsning er en af de store fortællinger i 
dansk historie. Ved et nærmere eftersyn viser stavnsbåndsløsningen sig i 
virkeligheden at være lidt af en myte, for stavnsbåndet blev slet ikke afskaf-
fet på den måde, som folk flest vist går rundt og tror.”

Om forfatteren
Peter Henningsen (født 1964 i Marstal Landsogn på Ærø) 
er historiker, dr.phil. og chef for Frilandsmuseet Det Gam-
le Danmark i Kgs. Lyngby. Han er en af landets førende 
eksperter i landbohistorie og kendt fra flere historie- 
programmer på DR. Bor nu i Simon Peters sogn på Amager.

Deltag i et gratis Stavnsbånds-webinar med forfatteren tirs-
dag d. 15/12 2020 kl. 16. Læs mere på unipress.dk.

Om serien
Stavnsbåndet er 39. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer hver måned i otte år og er 
centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen Dyst!, materi-
ale på danmarks historien.dk og kronikker i Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


