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Møde 29. januar 2018: 

” Landboreform eller moderne udbytning og politisk spin?
– 1700-tallet set fra Hørsholm”

fortalt af museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen

Hans Jørgen Winther 
Jensen,  
museumsinspektør på 
Museum Nordsjælland –
Hørsholm,  vil i sit 
foredrag fortælle om 
baggrunden for 
Danmarks første 
landboreform i 1761, 
som skete på godset 
ved Hirschholm Slot.

Hørsholm & Rungsted Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Affotografering af C.W. Eckersberg maleri af sceneri ved
Vesterport 1809. Maleriet ejes af Københavns Museum. I
forgrunden ses et af de få samtidige troværdige billeder af
datidens bønder - en hovedperson i foredraget.

Kongerigets første 
landboreform blev ført ud i 
livet her i Hørsholm i 1761 på 
det gods, som hørte til 
Hirschholm Slot. Og landets 
første mindesmærke for en 
landboreform blev opført i 
1766 – også her i Hørsholm. 

Foredraget vil behandle 
baggrunden for reformen. 
Hvad var i det hele taget 
godset og dets fæstebønder? 

Mindesmærket for reformen 
– den såkaldte Stolberg-
støtte – kaldes undertiden for 
Hørsholms frihedsstøtte, 
men er det en rimelig 
fortolkning af obelisken, der 
står ud for Museum 
Nordsjællands hovedbygning 
på Sdr. Jagtvej 2?  

Var det fæstebøndernes 
økonomiske situation, der 
gjorde reformen nødvendig? 
Eller lå der andre motiver bag? 

Hvilken virkning fik reformen? 
Påvirkede den bøndernes 
produktion? Hvad fik godsets 
ejer, enkedronning Sophie 
Magdalene, ud af reformen? 
Hvad var den langsigtede 
virkning af reformen? 
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Vi ses den 29. januar kl 9:30
Jesper Djurhuus
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Hans Jørgen Winther Jensen 
siger om sig selv: Jeg er født i 
1951. Jeg er historiker fra 
Københavns Universitet, men 
har været tilknyttet 
landbohøjskolen. Har 
erhvervet en ph.d. grad på en 
afhandling om spredningen af 
ny teknologi på de danske 
gårdmandsbrug i 1800-tallet. 

Har siden 1996 været ansat på 
Hørsholm Egns 
Museum/Museum 
Nordsjælland som

museumsinspektør og leder af 
Hørsholm Lokalarkiv. 

Jeg har siden især været 
beskæftiget med Hørsholm 
Gods og det nordsjællandske 
landbosamfund i 17- og 1800-
tallet; men i de senere år har 
jeg interesseret mig for det 
danske velfærdssamfunds 
udvikling på lokalt 
nordsjællandsk plan. Det har 
udmøntet sig i en artikel om 
folkeskolen, som snart 
udkommer i et nyt online 
tidsskrift, der hedder Gransk.
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