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Naar Universitetet holder Fest i Anledning af Hans 

Majestæt Kong Christian IX.'s 25 Aars Regeringsjubilæum, 

er det med Haab om en lang og lykkelig Fortsættelse af 

hans Regering, med Haab om, at han maa opleve at se, 

hvad der hviler som et Tryk paa Land og Folk, naa en 

lykkelig Losning. Men det er tillige som et Udtryk af under-

saatlig Hengivenhed hos Universitetslærere og Studenter og 

med oprigtig Tak for 25 Aars trofaste og samvittighedsfulde 

Kongegjerning. Idet Blikket saaledes paa denne Dag vender 

sig tilbage til Fortiden, fæster det sig blandt andet ogsaa 

paa den Kjendsgjerning, at Hans Majestæt Kongen er den 

første Konge, der siden 1660 har besteget den danske Trone 

som konstitutionel Hersker. Det har kun været støttet til 

en kort Tids Erfaringer, det har været efter en hurtig, ja 

næsten pludselig Udvikling under vanskelige Forhold udadtil, 

at det politiske Liv har skullet gaa sin G-ang i disse 25 Aar. 

Men skjønt der ligger næsten to Aarhundreder imellem Af

slutningen af et tidligere Statsliv i forholdsvis frie, men 

ogsaa ensidig og derved lidet heldig udviklede Forfatnings-

former og saa den nye Udvikling af det konstitutionelle Liv 



i vort Aarhundrede, vilde det dog være en stor Fejl, om man 

troede, at dette lange Mellemrum kun havde været en Tid, 

hvorunder Folket havde været en Samling blindt adlydende 

Undersaatter uden Sans for Stats- og Samfundsforhold, uden 

almene Interesser. Det er ikke vanskeligt at se, at Ene

vældens Tid paa dette Omraade har kjendt en Udvikling, 

der peger hen imod, hvad der i de sidste Tiaar har sat Re

geringer og den offentlige Mening i Bevægelse rundt omkring 

i Europa. Der var under Roret i 1848 og de nærmest 

folgende Aar ikke faa gamle Mænd her hjemme, der kunde 

fortælle om, hvad der i lignende Retninger havde optaget 

dem og deres Samtid, medens de vare unge. Paa denne Tid 

for hundrede Aar siden har Tanken iaar været stærkt ledet 

tilbage som en Tid, der var mærket af betydningsfulde Re

former. Nærværende Festskrift vil nu atter lede Tanken 

tilbage til omtrent samme Tid som præget af en ret mærkelig 

Udvikling af politisk-sociale Sporgsmaal og Interesser, der 

ligesom ved et usynligt Baand ere forbundne med vore Dages 

Bevægelser, med baade Lys- og Skyggesider i vor egen Tid. 
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Ivette Skrift danner Afslutningen paa en Række Afhandlinger, jeg 

siden 1879 har udgivet som Festskrifter ved forskjellige Lejligheder. Den 

første var Afhandlingen 1879 om Holbergs statsretlige og politiske Syns-

maade (i Samlingen af Festskrifter i Anledning af Universitetets Fire-

hundredaars Jubilæum). I 1883 og 1885 udkom som Universitetspro-

grammer. Otu det Syn paa Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed, der 

udviklede sig i den dansk-norske Stat i Midten af 18de Aarhundrede 

(1746—1770) og Nogle Hovedtræk af Trykkefrihedstidens Historie 1770 

1<73. Efter at jeg dertil i dette Foraar som Festskrift ved Aabningen 

af den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling har føjet: Kampen 

om Landboreformerne, afsluttes den hele Cyklus .ved det Skrift, som herved 

offentliggjøres, og som særlig slutter sig nøje til det sidst nævnte. Alle 

fem Afhandlinger danne et Hele, som man kunde give den fælles Titel: 

„Studier over politiske og sociale Ideers Udvikling i den dansk-norske 

Stat i det 18de Aarhundrede". Da ethvert af disse Skrifter har skullet træde 

frem som noget selvstændigt for sig, har det været uundgaaeligt, at Frem

stillingen er bleven fragmentarisk; der findes baade Huller og Gjentagelser. 

Meget maatte jeg derfor ønske, engang at faa Lejlighed til at arbejde dem 

sammen, saa de kom til at danne en virkelig Helhed, i hvilken Hullerne vare 

udfyldte og Gjentagelserne bortskaarne. Men vort Bogmarkeds ringe Om

fang gjør det lidet sandsynligt, at jeg skulde kunne naa til at gjennemføre 

en saadan Tanke, og jeg maa derfor nøjes med det Haab, at de fem 

Skrifter i den Form, hvori de foreligge, ville med Hensyn til en enkelt 

vigtig Side give en fyldigere og klarere Forstaaelse af det danske og det 

norske Folks indre Udvikling i det 18de Aarhundrede, end man tidligere 
har havt. 

• r i feB 
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IVlan kan ikke læse langt i noget af de mange Tids

skrifter, der udkom her hjemme i Slutningen af det 18. Aar-

hundrede, uden at træffe Udtalelser om Herligheden ved 

Publicitet, Meningsfrihed og Trykkefrihed. Dette var paa 

en Maade langt fra noget nyt. Lige siden Holberg havde 

angrebet Censuren som en Hindring for, at en Litteratur 

at nogen Betydning kunde opstaa, havde Udviklingen 

stedse mere ført til, at der udtaltes Ønsker om Spille

rum for den offentlige Mening. Da den saa, efter paa den 

viltreste Maade at have tumlet sig i Læ af Struensees 

Trykkefrihedsbestemmelser, kom under Politimesterens nøje 

Tilsyn ved det Guldbergske Reskript af 20. Oktober 1773, 

maatte det nødvendig føles som et Tilbageskridt, der stod i 

skarp Strid med Udviklingens Gang og med den herskende 

Tidsaand. Der var næppe noget, der i den Grad undergravede 

den Guldbergske Styrelse i det almindelige Omdømme som 

den \ilkaarlige Myndighed, den overdrog Politimesteren til 

med Pengebøder at ramme enhver, der udtalte sig paa en 
Maade, den fandt mislig for sin Politik. 

Men saa faldt det gamle Statsraad ved Kronprinsens Ind-

ti ædelse i det den 14. April 1784. Naar Joachim Godske 

Moltke i Anledning af denne Forandring udtalte: „La farce 

est la méme, mats les acteurs sont differens", kunde det være 

sandt, for saavidt den bedrøvelige Komedie med at lade den 

sindssyge Konge figurere som virkelig regerende fortsattes; 

men til Lykke for Landet blev „Farcen" dog i Virkelig

heden en helt anden, og det var der strax en almindelig 

Fornemmelse af. Der maatte, det saa man, indtræde et 
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Systemskifte, og samtidig med at man glædede sig ved at 

se Forbud om, at Regeringen betraadte Reformbanen, vidste 

man ogsaa at fortælle om, at Kronprinsen og Bernstorff vare 

Yenner af Trykkefriheden. Det syntes et klart Vidnesbyrd 

herom, at Martfelt nu kunde udgive den skarpe Kritik over 

Ordningen af Kornhandelen for Danmarks og det sydlige 

Norges Vedkommende, som han havde udarbejdet en Del 

Aar tidligere, men ikke maattet lade trykke, saa længe Guld

berg havde Magten. Man brød sig ikke om, at Reskriptet 

af 20. Oktober 1773 stadig stod ved Magt, og at altsaa Poli

timesteren kunde straffe enhver med Bøder paa 50 til 200 

Rdl., der offentliggjorde noget, som „angik Staten og 

Regeringen og offentlige Foranstaltninger"; man var over

tydet om, at de daværende Magthavere ikke vilde tillade 

ham at være Pressens Plageaand, og den ene efter den anden 

trængte sig frem, for efter Martfelts Exempel at skrive om 

Fejl, der kunde ønskes rettede, og for at drøfte offentlige For

holdsregler1). 
Den Opfattelse af Regeringens Standpunkt, der laa bag 

herved, var ikke ugrundet. I det mindste to af de Mænd, 

der stode Kronprinsen nærmest, vare overtydede om, at der 

burde være Trykkefrihed. Den ene var hans Hofmai skal 

Johan Bülow, der ved given Lejlighed varmt anbefalede ham 

at værne om den; men endnu langt vigtigere var det dog, 

at A. P. Bernstorff bestemt holdt paa den. „Man serw, skrev 

han f. Ex. i November 1789 til Schack - Rathlou, „at de 

Lande, hvor der for Tiden finder store Uroligheder Sted, 

nemlig Frankrig og Nederlandene, ikke høre til dem, hvor 

der har været Trykkefrihed; i England derimod, hvor man 

uhindret kan skrive, hvad man vil, er alt roligt1" -). Jo mere 

den daværende Styrelse i vigtige Henseender vilde indføre 

Reformer, stemmende med Tidens Aand, desto mere holdt 

den sig overtydet om, at den i den offentlige Mening maatte 

søge en Støtte for sin Politik imod dem, der enten af egen

nyttige Hensyn eller paa Grund af forældede Synsmaadei 
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vilde gjøre den al den Modstand, de formaaede. Den gamle 

Tro paa, at et Kongebud i og for sig maatte være tilstrække

ligt til at skaffe sig Lydighed, havde i Tidernes Løb faaet 

et grundigt Knæk. Ligesom man saa Necker i Frankrig 

søge at vinde den almindelige Tillid ved i Januar 1781 at 

offentliggjøre Statens Regnskab for det foregaaende Aar, 

saaledes havde Frederik den store, inden han skred til at 

vedtage en ny Lovbog for Preussen, ladet Udkastet til den 

trykke, for at det kunde blive Gjenstand for almindelig 

Drøftelse. Det blev nu opfattet som et Skridt i lignende 

Retning, da Regeringen her hjemme ved Nedsættelsen af 

den store Landbokommission tillige fastsatte, at dens Akter 

skulde bekjendtgjøres i Trykken. Fandt denne Offentlig-

gjørelse end først Sted, efter at de for Landboforholdene 

afgjørende Forordninger af 8. Juni 1787 og 20. Juni 1788 

vare udstedte, saa bleve derved dog Hovedtrækkene af den 

hele Forhandling forelagte Almenheden; enhver kunde læse 

sig til, hvad der havde ført Kommissionen til dens Resultater. 

Regeringen vilde derved ligesom føre Beviset for, at den i 

sit Reformarbejde havde Retten paa sin Side. Men allerede 

inden dette skete, havde den, — for at tale med Tidsskriftet 

Minerva — vist sit ædle Publicitetssystem ved den 8 Juli 

1785 at lade offentliggjøre den Finansplan, hvorefter den 

haabede at kunne afbetale Statens Gjæld, bringe Orden i 

Pengevæsenet og skaffe Kapitaler til Udlaan for at ophjælpe 

Landet. Ogsaa blev det anset som et Vidnesbyrd om Re

geringens Agtelse for den offentlige Mening, at Universitetets 

Prokansler Janson 1787 „efter Kronprinsens Befaling" ud

gav en Beskrivelse af alle de det tilhørende Midler og Ind
komster. 

Men som der paa flere Maader var fuldt op af Uenig

hed i Regeringskredsene, saaledes ogsaa med Hensyn til 

Trykkefriheden. Der var dem , hvem denne var en Torn i 

Øjet> °g det var dem ikke vanskeligt at paavise Misbrug af 

den. Korrespondanceartikler, der i disse Aar fra Kjøbenhavn 
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tilsendtes cletreaktionære Hamburger Tidsskrift „Politisches 

Journal", ere et klart Vidnesbyrd om, hvor ivrige Fjender 

Pressefriheden havde. Allerede 1786 blev der aabnet et An

greb paa den. Den nylig nævnte Prokansler Janson frem

satte da et Forslag til at indskrænke den ved atter at paa-

byde Censur, og han fandt varm Støtte i sin Velynder, 

Schack-Rathlou, der i denne Sag ikke mindre end ved Spørgs-

maalet om Landboreformerne blev Overleveringen fra det 

G-uldbergske Ministeriums Tid tro; men Kronprinsen er

klærede, at saa længe han havde Indflydelse paa Regeringen, 

skulde der ikke ske noget Skridt i den Retning3). Om end 

derved det værste Angreb paa den var overstaaet, vedblev 

den dog i den nærmest følgende Tid at svæve i Fare. 

Bülow var ingenlunde rolig, og naar han Aaret efter, 

at hint Angreb var afslaaet, skrev i sin Dagbog, at han 

varmt havde talt Trykkefrihederis Sag hos Kronprinsen, stod 

det i Forbindelse med, at han saa, „hvor mange og fornemme 

Modstandere" den havde. Men den blev dog opretholdt, og 

i sex Aar lod Regeringen der være det frieste Spillerum for 

alskens Drøftelse af offentlige Forhold4). Man kan derfor 

ikke undre sig over at se en af dem, der dengang vare unge, 

nemlig J. K. Høst udtale om hin Tid: Det var lykkelige 

Dage, man skrev dengang med frejdigt Sind5). 

Datidens Bladlitteratur giver vistnok ikke Indtryk deraf. 

Saadanne Blade som den Berlingske Tidende, der maatte 

gjælde for det vigtigste og udkom to Gange om Ugen, Adresse

avisen eller de i Kristiania udkommende „Norske Intelligens

sedler" indlode sig ikke paa at have ledende i^rtikler om, 

hvad der var paa Tale iblandt Folk. Berlingske Tidende 

holdt sig til Postnyheder fra andre Lande og fra Provinserne, 

til nogle Nyheder fra selve Kjøbenhavn og saa for øvrigt 

til alskens Bekjendtgjørelser og Avertissementer, de to andre 

Blade, der vare udelukkede fra at optage Postnyheder, gave 

en enkelt Gang Plads til en indsendt Artikel, der vedrørte 

Datidens Samtaleæmner; men det var alt. Derimod spillede 



Ugeskrifter og Maanedsskrifter af blandet Indhold en 

ganske anden Rolle end i vore Dage. Der opstod efter-

haanden en paafaldende Mængde af dem. En stor Del var 

enten udelukkende eller aldeles overvejende anlagt paa at 

give en underholdende eller belærende Læsning, saadanne 

som Morgenposten, Aftenposten, Borgervennen, Almindeligt 

dansk Bibliothek, Iversens almennyttige Samlinger o. a. Ud

giveren af det sidstnævnte af disse Tidsskrifter skriver ret 

betegnende i ..Forerindringen" dertil, at han haaber, „der 

intet findes deri, som jo virkelig kan tjene til Hjærtets For

bedring og, om ikke for alle, saa dog for den største Del af 

Læserne, til Kundskabernes Udbredelse". Man træffer som 

Indhold i slige Tidsskrifter historiske Anekdoter, Smaadigte, 

Uddrag af Rejsebeskrivelser, Smaaskildringer af det dag

lige Livs Forhold, æsthetiske Afhandlinger, Træk af tid

ligere Tiders Sæder, Fortællinger om og Ytringer af be

rømte Mænd, Oplysninger af praktisk nyttig Slags o. a. 1. 

Det meste er højst ubetydeligt, men kommer ogsaa aldeles 

fordringsløst og har vistnok kunnet gjøre en Del Gavn i en 

paa Dannelse og Kundskaber fattig Tid, hvor Folk ellers 

alene havde været henviste til deres „Huspostil, Bedendes 

Kjæde, Taarepersen, Uglspil, Doktor Faust, Sibylles Spaa-
domme o. s. v." 6). 

Den Art Læsning havde man selvfølgelig ogsaa godt 

kunnet have i den Guldbergske Tid. Derimod var Tids

skriftet Minerva, som Pram og Rahbek begyndte at udgive 

1785, noget nyt af virkelig Betydning. Saadant som det holdt 

sig i flere Aar, er det et mærkeligt Spejlbillede af, hvad der 

satte Datiden i Bevægelse. Alskens politiske, sociale, æsthe

tiske og til Dels ogsaa filosofiske og religiøse Spørgsmaal 

kom under Drøftelse der. Dets Fremkomst hører med til de 

tydelige Virkninger af Regeringsforandringen 1784. Omtrent 

samtidig var der kommet nyt Liv i det allerede fra tidligere 

Tid bestaaende kritiske Tidsskrift: „Kjøbenhavns lærde Efter

retninger", som i sine talrige Anmeldelser paa forskjellige 
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Omraader gav vigtige Tilskud til den almindelige Forhand

ling i Litteraturen. Noget senere (1787) aabnede Tode, til 

Dels som en Slags Opposition imod „de lærde Efterretninger", 

Tidsskriftet „Kritik og Antikritik1', der ligeledes fortjener 

Opmærksomhed. Aar for Aar kom senere nye Tidsskrifter 

til af meget forskjelligt Indhold og tilhorende forskjellige 
Aandsretninger. 

Om muligt endnu vigtigere var den Masse Flyveskrifter, 

for en stor Del af polemisk og satirisk Indhold, der skjød 

frem, saa tidt et eller andet Spørgsmaal vakte Opsigt og 

fremkaldte en af de talrige litterære Fejder. Meget af, hvad 

der paa den Maade blev budt til fals, tidt for 2 eller 4 ß, 

var aldeles værdiløst, af en lignende Slags som de gyselige 

Flyveskrifter i Trykkefrihedstiden 1770—J 772, der kun vare 

det ynkeligste Styverfængeri. Man kunde om adskillige af 

dem fælde den samme Dom, hvormed en Anmelder i „Kritik 

og Antikritik" lejlighedsvis fejede et Par af dem af Yejen. 

Om den ene udtalte han blot: „skrevet af Sult og under al 

Kritik", om den anden: „ligeledes skrevet i Hungersnød". 

Men i sin Helhed betegner dette Afsnit af Trykkefriheds-

tiden et overordentligt Fremskridt fra den Struenseeske 

Periode. Hvor fortræffelige, veltalende Flyveskrifter Kampen 

om Landboreformerne fremkaldte i Tiden fra 1784 til 1791, 

er andensteds omstændelig fremhævet; men var end den 

Drøftelse, der knyttede sig til disse Spørgsmaal, det 

ved sine Virkninger og ved Kampens Alvor og Lidenskab 

vigtigste Træk i den Tids offentlige Forhandling, saa kaldte 

ogsaa mange andre Spørgsmaal dygtige og aandslivlige Mænd 

frem paa Kamppladsen, Mænd som Rahbek, Pram, Tode, 

Abrahamson, Riegels, Mandix, Hennings, Eggers, L. Smith, 

A. Kail, P. A. Heiberg, Birckner, M. C. Bruun o. a. 

Der kan indenfor dette Fe&tskrifts snævre Ramme ikke 

være Tale om at gaa ind paa mere end nogle enkelte, om 

end tillige meget vigtige, Sider af den offentlige Mening, 

saaledes som den kom til Orde efter Regeringsforandringen 
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1784. Vi ville i det følgende liolde os til Tidens politiske 

og sociale Spørgsmaal, dog selvfølgelig uden her at komme 

ind paa Landboforhandlingen,7) og vi ville følge det Forhold, 

der udviklede sig imellem den offentlige Mening og Stats

magten indtil Trykkefrihedsforordningen af 27. Septbr. 1799. 

Den offentlige Menings Stilling til Kronprins Frederik 

1784-1790. 

Det har været en vel kjendt Overlevering, at Frederik 

VI som Kronprins var i høj Grad yndet. Ganske sikkert 

slog Hjærterne ham imøde, da han den 14. April 1784 var 

traadt ind i Statsraadet og havde kaldt nye Mænd til at 

have Sæde i dette. Alle, der kom i Berøring med ham ved 

hin Lejlighed eller hørte fortælle om hans Holdning, vare 

forbavsede over, hvilken Besindighed, Fasthed og Takt han, 

der kun var 16 Aar gammel, havde udfoldet. Udenlandske 

Diplomater og de, der havde kjendt ham fra tidligere Tid, 

vare lige overraskede; baade i Berlin, Wien og Petersborg 

spidsede man Øre ved Beretningerne om hans sikre Op

træden. Det syntes, som om lian ikke blot i Forhold til 

sin Alder havde vist en paafaldende tidlig Udvikling, men 

ogsaa en Aandsnærværelse og et politisk Blik, der vakte 

Haab om en mere end almindelig Herskerbegavelse hos 

ham. Schack-Rathlou, der spillede saa vigtig en Rolle som 

hans Raadgiver ved Regeringsforandringen, har optegnet, 

hvilken „uendelig Glæde" han havde havt af sine Samtaler 

med ham nogen Tid i Forvejen, hvilket Indtryk han fik af 

„store og skjønne Egenskaber" hos ham8). Hvem kan da 

undre sig over, at der blev fortalt alt godt om ham, og den 

royalistiske Stemning, der var nedarvet i Folket, men i det 

mindste for Kjøbenhavnernes Vedkommende umulig havde 

kunnet finde noget at juble over ved den sindssvage Kristian 

VII, den ligesom ventede paa en Fyrste, den kunde kaste 

sin Hylding paa. Det fandt den nu i den unge Kronprins, 
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livis haarde, ubarmhjærtige Opfostring i hans første Barndoms-

aar havde vakt alle kjøbenhavnske Mødres levende Del

tagelse, og hvis Formynderske, Enkedronning Juliane Marie 

med hendes nærmeste Venner saa lidt havde forstaaet at 

vinde Hjærterne, at man glædede sig ved at se Prinsen 

ryste de Baand af sig, hvori man mente, de vedvarende 

vilde søge at holde ham. Det er let at forstaa, at han blev 

hilset med Glædesudbrud af Folk paa Kjøbenhavns Grader, 

da han Dagen efter Regeringsforandringen, ledsaget af sin 

Hofmarskal, gik igjennem en Del af Byen. 

Begyndelsen paa hans Styrelsestid kunde saaledes ikke 

være bedre, især da Bernstoffs Tilbagekaldelse fra Mecklen

burg for at indtage den vigtigste Plads iblandt hans Raad-

givere vakte almindelig Glæde. Men skurrende Mislyd ude-

bleve ikke. Det. ser ud, som om han i visse Henseender 

hurtig har vakt nogen Skuffelse. Enhver véd, at han paa 

sine gamle Dage var overordentlig elsket paa Grund af sin 

sjælden elskværdige Karakter, og det lidt barske, der kunde 

være ved hans Maade at tale paa, blev opfattet som en 

næsten morsom Ejendommelighed. Man vidste, hvor godt 

et Hjærte der var bagved. Men det synes, som om hans 

Personlighed i hans unge Dage har havt flere Kanter, der 

vakte Anstød. Hvor meget end Mænd, der stode ham nær, 

som f Ex. Biilow kunde erkjende, at han havde fortræffelige 

Egenskaber, er det i Virkeligheden ikke noget videre elsk

værdigt Billede, netop Biilow i sine Dagbøger har tegnet 

af hans Personlighed i de første Aar efter 1784. Biilow 

har maaske nok været en vel pedantisk, højtidelig Mentor, 

" hvis idelige Formaninger kjedede Prinsen; men forskjellige 

Træk, han fortæller, tyde ogsaa paa, at Kronprinsen kunde 

være lunefuld og hensynsløs og lægge en Mangel paa Følelse 

for Dagen, som man efter hans senere Færd ikke skulde 

tiltro ham. Det haarde, bydende, der kunde være ved ham, 

tog sig dobbelt ilde ud, da hans Mangel paa Regerings-

kundskab og Selvstændighed i dybere Forstand snart maatte 
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røbe sig. Gjentagne Gange mærker man Biilows Ængstelse 

for, at lian skulde støde „Undersaatternes Hjærter fra sig", 

og han mente tydelig at kunne mærke Misstemning9). Ogsaa 

Schimmelmann kunde klage over, at Folk, der havde havt 

Foretræde hos ham, stedse gik misfornøjede fra ham10). 

Men lidet heldig var særlig den overdrevne Iver for at 

exercere Soldater, som han lige fra først af lagde for Dagen. 

Man maa anerkjende den Fortjeneste, han senere har ind

lagt sig ved at skabe en national og vel øvet Hær; man 

kan finde det højst naturligt, at han var lidet tilfreds med 

Tilstanden i den daværende Hær, og man kan forstaa, at han 

havde levende Interesse for de Drøftelser om Forandringer 

i Hærens Organisation, som kom i Gang meget snart efter 

Regeringsforandringen; men man kan paa den anden Side 

ikke undre sig over, at det vakte en lidet behagelig Opsigt 

i Kjøbenhavn at se ham daglig optaget af Soldaterexercits 

i de største Enkeltheder. Hvor godt et Exempel han end 

her gav paa Tjenesteiver og Udholdenhed, selv i det af

skyeligste Vejr, saa syntes dog Øvelser i Geværgreb og i 

korrekt Parademarche ikke at være det Slags Arbejde, som 

Landets Regent skulde vise den største Interesse for. Sam

menligningen med en Underofficer laa altfor nær til ikke at 

skade ham. Oven i Kjøbet var Landhæren, der, for saavidt 

den gjorde Garnisonstjeneste, aldeles overvejende bestod af 

hvervede Udlændinge, alt andet end yndet i den offentlige 

Mening. Billow var jævnlig ved at fortvivle over Exercits-

manien, og det med Grund, thi det varede ikke længe, 

inden der blev skumlet over Kronprinsens Korporalsinteresser 

og over hans Forkjærlighed for sine militære Raadgivere. 

Hverken Prins Karl af Hessen eller General Huth vare 

yndede. Rygtet forplantede sig fra Kjobenhavn videre 

omkring i Landet, og man havde travlt med at fortælle om, 

hvorledes Soldaterne bleve plagede og udasede. „De véd", 

skriver Biilows litterære Yeninde Dorothea Biehl til ham 

den 19 Januar 1786, „hvordan Folks Ræsonnement om Kron-
2 
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prinsen er, at det er, at han bryder sig ikke om andet end 

Soldaterne, at han piner og plager dem i det grueligste Vejr, 

og at det er ham ligegyldigt, om de sætte Liv og Helbred 

til, naar han kun faar sin Exercerlyst styret n)". I Sommeren 

1786 skrev en af Bülows Venner til ham ovre fra Jylland: 

„Det gaar aldrig klogt med Prinsens vedholdende Exercits 

og Soldaternes overordentlige Strabadser og Udmattelse.. . . 

Jeg véd fra adskillige Kanter, at Misfornøjelse udbreder sig 

mere og mere — dette er en Ulykke, og skal Virkningen 
hæves, maa Aarsagen først forandres 1-). 

Dette var netop samtidigt med, at Landboreformbevæ

gelsen vakte manges Forbitrelse. Hvor loyalt Reformfjen

derne end officielt udtalte sig om Kronprinsen, kunde mange 

af dem dog ikke andet end harmes ved at se, at hans Sans 

for Bondestandens Frigjørelse var Reformvennernes Rygstød. 

Man gjør ikke dette Oppositionsparti Uret, naar man tror, 

at der har været dem iblandt det, som med Grlæde have hørt 

Skumlerierne over den soldatergale Kronprins og have ladet 

dem gaa videre, samtidig med at baade de og Magthavernes 

personlige Fjender havde travlt med at fortælle om, hvor

ledes Bernstorff, Kr. Reventlow og Schimmelmann lode 

Prinsen exercere og saa for øvrigt selv spillede Mester; 

Kronprinsen, sagde de, var slet og ret en Dukke i disse 

Mænds Haand*). 

Der var noget uhyggeligt ved denne ugunstige Omtale 

af Kronprinsen, og det blev ikke ved, hvad der blev hvisket 

i Krogene. Bülow fortæller, at der en Dag i 1787 blev til

sendt Prinsen et anonymt Brev med Advarsler; men „dette 

*) Et karakteristisk Sted findes i Hennings' (utrykte) Optegnelser, hvor 
denne, der personlig var forbitret paa de nye Magthavere, fortæller, hvad 
der hiev sagt i de Kredse, han mest havde Omgang med. Som et 
lille Træk af den Sladder, der var i Gang, kan anføres, at en Kam
merherre Blücher, som Hennings traf paa Holsteinborg, sagde håm, 
at Kammerfrøken Møsting ved sit Herredømme over Kronprinsens 
Søster Louise Augusta var den egentlige Konge i Danmark. 
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var dog affattet i en skaanende Tone". En ganske anden 

Aand var den, der skaffede sig Luft i for skj eilige Smæde

skrifter og Karrikaturer, som vare i Omløb*). Hovedæmnet 

var naturligvis Exercervæsenet; men ogsaa andre Sider kunde 

komme frem. Saaledes fandt man en Morgen (28. Oktober 

1784) en Plakat slaaet op paa Rentekammeret, hvor der stod: 

„Kongen har overdraget Regeringen til Kronprinsen, Kron

prinsen til Grev Bernstorff, Grev Bernstorff til Grev Kr. 

Reventlow, Reventlow til Etatsraad Wendt — saa kan man 

vide, hvorledes Danmark bliver regeret13)/' 
Dette Uvæsen maatte vække deres Harme, der holdt 

sig overtydede om, at Kjærnen i Kronprinsens Personlighed 

var god og sund, der fandt, at man i sin Kritik af ham gjorde 

Myg til Elefanter, og hvis Overbevisning det var, at person

lige, lave Motiver havde stor Del i det Bagvaskelsens Spil, 

som blev drevet. Den varmt følende Fædrelandsven, Syd

slesvigeren Werner Abrahamson haabede at komme de 

skjulte Fjender til Livs ved at drage Lavheden i Angrebene 

frem for Dagens Lys. Han udgav derfor (1787), om end 

anonjrmt, den lille Fortælling „Tronfølgeren i Gondar", hvor 

Scenen henlægges til Habessinien, og hvor en fortræffelig 

ty veaarig Tronfølger indføres som Landets virkelige Regent. 

Denne skildres saaledes, at det er til at tage og føle paa, 

at det er Kronprins Frederik, der menes. Saa fortælles det 

oprørende Træk, at Indvaanerne i Hovedstaden Gondar, i 

Stedet for at ønske Velsignelse over deres tilkommende 

*) En saadan fra Aaret 1787 viser en lille Skikkelse i Uniform med 
Vinger paa, der aabenbart skal være Kronprinsen, øve Tidens Gud 
i Exercits. Satiren er meget uklart udtrykt. Paa en anden ser 
man Kronprinsen til Hest jage en Student bort fra Fælleden. En tredje 
indeholder Hentydninger, dels til hans Exercerlyst, dels til den Smiger, 
han var Gjenstand for. Neden under staa de tyske Ord: „Was wird 
doch aus dem jungen werden". Disse satiriske Blade, der alle kun 
ere lidet morsomme, findes paa det store kongelige Bibliothek lige
som ogsaa i Boghandler Lynges righoldige Samling af slige Blade. 

2* 
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Konge, tvært imod vare ligegyldige ved hans usædvanlige 

Egenskaber, ja, der var dem, som udspredte Anekdoter om 

ham, der skulde gjøre ham ringeagtet i Folkets Øjne, og 

Ubluheden gik endog saa vidt, „at man i Gondar selv offent

lig solgte Paskviller paa denne sjældne Prins, Paskviller, 

som vel vare dumme og usle, men dog.kjøbtes med Begjær-

lighed for uforskammet høj Betaling". Det vises dernæst, 

hvorledes det var lave og slette Bevæggrunde, der havde 

bragt Smædeskriftforfatterne til at bruge slige Yaaben imod 

en Prins, hvis hele Færd kun gjorde ham værdig til de 

største Lovtaler. Abrahamson stemplede dennes Angribere 

som Nationens Bærme og Afskum. 

Der var dem, der paastode, at „Gondarbogen løj", og 

Fjender af Forfatteren vilde senere stemple ham som den, 

der havde skrevet det lille Skrift for derved at indsmigre 

sig paa højereSteder14); men intet passede mindre til Abra-

hamsons Karakter. Ingen kan tvivle paa, at han skrev sit 

— for øvrigt lidet betydelige — Arbejde, fordi han var op

rørt i sit Inderste, og Rahbek har bevidnet, at man dengang 

almindelig sagde og troede, at der var Stemninger oppe 

som de, Abrahamson havde slaaet løs paa. Tyge Rothe 

skyndte sig ogsaa med at stille sig ved dennes Side, idet 

han udgav et Flyveskrift: „Ved Lejlighed af Fortælningen 

i Gondar". Uheldigvis hører det til Rothes mindst lykkede 

Skrifter, i den Grad er det udtværet og indholdsløst; men 

den Anseelse, han nød, har maaske dog ladet det faa nogen 

Vægt, naar han i sit vante, besynderlige Sprog her talte 

om „den lede, fordømmelige Adfærd, hvilken nogle, vore 

forvildrede og ved Forvildrelsen fast ræddelige Brødre ere 

faldne til", eller naar han pegede paa „de udædiske Kjæl-

tringer, hvilke have turdet bruge Gravstikken for med den 

at haane Helligdomme". Under alle Omstændigheder følte 

Abrahamson sig opmuntret herved, og han udførte Æmnet 

fra Tronfølgeren i Gondar videre ved nogle saakaldte „Frag

menter af Samtaler", der endnu stærkere skulde vise, at det 
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kun var lav Egennytte, krænket Forfængeliglied ogDumlied, 

der havde dikteret Smædeskrifterne imod Kronprinsen. 

Nidskrifterne vare visselig ingenlunde forbi hermed, og 

Rahbek fortæller endog, at Ondet blev værre og værre15); 

men samtidig blev den modsatte Strømning, Hengivenheds-

følelsen imod Kronprinsen af en alt overvældende Styrke. 

De, der sværtede ham, fordi de vare forbitrede over det 

Reformarbejde, som var i Gang, maatte efterhaanden føle, 

at den offentlige Mening i Kjøbenhavn med Styrke stillede 

sig paa Landboreformvennernes Side, og de kom til at gjøre 

den ubehagelige Opdagelse, at netop Kronprinsens bestemte 

Holdning i denne Sag afgjort drog Stemningen over paa 

hans Side. Ikke mindre støttede det ham i det almindelige 

Omdømme, at han gjaldt for at være Trykkefrihedens paa-

lidelige Yen, og det vakte i høj Grad den kjøbenhavnske 

Kjøbmandsstands Bifald, at Kornhandelen 1788 blev fri

givet16). Ogsaa tabte Skumlerierne over hans Exercerliden-

skab deres Betydning i Sammenligning med, hvad der blev 

fortalt om hans Iver for at sætte sig ind i de forskjeilige 

Sider af Styrelsen, om hvor villig han var til at høre paa 

alle, der henvendte sig til ham, om Regelmæssigheden og 

Tarveligheden i hans Liv. Han var i den Henseende alle

rede nu, som han vedblev at være det hele sit Liv igjennem, 

og man kunde endog se ham gaa med lappede og stoppede 

Munderinger og Strømper. Heldigt var det ogsaa, at lian 

var en Fjende af det afskyelige Pryglesystem *), der havde 

raadet ved Soldaternes Uddannelse, og ingen kunde ej heller 

fortælle Skandaler om hans Levnet. De Forsøg, som flere 

kokette Damer gjorde paa at drage ham til sig, slog lykke

*) Dette siges blandt andet af Hennings, der i Almindelighed var lidet 
tilbøjelig til at tale med Velvilje om den daværende Styrelse. „Man 
har fortalt mig," skriver han saaledes, „at Kronprinsen var selv løbet 
til for at holde Armen tilbage paa en Officer, der havde løftet den 
for at prygle en Soldat." 
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ligvis fej], og samtidig med, at der saaledes var meget godt 

at fortælle om ham, maa hans personlige Optræden efter-

haanden være bleven heldigere. Bernstorff skrev saaledes 

(1787) med stor Glæde til Schack-Rathlou om det gode Ind

tryk, Kronprinsen nnder et Ophold i Holsten gjorde paa 

Folk derovre. „Han er," skriver han, ^høflig og meddelsom, 

og man synes i det hele taget meget godt om ham17)." 

Ganske det samme Indtryk havde den tidligere Diplomat 

Kammerherre P. C. Schumacher, der dengang boede i Hol

sten18). Et Par Aar efter (1790) var Grevinde Wedel-Jarls-

berg, den siden saa bekjendte Grev Herman Wedel-Jarls-

bergs Moder, sammen med ham hos Prins Karl paa Gottorp. 

I et Brev til en god Veninde skrev hun da om ham: „Jeg 

ser Kronprinsen bestandig med ny Fornøjelse, hans gode 

ufordærvede unge Hjærte, en sund Bedømmelses Kraft, en 

ivrig Attraa, at alting maa ske til Landets Yel, ere vist 

Egenskaber, som maa forsikre ham alles Hjærter, hvilke 

have Lejlighed at kjende ham udenfor Hoffets usle Pragt 

og generte Væsen, thi der brillerer han ofte kun altfor lidt. 

O! jeg vilde ønske, Du havde set ham i Norge, Du havde 

vist ikke troet som nu maaske, at jeg er enthousiastisk. 

Imidlertid finder jeg ham denne Gang meget snaksom og 

artig imod Damerne 19).w En saadan Udtalelse af en begavet, 

fint dannet Dame er et fordelagtigt Vidnesbyrd om hans 

Personlighed. 
Grevinde Wedel-Jarlsberg hentydede i sit Brev til hans 

Ophold i Norge. Han havde været der i Sommeren 1788, 

og kort efter kom han atter derop for at være med i det 

ubetydelige Felttog, som den norske Hær under Prins Karl 

af Hessens Anførsel foretog ind i Sverige, da Regeringen 

ikke havde kunnet unddrage sig Opfyldelsen af Traktaten 

med Rusland af 1773, der forpligtede den til, saafremt Sve

rige angreb denne Stat, da at komme den til Hjælp med 

12000 Mand. Felttoget endte som bekjendt hurtig, da Eng

land og Preussen lagde sig imellem og fik Fejden standset 
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for de skandinaviske Staters Vedkommende. Det liavde 

imidlertid opvist en heldig Kamp, idet et svensk Korps paa 

800 Mand var blevet nødt til at overgive sig ved Quistrum-

bro, og det havde derved ladet en, 0111 end unægtelig kun 

ganske lille, Sejrsglans falde over Kronprinsen. Baade dette og 

endnu mere Tanken om Stavnsbaandets Løsning i den for

løbne Sommer og om Handelens „Befrielse og Ophjælpning" 

skaffede ham en meget varm Modtagelse, da han i Slut

ningen af Aaret fra Norge kom tilbage til Kjøbenhavn. 

„Man vilde", hedder det i de dengang udkommende „Handels-

tidender", „i Ordets egentligste Bemærkelse have baaret ham 

paa Armene ind i Residensen, han frabad sig det, men 

kunde ej afværge, at glade Brødres Arme droge ham derind. 

Hele Staden var oplyst." P. A. Heiberg skildrede 2 Aar 

senere Stemningen ved liin Lejlighed med de Linier: 

Prins, da Du kom fra vundet Slag, 

da ligned Folkets Fryd en Torden. 

Pavels taler om den uhørte Enthousiasme, som dengang 

havde grebet Kjøbenhavnerne20); og baade forskjellige Digte 

fra hin Lejlighed og en Prolog af Thaarup, der blev af

sunget til Kronprinsens Ære i Theatret, vidne ganske om 

lignende Følelser. Et halvt Aar senere talte Tidsskriftet 

Minerva ogsaa om, at ingen Trone i Europa stod halvt saa 

sikkert som Kristian YIFs, hvad han skyldte sin Søns Folke
yndest. 

Og dog kom modsatte Stemninger endnu til at bryde 

sig imod hinanden. I Vinteren 1789—1790 vakte Dyrtid 

et stærkt Misnøje hos adskillige imod Regeringen, der fik 

Skyld for ikke at have taget tilstrækkelige Forholdsregler 

derimod, og dette gav atter den Uvilje, nogle nærede imod 

Kronprinsen, forøget Styrke. Udenrigske Fjender, der vogtede 

paa alt, hvad der kunde tyde paa Splid og Svaghed i Staten, 

undlode ikke at lægge Mærke dertil. Saaledes skrev den 

svenske Konsul Martineau i Kristiania i November 1789 til 

Gustav III: „Man hvidsker hverandre i Ørene, at der i Kjø-
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benhavn er en stor Misfornøjelse, som let kan komme til 

Udbrud, noget, man her i høj Grad ønsker. Man kan ikke 

andet end blive træt af at se Kronprinsen alene optaget af 

Exercits og af at se, at han kun bryder sig om Officererne, 

medens alt andet er givet til Pris for Ministrene" S1). Dette 

var ganske vist at gjøre alt for meget Væsen af, hvad der 

blev skrevet eller talt her nede; men en Kjendsgjerning er 

det, at Nidviser og Paskviller atter kom i Omløb, især da 

der snart viste sig nye Æmner for dette „Natskriveri", som 

det kaldtes. Kronprinsen tænkte nemlig paa at gifte sig, 

og der kunde ikke være Tvivl om, at den, hans Valg vilde 

falde paa, var hans Kusine, Marie Sofie Frederikke, Prins 

Karl af Hessens Datter. Flere Prinsesser havde været paa 

Tale, saaledes baade en preussisk og en engelsk, og flere 

højt staaende Personligheder havde gjort, hvad de kunde, 

for at forhindre, at Prinsesse Marie blev Danmark-Norges 

tilkommende Dronning. Baade Prinsen af Augustenborg og 

hans Hustru, Louise Augusta, Schack-Rathlou og Billow 

havde arbejdet derimod. Dels Uvilje imod Prins Karl, hvis 

Indflydelse paa Kronprinsen de frygtede, dels Opfattelsen 

af det politisk uheldige ved Forbindelsen, dels det, som de 

mente, lidet passende, at han ægtede en Prinsesse, der kunde 

gjælde for hans Undersaat, alt det havde stemt dem bittert 

imod en saadan Forbindelse. Lignende Stemninger kom 

ogsaa frem i videre Kredse, da Prins Karl ingenlunde var 

yndet i Almindelighed. Dels com Tysker, dels endnu mere 

som den, der mentes stærkt at nære Kronprinsens Forkjær-

lighed for Militærvæsenet, havde han vakt Misstemning 

imod sig, og man troede naturligvis, at han havde arbejdet 

paa at faa Kronprinsen til Svigersøn i Haab om der

ved endnu mere at støtte sin Indflydelse. Det var et Ud

tryk af disse Stemninger, da man en Dag i Foraaret 1790 

paa en Lygtepæl ved Slottet fandt opslaaet et Smædeskrift, 

hvori der udstødtes stærke Trusler imod Kronprinsen, hvis 

han vovede at ægte en Datter af Prinsen af Hessen, denne 
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„Nationens Bøddel". Ikke mindre end fire tusend Mennesker 

i Kjøbenhavn, stod der fremdeles, vare bestemte paa at 

hænge den paa Lygtepælen, som dristede sig til at raade 

Prinsen til et saa forhadt Parti. Rahbek siger da ogsaa i 

sine „Erindringer", at „Nidvæsenet var yderst ublu og skjæn-

digt i Formælingsaaret", og i et, for øvrigt slet skrevet, 

Flyveskrift, der udkom som Svar paa Paskvillerne, hedder 

det: „Vor Fyrste er Formaalet for disse Natteravne, den 

Fyrste, som selv saa viselig har frembragt Lyset formedelst 

Skrivefriheden, denne Fyrste, siger jeg, er det, som disse 

sorte Sjæle end ikke engang tør komme nær ved Lyset, men 

maa betjene sig af Mørkhed til hans Antastelse"22). Hvor 

meget det hele havde paa sig, er det nu vanskeligt at sige. 

Ej heller er det let at afgjøre, om en Anmeldelse af dette 

Flyveskrift havde Ret i at udtale, at ganske sikkert ingen 

af Middelstænderne, ja end ikke af den ringeste Almue 

havde havt Del i „disse Mørkhedens Gjerninger", da der i 

disse Stænder havde været en almindelig Glæde over „vor 

ypperlige Kronprinses heldige Valg af en fra det kongelige 

danske Hus nedstammende Prinsesse, hvilket var det, Na

tionen allerhelst ønskede"*). Men sikkert er det, at da 

Kronprinsen havde holdt Bryllup paa Gottorp Slot (31te 

Juli 1790), og han med sin Brud vendte tilbage til Kjøben

havn, vandt hun Hjærterne for sig ved sin stille Ynde og 

taktfulde Optræden. Al Kritik og alle Indvendinger druk

nede i den Jubel, med hvilken Brudeparret blev modtaget. 

Der var noget oprigtigt, noget naivt ved den overstrømmende 

Glæde, hvormed „Frederik" og „Marie" hilsedes fra alle 

Sider. Taknemmelighed for Stavnsbaandets Løsning, Op

fattelsen af Kronprinsen som den, der ved at opretholde 

Trykkefriheden værnede om den borgerlige Frihed, og Glæden 

*) Marie Sofie Frederikke var, som det vil erindres, en Datterdatter af 
Frederik V. og Dronning Louise. Den nævnte Anmeldelse staar i 
Kritik og Antikritik Gte Hefte S. 728. 

3 
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over at se det unge Fyrstepar, hvis Ægteskab man haabede, 

skulde bringe Landet Lykke, alt det smeltede sammen om 

at give den nedarvede Royalisme et saa trohjærtet Udtryk, 

som den næppe havde havt nogensinde før i Aarhundredet. 

Det var helt ud af denne Stemning, naar Thaarup i Slut-

ningssangen af sit dengang saa beundrede Festskuespil 

„Høstgildet11 lod den gamle norske Bonde Tord Halvorsen 

synge: 

Nu saa jeg Kristian og hans Søn 

og Fredriks skjønne unge Kvinde. 

Jeg Gubbe bad en stille Bøn, 

og Himlen saa min Taare rinde. 

Jeg bad: o Gud velsigne Jer 

og giv Jer Børn og Held og Hæder, 

og hvad jeg bad, jeg beder her, 

det Danmark, Norge, Holsten beder. 

Selv P. A. Heiberg, for hvem politiske Frihedstanker 

allerede dengang dæmrede, blev grebet af denne FøLelse. 

Han skrev en saakaldet Almuesang, der blev udbredt i 

14000 Exemplarer og ganske bar det almindelige ro}7alistiske 

Præg, og i en Kantate, som blev sunget i Selskabet „Kron

prinsens Klub", forstod han smukt at forene Takken og 

Lykønskningen med Opfordringen til at værne om Nationalitet 

og borgerlig Frihed, som det blandt andet traadte frem i 

Korstrofen: 
Tag Friheds Krans, o Kongesøn, 

Den er saa skjøn, 

Og bær den evig, evig grøn.23) 

Opfattelsen af Kongedømmet i (le første Aar efter 1784. — 

Det demokratiske Kongedømme. 

Der laa en stor Betydning i denne stærke Tilslutning 

til Kronprinsen, i hvem man saa en baade kraftfuld, pligt
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opfyldende og fædrelandssindet ung Mand. De almindelige 

Forestillinger her hjemme som i en stor Del af Europa gik 

dengang i Retning af, at den oplyste Enevælde baade var 

Folkenes sikreste Anker og det virkningsfuldeste Middel til 

at gjennemføre de Samfundsreformer, som Tidsaanden stedse 

mere og mere krævede. En Række Fyrster og Statsmænd 

viste ogsaa rundt omkring, at det var dem klart, hvilke Op

gaver Kongemagten havde i saa Henseende, først og frem

mest Frederik den store af Preussen, der da ogsaa her 

hjemme blev hævet til Skyerne som et Ideal af en Konge. 

Omtrent i ligesaa stærke Ord pristes Josef II. af Østerrig, 

og ogsaa over Katharina II. holdt man i disse Aar af at 

sprede en Glorie, som om det kunde ventes, at hun vilde 

grunde en ny Tid for Østeuropa og Asien. 
Jo mere man saa disse Fyrster som fuldbaarne Repræ

sentanter for det 18. Aarhundredes Fremskridtsideer, desto 

mere virkede Beundringen for dem til at stille Kongedømmet 

højt i den almindelige Opfattelse. Intet kunde passe bedre 

til den her hjemme nedarvede Royalisme, og i et Øjeblik, 

hvor Landboreformerne havde en alvorlig Modstand at be

sejre, laa den Tanke nær, at netop en stærk Kongemagt 

bedst kunde rydde Hindringerne af Vejen. Marie Theresia 

havde for at lette de ungarske Bønders Hoveri maattet und

lade at bruge Rigsdagens forfatningsmæssige Medvirken, 

Hun vidste, at den, der ganske beherskedes af Adelen, vilde 

have gjort enhver Reform umulig. Naar det her hjemme, 

efter at Kampen om Landboreformerne væsenlig var afgjort, 

blev udtalt, at det var en Lykke, Danmarks Konge ikke ved 

Rigsstænder eller andre saadanne Indretninger hindredes 

fra at virke, hvad der var godt24), viser det en lignende Op

fattelse af, hvorledes en Rigsstænderforsamlmg sandsynligvis 

vilde have stillet sig til Samfundsreformerne. 

Men det Kongedømme, som man saaledes haabede Re

former af, var saare langt fra det gamle af Guds Naade, 

der havde staaet i en halv mystisk Glans. En Mand, der 
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ingenlunde hørte til de i politisk Henseende stærkt frem

skredne, Johan Bülows Ven, Provst L. Smith, skrev i et 

Brev (7. April 1786) til denne:. „Konger ere Konger per 

conti actum et foede) CL, thi at Konger ere umiddelbar satte af 

Gud, det troede nok de gamle, fromme Sjæle; men Historie 

og Filosofi véd intet af sligt"25). Selv Guldberg havde 

opgivet det. Naar han skulde sige, hvem der var hans 

politiske Læremestre, nævnede han Plato, Aristoteles og 

Montesquieu-6). Alle nogenlunde fornuftige Mennesker vare 

enige om, at Kongedømmet havde en folkelig Oprindelse, 

og ganske særlig, at det i Danmark og Norge havde det. 

Der var Forkjærlighed for at fremhæve, hvorledes Folket, 

navnlig Borgerstanden, 1660 havde overdraget Frederik III 

Enevælden. Denne Magt havde da Kongerne faaet, ikke 

som et Gode, de havde Ret til at nyde, men som et stort 

Hverv, der paalagde dem svære Pligter, og disse gjaldt ikke 

blot med Hensyn til Staten i det hele, men ogsaa, hvad de 

enkelte Individer angik. Opgaven var, som det blev udtalt 

i en Tale, der findes optaget i Minerva, at „den lovgivende 

Magt, den være i hvis Hænder den være vil, forunder enhver 

Borger i alle Stænder at gjøre den rette Brug af alle de 

Kræfter, hvilke Verdens Behersker har nedlagt i Naturen" 27). 

Meningen med at overdrage Frederik III Enevælden havde 

derfor ogsaa været „paa ny at indføre den Mennesket med

førte Frihed i den borgerlige Konstitutions Indretning". 

Det blev endog ligefrem paastaaet af en af Datidens For

fattere, at „da Enevoldsmagten af Folket blev overdraget 

tredje Frederik, skete det ikke uden paa Vilkaar. Ja, den 

første Enevoldsherre glemte aldrig, at han i Kontrakten om 

Enevælden var den ene Part og Folket den anden"28). 

Store maatte naturligvis efter saadanne Grundsæt

ninger de Fordringer blive, som stilledes til Kongerne, og 

Tyge Rothe udtalte da ogsaa blandt andet: „Konger og 

Ministre skulle være Tænkere og Filosofer. Hvad ere de 

ellers paa deres Højsæde"29). Men den Fordring, der først 
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og fremmest stilledes, var, at dette Kongedømme, der af 

næsten alle tænktes som en Enevælde, skulde være et Borger

kongedømme, jævnt og simpelt i sin ydre Udstyrelse og 

værnende om Lighed mellem Stænderne. Man kunde saa-

ledes i Minerva læse en Afhandling om Hofholdningens 

Indflydelse paa Sædernes Fordærvelse, og talrige vare de 

Skyggesider, der fremhævedes i denne, blandt andet ogsaa den, 

at Monarkerne selv vare de første og visse Ofre for Hof

aristokratiet. Nej, sandt Monarki, hed det her, er demo

kratisk30). Gehejmeraad Wedel-Jarlsberg til Ravnstrup, 

der stærkt bekæmpede Landboreformerne, havde under 

Striden om disse engang ytret, at der i Danmark hverken 

fandtes Aristokrati, Demokrati eller Hierarki. Dette kunde 

paa en Maade være sandt nok; men om her end ikke havde 

været en Adel med politiske Forrettigheder, saa var det 

ikke alene en Kjendsgjerning, at Grever og Baroner havde 

dannet en særlig privilegeret Del af Godsejerstanden, men 

ogsaa at siden Frederik IV's Død havde Vejen til de øverste 

Embeder været yderlig trang for andre end adelig fødte. 

Ingenlunde uden Grund havde den Klage lydt, at Konge

dømmet var blevet et Oligarki, og dette vilde man ikke 

taale, det gamle Had mod Adelen fra dens Herskerperiode 

før 1660 var kjendelig levet op igjen i det 18. Aarhundrede, 

og efter 1789 fik det en forøget Styrke ved Indflydelsen af 

den franske Revolution. Selv Tyge Rothe, der tidligere 

havde været stærkt paavirket af Montesquieu's Meninger 

om, at Monarkiets Princip krævede en Adel som et Mellem

stadium imellem Kongemagt og Folkets Masse, var kommen 

Lighedstankerne ulige nærmere. Han krævede Regenter 

uden Mellemmænd, Aristokratiet var ham den mest for

kastelige Forfatningsform, og han kunde bruge det Udtryk, 

at Nationen havde i fordums Tid end fast til Fortvivlelse 

lidt ved Adelsvælde31). Det interessanteste Udtryk fik disse 

Lighedsideer, da den unge M. G. Birckner, ganske sikkert 

den som politisk Forfatter mest begavede af den yngre 
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Slægt, der nu begyndte at optræde, offentliggjorde en ypper

lig skreven Afhandling, „Svar paa det Spørgsmaal: Skal 

man undertrykke Adelen". I samme Grad som han paastod, 

at „en fuldkommen Lighed saavel i Henseende til Formue 

og Ejendomme som i Henseende til Ære og Anseelse var 

en sand Chimære", med samme Styrke bekæmpede han den 

gjældende Tingenes Tilstand, hvorefter i de fleste Lande 

„visse store, mægtige Familier havde revet Statens store og 

vigtige Embeder til sig, ligesom forpagtet dem og beholdt 

dem for sig og Arvinger som ved udelukkende Privilegium." 

„Sæt tvende Løbere," skriver han videre, „paa den samme 

Løbebane fra Lyngby til Statuen paa Kongens Nytorv, den 

ene ved Banens Begyndelse, den anden ved Nørreport, saa 

er dette Borgerens Forhold til Adelsmanden. Den første 

kunde, var han end en Achil, aldrig indhente den sidste og 

tilvinde sig den udsatte Pris". Tanken om, at fornem Fødsel 

skulde gjøre særlig skikket til høje Embeder, finder han 

latterlig. „Naturen", siger han, „retter sig visselig i sine 

Gjerninger ikke efter Rangforordningen; ofte nedlægger den 

en fyrstelig Sjæl i Svinehyrdens Legeme og ligesaa tidt 

Svinehyrdens Sjæl i den durchlauchtigste Prinses og højeste 

Ministers Afkom"32). Ganske i samme Retning pegede en 

Afhandling i Minerva om Stændernes Ligevægt, hvor der 

udtaltes stærk Sympathi for Graccherne, medens de Elen

digheder fremhævedes, der kom over det romerske Folk i 

den Tid, da Senatet og de fornemme underkuede alle de andre 

Stænder33). Det var et Forsøg paa ved historiske Exempler 

at tale den borgerlige Ligheds Sag. 

De Tanker, der saaledes fremsattes i mere eller mindre 

videnskabelig skrevne Afhandlinger, fik en særegen tilspidset 

skarp Karakter, da en Digter med Talent for hvas Satire 

gjorde sig til Talsmand for dem. Det var det, der skete i 

P. A Heibergs dengang udkommende „Rigsdalerseddelens 

Hændelser", hvor han indfører en Adelsmand under det 

betegnende Navn „Junker Laps", hvor det vrimler med 
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Sidehug til adelig Dumlied og Uvidenhed, hvor han lejlig

hedsvis finder Plads til den Bemærkning, at de danske 

Thotter formodentlig have liavt Per Thott til Stamfader, og 

hvor han ikke undlader at give et Hib til „den karakteriserede 

og stjæmede Pøbel". Men mest bekjendt er dog hans saa 

kaldte Indtogsvise, som han skrev kort efter, at han selv 

havde været med til at hylde Kronprinsen og Kronprinsessen, 

da de efter deres Bryllup kom tilKjøbenhavn. Enhver har enten 

læst eller hørt tale om denne Vise og særlig om disse Linier: 

Ordener hænger man paa Idioter, 

Stjæraer og Baand man kun Adelen gi'er. o. s. v. 

Dengang Heiberg skrev denne Vise, stod han maaske 

nok allerede med det ene Ben i de revolutionære Ideer; 

men ingen kan sige sligt i Aarene før 1789 om Baggesen, 

og dog havde han i sin komiske Fortælling „Poesiens Op

rindelse" gjort et meget haanende Udfald, som imod for

nemme Mænd i Almindelighed, saaledes ogsaa imod Adelen, 

og naar to saa lidt revolutionært sindede Digtere somAVerner 

Abrahamson og Zetlitz skrev, den første den forunderlig 

bitre Vise: „Min Søn, om Du vil i Verden frem, saa buk", 

og den anden Visen: „At Slyngler hæves til Ærens Top", 

saa vare ogsaa disse Sange kjendelig et Udtryk for den de

mokratiske Ligheds Aand. der mere eller mindre var oppe 

hos de ikke faa, som Tidens Spørgsmaal satte i Bevægelse, 

den samme Aand, der ogsaa havde sin store Del med i 

Landboreformbevægelsen. 

Lysten til at fremhæve (len borgerlige Friheds Betydning og 

de Rettigheder, der kunde udledes af den. (1784—1790). 

Det er betegnende for den Lighedsaand, vi i det fore-

gaaende have dvælet ved, at netop i disse Aar, og det alle

rede førend den franske Revolution bragte Ordet „citoyen" i 

Mode, begyndte man at forelske sig i Ordet „Borger" og 
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„Medborger". Man trængte til en almindelig social Be

tegnelse, hvori man tillige vilde lægge en ædel Betydning. 

Stiftelsen af Selskabet for Borgerdyd er et ret ejendomme

ligt Vidnesbyrd om, hvorledes man vilde arbejde paa at 

skabe saadanne Dyder og en saadan Udvikling, der kunde 

sætte saa mange som muligt i Stand til at hævde deres 

Plads som Borgere, d. v. s. som virksomme og selvstændige 

Medlemmer af Samfundet. 

Dertil hørte iblandt andet „Almenaand", den hos Eng

lænderne saa højt beundrede „public spirit". I et lille Skrift, 

Tyge Rothe udgav (1785) „Til Publikum om Selskabet for 

Borgerdyd", fremhævede han stærkt Betydningen deraf, og 

han definerede den som „den Følelse, at Folket agter sig 

selv som hæderligt og følgeligen vil være hædret". Han 

vilde gjøre „Middelstandsmændene" til de egentlige Bærere 

af denne Aand34), en Tanke, der ganske stemmede med 

den almindelige Tilbøjelighed til at ville flytte Tyngde

punktet i Samfundet fra de højere Klasser til Middelstanden. 

Birckner kom et Sted i sin Afhandling om Adelen 

ind paa at omtale, hvorledes man i England kunde se, hvad 

Virkning „den Tanke om Stemmeret og Medvirkning" havde 

paa at skabe „Almenaand og Iver for det hele". Men den 

Antydning, der ligger heri af Sympathi for friere Forfat-

ningsformer, forfulgte han ikke videre, og den laa endnu i 

disse Aar ganske sikkert de allerfleste fjærn. Hvad der 

derimod gjaldt som den nødvendige Forudsætning for, at den 

rette Almenaand og overhovedet alle gode Kræfter kunde 

komme til Udvikling i et Folk, var, at der fandtes borgerlig 

Frihed, d. v. s. personlig Frihed med Sikkerhed paa Liv, 

Ære og Ejendom, saa længe man adlød Landets Love. Kampen 

om Landboreformerne var for en stor Del netop en Kamp 

for at gjøre denne borgerlige Frihed almindelig i Landet, 

og idet denne Kamp allerede i Kronprinsens første Styrelses-

aar førte til en Sejr for de friere Grundsætninger, knyttede 

der sig dertil et Haab om, at Friheden skulde skabe forøget 



25 

Virksomhedsaand. Allerede tidligere i Aarhundredet, inden 

endnu Landboreformerne vare gjennemførte, var der blevet 

talt store Ord om den borgerlige Frihed, der trivedes under 

Enevoldskongernes Scepter35) i den dansk-norske Stat; 

men nu lød den henrykte Tale derom om muligt i endnu 

højere Toner. Medens det fremhævedes, at „Nationens 

Deltagelse i Regeringen kun har liden Indflydelse paa den 

egentlige Borgerfrihed", blev det paastaaet, at her hjemme 

fandtes „borgerlig Frihed" netop i højere Grad end hos ad

skillige af de Nationer, som mest brystede sig deraf36). I 

en Tale, der findes trykt i Minerva, betegnedes derfor lej

lighedsvis Frederik III som den, der var bleven den „første 

frie Konge over de befriede Danske" 37). Ligesom disse Ord 

slaaende karakterisere den almindelige Opfattelse af Ene

voldsmagtens Indførelse 1660, saaledes svare de fuldt, ikke 

alene til den Tro, man havde paa, at en stærk, ja enevældig 

Kongemagt ypperiig kunde findes i et selvbevidst, fribaarent 

Folk, idet Forholdet imellem Konge og Folk var bygget 

paa gjensidig Kjærlighed og Tillid, men ogsaa til den Over

bevisning, man nærede om, at saadant var Forholdet i Øje

blikket i den dansk-norske Stat. Derfor kunde Digteren 

Edvard Storm i en Tale paa Kongens Fødselsdag 1788 vælge 

til sit Æmne at skildre „vor borgerlige Frihed og derved 

at stadfæste vor Hengivenhed og Kjærlighed til Landets 

Fader", og samtidig rned at han i denne Tale af al Magt 

lovpriste Tilstanden her hjemme, pointerede han den borger

lige Frihed saa stærkt, at han sagde, at „ethvert Foretagende 

imod Borgernes naturlige Frihed, naar det ikke liar Lovenes 

Medhold, er noget, hvori han ikke har samtykket, altsaa en 

i ornærmelse, altsaa en Misbrug, altsaa en Krænkelse af 

hans Rettigheder, altsaa et dødeligt Saar for den borgerlige 

Frihed" :3S). Det er et mærkeligt Bevis paa denne Bevidsthed 

om Borgernes Ret og Værdighed ved Siden af den stærke 

Kongemagt, et Vidnesbyrd om en Slags Frihedsfølelse, at 

en saa tro Tilbeder af Enevoldsmagten som Tyge Rothe 
4 



26 

offentlig udtalte sin Harme over, at Abildgaard et Par Aar 

tidligere paa et Maleri havde fremstillet Nationen knælende 

for Kristian III „ved Tronens nedre Trin". „Man tænke sig," 

udbryder Rothe med Harme, „Nationen — hele Nationen — 

knælende — dybt ydmygeligen knælende — rækkende Kronen 

og tryglende, at den maa modtages39)". 
Hvor godt man nu end mente, at den Frihed, man 

vilde hævde for Folket, kunde forenes med Enevoldsmagten, 

saa kom man dog derved til at opstille Krav, der havde 

ligget ganske fjærnt, dengang Souveræneteten blev indført. 

Saaledes udtalte Storm: „At Religionsfrihed hører med til 

den borgerlige Frihed, derom tvivler vel ingen i disse op

lyste Tider," og han havde vistnok Ret i at mene dette. 

Idelig og idelig fremhævedes denne Frihed som en uforta-

belig Menneskeret, og man fandt denne Mening stadfæstet 

derved, at baade Frederik den store og til Dels ogsaa Josef 

II havde opretholdt den. Noget mindre stærkt, men dog 

ogsaa jævnlig kom Tanken om Næringsfrihedens Nødven

dighed frem. Ogsaa den hørte med til Menneskerettighe

derne, som det var Kongemagtens Opgave at opretholde. 

„Et Monarkis Øjemed," blev der udtalt, „som ingensteds 

er saa tydelig lagt for Dagen som i Danmark, bestaar deri, 

at den højeste Magt er kun én overdragen, paa det alle i 

lige Maal kunne nyde Udøvelsen af deres naturlige Rettig

heder40)." Men den Frihed, der alier stærkest blev talt om, 

var, som allerede antydet i de første Linier af dette Skrift, 

Trykkefriheden. Den var nødvendig, for at Almenaanden kunde 

udtale sig, og ved den kom Folkets Røst frem overfor Kongen 

som støttende og vejledende ham. Thi hvor lidet udviklede 

end Forestillingerne om friere Forfatningsformer vare, saa 

førte Opfattelsen af Almenaandens Betydning til Tanken 

om en vis Medvirkning af Folket ved Siden af Kongemagten. 

Og idet det var muligt, ved Trykkefriheden „i denne saa 

lysende Periode at kunne nærme sig Tronen med ædel Fri

hed41)", kunde man tillige værne om, hvad man holdt for be-
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rettigede interesser. Yenner og Fjender af Landboreformerne 

vare under Kampen om disse enige om at opfatte den som 

givende dem et Vaaben, de ikke kunde undvære. „Tak ske 

Publiciteten," skrev en af Reformernes Modstandere, „at 

Undersaatten, hvis Trøje det gjælder, maa tale højt, og om 

ikke andet vandtes, dog maa klage sin Nød." „Hvad der 

staar stille hen under Maanen," skrev Rothe, „er dødt, thi 

alt Liv er Bevægelse." Men denne Bevægelse kunde ikke 

skabes paa Aandens og Oplysningens Omraade uden ved 

Menings- og Ytringsfrihed, og „Oplysning er det eneste 

Middel i alle Stænder og Haandteringer til at opvække Fri

hed, ved hvilken Staten alene kan voxe . . . Yi maa holde 

Friheden i at tænke hellig som en af de Støtter, paa hvilken 

vores Konstitution hviler42)." Ligesom en af Datidens For

fattere kaldte den „det eneste Kompas under nuværende 

Forhold, Regeringen kunde rette sig efter43)", saaledesblev det 

endog udtalt af Rahbek, at den rigelig erstattede Savnet af 

Folkeforsamlinger og Parlament44). Den var, mentes der, 

ogsaa for saa vidt et Gode, ja endog en Nødvendighed, som 

den baade for Kongemagten og Folkefriheden var et Værn 

mod Aristokratiet45). 
Yi have allerede set, at Regeringens Holdning overfor 

Trykkefriheden passede godt til denne, den almindelige Op

fattelse af dens Herlighed. Men fortjente Regeringen Tak 

derfor, saa fik den den ogsaa i fulde Skaaler. Selv Riegels, 

der holdt usigelig mere af at snærte og af at rive ned end af 

at rose, udtalte med Hens37n til Forholdene her hjemme: 

„Skrivefrihed, som Republiker, uden at eje den, bramme af, 

som Aristokraterne fordømme og udrydde, faldt alene i det 

med Yisdom bestyrede Monarkis Lod",46) og han kaldte et 

andet Sted Trykkefriheden „det uskatterlige Gode, hvorfor 

Kronprinsen være evig velsignet", dette Gode, der gjorde, 

at man frit „turde tale Menneskeligheds Sag og kun lidet 

brød sig om Aristokratiets og Adelens Brummen 47j". P. A. 
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Heiberg, hvem ingen vil sigte for overdreven Royalisme, 

skrev i Rigsdalerseddelens Hændelser: „Tak ske den unge 

tænkende og friheds elskende Mand (Kronprins Frederik), 

der brød de Lænker, som Selvbevidsthed om onde Anslag 

og nedrige Hensigter havde paalistet Sandheden i saa lang 

Tid! Tak ske ham, som afskaffede den litterariske Toldbod 

og skjænkede os igjen vores Rettighed som frie Væsener, 

vores Tænke-, Trykke- og Skrivefrihed" 4S). Rahbek over

førte paa Datiden en bekjendt Udtalelse af Tacitus om den 

lykkelige Tid, da man kunde tænke, som man vilde, og tale 

som man tænkte, og han udbrød derfor, at enhver velsignede 

den Dag, som skjænkede os Kristian40). Vi have allerede set, 

hvorledes denne Glæde, idet den smeltede sammen med Til

fredsheden over Landboreformerne, virkede overordentlig til 

at nære den Hengivenhedsfølelse for Kronprinsen, der trængte 

alle Angreb paa ham tilbage og fremkaldte Indtogsjublen 

efter hans Bryllup i 1790. 

Der er for os noget uforstaaeligt i denne Forening af 

Begejstring over Enevoldsmagten og af en Tro paa, at man 

selv var et frit Folk, det maa selvfølgelig opfattes som et 

Vidnesbyrd om politisk Uklarhed og Umodenhed; men den 

almindelige Udvikling i Europas fleste Lande gjør dette Stand

punkt forklarligt, og vil man alvorlig sætte sig ind i hin Tid, 

maa man finde, at der laa noget smukt i Folks Iver for at fast

holde Loyaliteten og Hengivenheden imod det gamle Konge

hus, hvor meget end Tanken om at udøve en Indflydelse 

paa Styrelsens Gang igjennem den offentlige Drøftelse i 

Pressen voxede en tydelig Væxt. Man maa nemlig fast

holde, at Folk dengang ikke bleve staaende ved at deklamere 

om Publicitet og Trykkefrihed, men ogsaa for Alvor brugte 

den. Det var ikke uden Grund, at der i Korrespondance

artikler fra Kjøbenhavn til Hamburgerbladet „Politisches 

Journal" blev talt om den stigende Interesse for offentlige 

Spørgsmaal hos det kjøbenhavnske Publikum50). 
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Drøftelsen af offentlige Forhold i Tiden fra 1784—1790. 

Et fremherskende Træk ved Trykkefrihedslitteraturen 

i den Struenseeske Tid havde været Lysten til Kritik og 

skarpe Angreb, ikke alene imod Personligheder, f. Ex. Stru-

ensee selv, men ogsaa imod bestaaende Forhold. Klagen 

over finansiel og økonomisk Tilbagegang havde været al

mindelig. Man kan sige, at Litteraturen nu efter 1784 tog 

fat igjen, hvor den slap 1772. Det er ejendommeligt, at 

samtidig med, at man hævede Enevælden til Skyerne som 

den mest betryggende og velgjørende Forfatning, kritiserede 

man stærkt den Tingenes Tilstand, hvorfor den bitterlig 

maatte bære Ansvaret. Selve Regeringen opmuntrede paa 

en Maade til denne Kritik. Hennings fortæller et Sted i 

sine Optegnelser, at Prinsen af Augustenborg en Dag havde 

sagt til ham, at der intet var i den danske Stat, som ikke 

trængte til at reformeres. Lad saa være, at denne Ytring 

var sat paa Spidsen, saa var den idelige Nedsættelse afRe-

geringskommissioner for at undersøge Militærvæsen, Landbo

forhold, Universitet, Skolevæsen, Finansvæsen, Toldforhold 

o. s. v. og for her at gjøre Forslag til Forandringer et klart 

Vidnesbyrd om, at Regeringen saa, at meget var galt. Intet 

kan let være en bitrere Kritik af uheldige Styrelsesprinciper 

end de lange Betænkninger, ved hvilke den store Landbo

kommission begrundede Forslagene til Reformerne 1787 og 

1788. Colbjørnsen havde her taget ubarmhjærtig fat paa de 

ledende Statsmænd under Kristian VI og til Dels under 

Frederik V. Men det var dog kun tilsyneladende inkonse

kvent, naar Enevældens tidligere Gjerning saaledes blev 

kritiseret af dem, der vare dens egne Tjenere. Det var saa 

at sige en forvansket Enevælde, Colbjørnsen her slog løs paa 

med Tilslutning af Kommissionens andre Medlemmer. Vi 

have set Standpunktet hos dem, der spillede en Rolle i den 

offentlige Drøftelse; den Enevælde, de holdt paa, var Borger

kongedømmet, det demokratiske Monarki. Men dette Stand,-
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punkt stod Colbjørnsen fuldt ud paa, det var hans som den 

almindelige Opfattelse i hin Tid, at efter Frederik IV's Død 

havde Adelsvælden trængt sig op i Højsædet, beherskende 

Kongerne, men dette havde givet Enevoldsmagten et falsk Præg 

og ødelagt den sociale Udvikling. Man forbavses, naar man 

læser hin Tids historiske og politiske Skrifter, over den 

dybe Skillelinie, som næsten alle trak ved 1730. Ligesom 

iblandt de ældre Konger Kristian IV med sin folkelige Op

træden og sin Sans for alskens borgerlige Idrætter var Yndlings-

kongen, — ganske som han havde været det for Holberg, — 

saaledes stod Frederik IV iblandt Enevoldskongerne i en 

egen Glorie. Man havde — og det med Rette — høje 

Tanker om hans Iver for at varetage sin Kongegjerning, 

man mente, han havde vist en mærkelig Ordenssans og 

Sparsommelighed, at han havde holdt af at bruge jævne, 

borgerlige Raadgivere, værnet om de lavere Klasser, særlig-

ved Vornedskabets Ophævelse, og at han til Trods for at 

have liavt Krige, ødelæggende Ildebrande og Naturulykker at 

kæmpe med, dog havde efterladt Riget i en blomstrende 

Tilstand, i Sammenligning med hvilken Landet trods henved 

60 Aars Fred siden stadig var gaaet tilbage. Vi have her 

ikke at gjøre med at vise, hvorledes i dette historiske Syn 

falsk og sandt var blandet imellem hinanden; hvad der har 

Interesse, er at se, hvorledes det var dikteret af Datidens 

Syn paa Enevælden med dens folkelige Opgave, ligesom det 

naturligvis igjen virkede tilbage paa at styrke denne Op

fattelse. 

Idet man fra et saadant Standpunkt vilde vise Enevolds

magten de Veje, den skulde slaa ind paa i Fremtiden, blottede 

man unægtelig en Masse Skrøbeligheder ved dens Fortid. 

En Forfatter, der ogsaa havde behandlet Landforholdene, 

Præsten H. J. Birch i Glostrup, skrev (1790) et Flyveskrift: 

„Aarsagerne til Dannemarks Aftagelse i Velstand og Midlerne 

til Rigets Opkomst" 51). Men større Interesse har det at se, 

hvorledes Rothe, den i disse Aar vistnok vigtigste Forfatter 
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paa det politiske Omraade, med et Suk maa udtale, at han 

ikke havde Mod til at anstille en Sammenligning ..imellem 

det, vort Fædreland har vundet ved sin 60 Aar varende 

Fred, og det, den preussiske Stat har vundet i en lige lang, 

men en de vældigste Krige medførende Tid". Eller han ud

malede i det enkelte, hvorledes det kom til at svie til vor 

danske Stat, at man aldeles var afveget fra Frederik den IV's 

Regeringsplan, Følgen deraf var bleven Tilbagegang i Ager

bruget, Norges Tilsidesættelse, de idelig skiftende „Snese, 

ja Snese Korn- og Handelsplaner", Monopolvæsenets Over-

haand, Forvirring i Pengevæsenet, „Overdaad, der brammede 

med Bifald fra Kongeborgen", Slendrian i Embedsgjerningen 
o. s. v. 52). 

Saaledes skrev en Mand, der som Forfatter helst vilde 

rose alt, hvad der paa nogen Maade kunde roses. Hvilket 

Stof var der da ikke for en Forfatter, der formelig fraadsede 

i at hudflette alle de Skrøbeligheder, han kunde opdage! 

En saadan Forfatter var den allerede flere Gange nævnte 

N. D. Riegels. Hans bekjendteste større Skrifter falde først 

efter de Aar, vi paa delte Sted have med at gjøre; men han 

spillede allerede nu en vigtig Rolle ved adskillige Flyve

skrifter og ved sit Maanedsskrift „Kjøbenhavns S kilderie", 

der udkom i Aarene 1787, 1788 og 1790. Han var utvivl

somt et godt Hoved med et skarpt Blik og Evne til at 

gjøre træffende Iagttagelser, han kunde have interessante 

politiske Tanker, ligesom han ogsaa af Naturen havde Greb 

paa at kunne blive en livfuld Stilist. Men ulykkeligvis var 

lian ondskabsfuld, lidenskabelig og umaadelig indbildsk, og 

han havde ikke Agtelse for Sandheden. I Stedet for rolig 

at se paa Forholdene og skaffe sig en omhyggelig Kundskab 

om dem, for derefter at fælde en Dom, skruede han sig 

idelig op i en ophidset Stemning, undertiden aldeles vilkaar-

lig, men sædvanlig blindt følgende det Had til Personer, 

Stænder eller visse Institutioner, som han af en eller anden 

Grund havde fattet, og saa kunde han fuldstændig løbe løbsk. 
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Undertiden roser han over al Maade; men langt tiere gaar 

det løs hos ham med lange Ladninger af Haansord eller 

formelige Ukvemsord. Det er, som om han ikke kunde 

tænke paa Hoffolk, Adelsmænd, Godsejere, Universitets

professorer, Præster eller Læger uden at komme i Raseri. 

De vare i hans Øjne lutter Uhyrer af Dovenskab, Dumhed 

eller Slyngelagtighed, som alle havde det til fælles, at de 

kun tænkte paa at fede sig selv paa deres Medmenneskers 

Bekostning. Han kan under al denne Lidenskab paa Grund 

af sin stilistiske Begavelse undertiden sige formelt fortrin

lige Ting, adskilligt i hans Kritik kan være berettiget, og 

han kan være slaaende vittig; men medens han lader sin 

spruttende Pen løbe, taber han saare tidt al Selvkritik og al 

Paalidelighed, han bliver over alle Grænser vidtløftig, og 

han vænner sig til en Stil, snart kjedsommelig opstyltet, 

snart saa sjusket, at det er utaaleligt at læse ham. Han er 

ved alt dette bleven et mærkeligt og sørgeligt Exempel i 

vor Litteratur paa, i hvilken Grad et bidsk Sind kan øde

lægge en Forfatters Talent. Men ligesom han i hin Tid 

blændede adskillige og gjorde betydelig Opsigt, saaledes ere 

hans Skrifter baade paa Grund af det Standpunkt, han stod 

paa, og paa Grund af mange Enkeltheder i dem ingenlunde 

at overse. 
Riegels havde i Slutningen af den Guldbergske Tid 

været Pagehofmester. Da Kronprinsens Kammerpage Schlan-

busch udkastede de Planer til en Regeringsforandring, der 

under deres videre Udvikling førte til Begivenhederne den 14. 

April 1784, havde han meget tidlig indviet ham i dem; det 

havde, som det synes, været Riegels, der først saa Nødven

digheden af at drage A. P. Bernstorff ind i Foretagendet, 

og han havde anvist, hvorledes dette kunde ske. Men under 

de Ændringer, Planen efterhaandenblev underkastet, fjærnedes 

han, til hvis Karakter ingen havde Tillid, fra den videre Del

tagelse, og den Lejlighed, han havde haabet at faa til at 

spille en større Rolle, gik saaledes tabt. Der blev vistnok 
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givet ham en i og for sig anselig Løn for den Medvirkning, 

han en Tid havde ydet, idet han fik en aarlig Pension paa 

1000—1200 Rdl.*); men dette var ikke nok til at mildne 

hans Sind, han var og blev Pessimist. 

Sin politiske Synsmaade havde han som saa mange den

gang vistnok for en stor Del fra .Rothe; men han gik langt 

videre i sin Kritik end denne, og af den Begejstring, med 

hvilken Rothe saa paa Tidens Fremskridt, havde han intet; 

tvært imod alt var for ham sort i sort53). Hvor monarkisk 

sindet han end paa en vis Maade var, havde han derfor mest 

Lyst til at skildre det Onde, der var kommet over Menne

skene i Læ af Monarkierne. „Det er" skriver han et Sted, 

„nu engang saa i Verden, at Staternes Bestyrelse opæder 

hele Staten, at Borgernes Vel er i Modsigelse med Regentens, 

at det, man kalder Freds- og Retfærdigheds Haandhævelse, 

medtager Borgernes Sved og Marv, saa at næsten ingen time

lig Lyksalighed og Velstand bliver tilbage for nogen Borger, 

da al hans Møje fortæres af Regeringen, og lidet igjen fra 

Statens Kasse flyder ud i Borgerens Skjød". Han gav dette 

en bestemt Anvendelse paa Forholdene her i Landet54). Og 

hvilket blodigt Udfald paa Monarkierne er det ikke, naar 

han karakteriserer de almindelige Besættelser af høje Embeder 

ved at skrive: „Højt oppe paa Ærens Tempels Spir blinke 

Ærekransene, Gratialer og Benaadinger, som hykkelsk 

Klynken, kunstig Klage og anestolte Navne ligesaa ufejlbar-

ligen tiltrække sig som Tordenlederen Lynildstraalen"6B). 

Fandt han rundt omkring i Verdenshistorien Exempler nok 

paa slige Skyggesider, saa var det dog især det 18. Aar-

hundredes monarkiske Stater, der stode for hans Tanke, naar 

han skrev sligt. Ingen saa da ej heller mørkere paa Udviklingen 

her hjemme, Frugten af Tingenes Gang havde været, at nu 

„vandrede Folket omkring, besværet, betynget, segnende 

*) Han har selv engang angivet den til 1050 Rdl. 

5 
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under Vægten af de politiske og fysiske Byrder som de, der 

ere forvildede i en, ikkun af et og andet Stjærneskin oplyst 

Skov" B6). 
Men det var ikke nok at tale om Fortidens Synder. 

Regeringen selv havde tydelig betraadt Reformbanen for at 

raade Bod paa dem. Hovedsagen for dem, der havde Sans 

for Statens Vel og Styrelse, maatte være at paavise, hvad 

der i Datidens Forhold og Ordning trængte til Omdannelse 

og Forbedring, at lede Regeringen til at finde den rette Vej, 

ogsaa ved at kritisere den, naar den syntes at tage fejl af 

denne. Ingen var da ej heller i Tvivl om, at dette maatte 

være den offentlige Menings Kald, og der fattedes ikke Lyst 

til at give sit Besyv med i Drøftelsen. I en Artikel i Mi

nerva lægges det en Tysker i Munden at sige til en Dansk: 

,,Det er jo Tonen i alle Deres Selskaber, at De selv laste 

uafladelig alt, hvad man finder hos Dem, fra Øllet indtil 

Videnskaberne, fra Skosaalerne til Krigsstanden, fra Skibs

farten til Regeringen, intet, aldeles intet er frit for, at det 

jo vrages. Ikke en tolv Aars Pilt, ikke en ti Aars Jomfru, 

som jo véd at tale meget færdig om slemme Fejl i Statens 

Bestyrelse, i Politivæsenet, i Landhusholdningen, i Handels

systemet, i Krigsvæsenet baade til Lands og til Vands, o! 

i alting, i alting', Klage og Jammer allevegne"57). Ogsaa 

fremhæver den ene Korrespondanceartikel efter den anden 

fra Kjøbenhavn til „Politisches Journal", hvorledes alt, ogsaa 

Regeringens nye Skridt, kritiseredes, saa der endog (1^90) 

var Lyst til at tale om Despotisme, og al denne Kritik 

skejede ud i en formelig Pressefrækhed med vanvittige 

Skjældsord, dels imod enkelte Personer, dels imod hele Grene 

af Statsstyreisen. Der var, udtaltes der i det samme Tids

skrift, næppe noget politisk Paradox, som ikke var kommet 

frem ved Pressefriheden. 
Saadanne Domme, der tilsigtede at stille Bevægelsen i 

det ugunstigste Lys, vare sikkert overdrevne; men for slet 

ikke at tale om den hidsige Kamp om Landboreformerne, 
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saa kastede Pressen sig i disse Aar over en Kække Spørgs-
maal, mere end én Gang, saaledes at der opstod hede Fejder. 

Der blev kæmpet for og imod Indførelsen af en ny Liturgi, 

om hvorledes Landets Pengevæsen kunde komme i en for

svarlig Orden, der blev skrevet om Kornhandelen, om 

Kjøbenhavns kommunale Tilstande, om Fattigvæsen og 

Fængselsvæsen, om Universitetets Styrelse, dets Pengevæsen 

og Professorernes Udøvelse af deres Embedsgjerning o. s. v.58). 

Enhver ser let, at meget heraf stod i nøje Sammenhæng 

med Statsstyreisen, og hvad der blev skrevet, blev derfor 

let enten for eller imod Regeringen. Mest umiddelbart 

gjaldt dette vistnok Forhandlingen omOrdningen af Landets 

Pengevæsen, her hvor dels Regeringens Offentliggjørelse af 

en ny Finansplan, dels dens Indførelse af den saakaldte 

Speciesbank i Altona gav Stødet til Drøftelsen. Denne 

naaede en saadan Styrke og et saadant Omfang, at „Poli

tisches Journal" mente at kunne udtale, at der i intet Land 

blev skrevet saa meget om Finanser og Statsvidenskaber 

som i Danmark59). 
Det alier meste af, hvad der fremkom med Hensyn 

hertil, drejede sig selvfølgelig om rent administrative eller 

teknisk-finansielle Spørgsmaal. Men Forhandlingen har 

tillige en politisk Interesse, for saavidt den førte til at op

stille Krav paa, at Almenheden burde have Kjendskab til 

Finansernes virkelige Tilstand. Især Riegels, der i disse 

Aar afgjort var den skarpeste Kritiker i politisk-social Hen

seende, trak dette Punkt frem i sit voldsomme Flyveskrift 

„Julemærker fra Landet og Byen". Snart spørger han her: 

„Hvorfor kommer ikke alle offentlige Stiftelsers Revision 

for Lyset?", snart klager han over, at Undersaatterne holdes 

for Nar, idet man stræber at indbilde dem, at alle nye 

Skatter bruges til Gj ældens Afbetaling. Ikke mindre bittert 

udbryder han: „Af alt dette læres, at danske Undersaatter 

skal vedblive at betale Skatter, de maa aldrig spørge: hvor

til bruges Pengene, formindskes Gjælden, og naar skal Skat
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terne i det mindste blive staaende faste? Kan man da ikke 

vente at se engang Finansregnskabet" ? Til saadanne Klager 

føjer lian baade Fordringen om, at Skatterne skulle fordeles 

paa en billigere Maade, og om at Udgifterne skulle lægges 

ærlig for Publikums Øjne; ja, han gaar, og det er i høj Grad 

mærkeligt, saa vidt, at han kræver en Rigsstænderforsamling 

indkaldt. Idet han fremhæver Frederik Ill's Ord i Privi

legierne for Kjøbenhavn af 1661, hvor der tales om den 

Plads, Staden skal indtage, naar „Vi godt befinder Stænderne 

at sammenkalde", vil han aabenbart deri se et Tilsagn, 

han taler om den imellem Frederik III og Folket indgaaede 

Forening, og han siger, at hvad den Gang blev fastsat, var 

Grundlov. Saa udkaster han et Fantasibillede af, hvorledes 

det nu vilde gaa til paa en „slig Rigsdag. Hvormeget havde 

da ikke Kongen og Stænderne at spørge hinanden om ind

byrdes". Her vilde da blive gjort rede for Rigets Gjæld, 

Indtægter og Udgifter, og efter at troværdigt Regnskab var 

aflagt, vilde Undersaatterne bevilge Udgifterne. Men ikke 

nok dermed, han opregner en Række nærgaaende Spørgs-

maal, som „de fri Rigens Stænder vilde være berettigede 

til at gjøre Regeringen med Hensyn til forskjellige mislige 

Punkter i de sidste 29 Aars Finanshistorie, f. Ex. om hvad 

Staten havde faaet for de kongelige Plantager i Vestindien 

og for adskillige kongelige Aktier, solgte i Smug60)". Riegels, 

det ser man, var ikke bange for, hvad han sagde,'og skjønt hans 

Forklaring af, hvad der 1660 og 1661 blev udtalt af Frederik 

III, er af meget tvivlsom Rigtighed, vil ingen Nutidslæser 

andet end give hans Fordringer sin fulde Tilslutning. Han 

havde et klarere Instinkt end de fleste af sine samtidige 

her hjemme for, at al Tale om offentligt Regnskab kun havde 

lidet at sige, naar der ikke stod en fri Rigsstænderforsamling 

bagved. Men selv Kravene paa offentligt Regnskab vare 

ganske unyttige, thi et Statsregnskab blev aldrig offentlig

gjort. P. A. Heiberg kunde derfor i et Digt, han sendte 
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Riegels paa hans Bryllupsdag 26. Oktober 1790, blandt andet 
skrive: 

Naar man i Dannerkongens Riger 

Sig hæs paa Regnskab, Regnskab skriger 
Man skriger sig klin hæsere 

Man ej en Tøddel faar at se. 

Til det, der i denne Drøftelse kunde kaldes politiske 

Principspørgsmaal, sluttede sig nu ogsaa skarpe Angreb, 

snart paa bestaaende offentlige Institutioner, snart paa for-

skjellige Regeringsskridt og enkelte Personligheder. Det 

glubskeste i saa Henseende var sikkert de jydske Proprie

tærers Tillidsskrift til Kronprinsen i Anledning af Landbo

reformerne ; men det var heller ikke lempelig Tale, naar 

Riegels, for øvrigt næppe helt uden Grund, klagede over, 

at Holstenerne ved den af Regeringen udkastede Plan for 

Finanser og Pengevæsen vilde blive i høj Grad begunstigede 

paa de Danskes Bekostning og i Forbindelse dermed talte 

om det Aag, der om føje Tid vilde blive paalagt danske 

Halse, eller naar han ankede over, at der ved Embedsbesæt-

telser ikke blev taget Hensyn til Virksomhed og Duelighed61). 

Han drev det endog til at gjentage, hvad Rygtet — natur

ligvis løgnagtig — fortalte af ligefremme Skandaler om, at 

Slottet Eremitagen tillige med en Del Tønder Land „for en 

Ministersøns Bekvemmeligheds Skyld1' skulde overdrages 

en Undersaat, og han paastod, at en islandsk Handels-

direktør var bleven „eskamouteret bort", fordi han var ..Mi

nistrenes ofte vindfarende Haandlangere imod"6-). Haand i 

Haand hermed gik baade fra hans og andres Side Klager 

over Embedsmændenes slette Lønninger, over Tilsidesættelse 

af indfødte i Sammenligning med Tyskere, over Extraskatten, 

Tallotteriet, Rangvæsenet, Retsplejen, Slendrian i Embeds

førelsen, Lovenes ringe Tydelighed, slet Behandling af Bi
landene o. s. v.63). 

Vi have tidligere set, at den Misstemning, der under

tiden var kommen frem mod Kronprinsen, havde skaffet sig 
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Luft ved Smædeskrifter og Karrikaturer. Det ligger i Sagen 

selv, at ej lieller Regeringsmændene gik Ram forbi i den 

Slags Skrifter. Man har f. Ex. flere Karrikaturer fra 1787, 

der henpege til, at Statsraadsmedlemmerne ingenting bestilte64). 

Men Angrebene maa jævnlig have havt en meget skarpere 

Braad. I det mindste tales der i Minerva i Vinteren 1789— 

1790 dels med Afsky om dem, „der misbruge Trykkefri

hedens Klenod til at gjøre alle Regeringsforanstaltninger og 

de Mænd, den viser Tillid, forhadte", dels fortælles der, at 

der i det nylig forløbne Efteraar i Kjøbenhavn skulde „være 

blevet udbredt Sedler af saadant Indhold, der kunde have 

Uroligheds Oppustning til Øjemed." Rigtignok tilføjes der, 

at dette var frugtesløst og enfoldigt, og at de syntes at have 

havt Oprindelse fra en enkelt Person; men Tode talte dog 

ikke længe efter om den forgiftige Sæd, der var bleven ud-

saaet i \ interens Løb, og Rahbek har brugt det Udtryk, at 

Nidvæsenet var yderst ublu og skjændigt i Formælings-

aaret *). Som Exempel paa slige bitre Stemninger kan nævnes 

fra 1789 en dengang udkommen Karrikatur, der forestiller 

Kronprinsen staaende imellem en Bjørn med Menneskehoved 

og en Ræv, den første af dem tager ham paa Næsen, den 

anden søger at sætte ham et Par Briller paa. L^nderneden 

staar der trykt: 
Kast Brillen bort, Yoxnæsen og det Slør, 

Som skjuler Bjørnens Lap og Rævens Klør. 

Der kan ikke være Tvivl om, at denne Satire sigter til 

Kr. Colbjørnsens og Reventlows Indflydelse hos Kronprinsen. 

*) Der udkom dog ogsaa Blade, der skulde vise Kronprinsen i et godt 
Lys. saaledes et, der fremstillede ham besøgende de syge i et mili
tært Sygehus (1 November 1789), og et andet fra 1790 med Paaskrift: 
Frederik arbejder, hvor han ses skrivende ved et Bord, paa 

hvilket der ligger Bøger med Paaskrift „Landbosagen". Man ser Mi
nerva staaende hos ham med Oplysningens brændende Lampe lige
som ogsaa flere andre allegoriske Figurer. Til højre flygter Avind, 
der holder nogle Papirer med Paaskrift „Satirer" i llaanrlen. (Dette 

Blad findes i Boghandler Lynges Samling). 
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Ovenikjøbet kommer man ved Bjørnens Hoved til at tænke 

paa Colbjørnsens Ansigtstræk65). Og at Rahbek havde Ret 

i at tale om lignende Uvæsen senere i Aaret 1790, faar man 

Indtryk af, naar man ser, at der er blevet tilsendt Biilow, 

og en enkelt anden højtstaaende Mand, maaske ogsaa selve 

Kronprinsen et ikke ubetydeligt Tal anonyme Skrivelser, 

nogle endog temmelig lange, i hvilke der fremsættes en 

Række Advarsler; Danmark, hedder det, er ved Revolutionens 

Rand, der er en almindelig Forbitrelse, Adelen er Gjenstand 

for et stærkt Had, og der er en stærkt udbredt Misfornøjelse med 

Regeringskollegierne. Særlig gaar det ud over det danske 

Kancelli, ligesom det ogsaa siges, at Kjøbenhavns Magistrat 

var saa uduelig, at en Forandring nødvendigvis maatte ske, 

hvis Hovedstaden ikke skulde udsættes for en RevolutionG6). 

Medens der naturligvis kæmpedes af Regeringens Til

hængere for Rigtigheden af de Reformer og Forandringer, 

den indførte, lod den for øvrigt i det hele liaant om de person

lige, nærgaaende Angreb, Karrikaturerne og Smædeskrifterne. 

Der kan ikke være Skygge af Tvivl om, at det betænkelig

ste af alle de Skrifter, der i disse Aar fremkom, var Riegels's 

Julemærker fra Landet og Byen, ikke blot paa Grund af 

dets mange bitre Udtalelser om forsk] eilige Sider af Styrel

sen, men især fordi det pegede paa det ønskelige i en For-

fatningsforandring. Det er karakteristisk at se, hvorledes 

Guldberg, den gamle Tids Mand, blev forfærdet ved at læse 

dette Skrift. Hvad kunde synes ham frækkere end, som 

Riegels gjorde, at angribe selve Souveræneteten? „Efter at 

Kongeloven er kundgjort", skriver han til Biilow derom, 

„kan aldrig nogen Undersaat tale om en Rigsdag uden at 

angribe Souveræneteten, og følgelig, naar han skriver derom 

og raaber derom, forfalder han i den Skyld og Brøde, som 

den Danske Lov ommelder i dens 6-4—2 og 2—21—4." 

Med andre Ord Guldberg mente, at Riegels, hvis han ind

stævnedes for sit Skrift, maatte blive dømt til at miste Ære, 

Liv og Gods. Han fandt overhovedet Aanden i den Litte-
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ratur, som udfoldede sig i disse Aar, saa forfærdelig truende 

for Kongemagten, at lian mente, man styrede lien imod en 

Afgrund, saaledes at man vilde blive „det allerletteste Bytte 

for vor aldrig tro Nabo (Sverige). Yed det mindste Udbrud 

er Norge forloren, der da vist vilde være en Republik for 

sig selv efter sin norsk-engelske Aand" 67). „Julemærkerne" 

undlode heller ikke at paaviike Regeringen ubehagelig, og 

Kancelliet gav Befaling til, at, da Skriftet var udkommet 

anonymt, skulde Bogtrykker Holm, der havde trykket det, 

indkaldes til at møde paa Politikammeret for at spørges, om 

han vilde navngive Forfatteren. Han nægtede imidlertid at 

gjøre dette, idet han for øvrigt vedkj endte sig Ansvaret for 

Skriftets Indhold68). Politimesteren idømte ham da en Mulkt 

af 200 Rdl; men derved blev det. Imidlertid var der ogsaa 

blevet anlagt Sag i Anledning af P. A. Heibergs i „Rigs

dalerseddelens Hændelser" optagne Komedie „Virtuosen Nr. 

2", fordi der her var fremsat en tydelig Sigtelse imod Hol

mens Bestyrelse for en utilladelig Omgang med Flaadens 

Flag og Sejl. Sigtelsen var for ærekrænkende til at kunne 

taales, og den var uretfærdig. Ogsaa for dette Skrift maatte 

Bogtrykkeren bære Ansvaret, da det var anonymt. Det var 

en lige unyttig og uforsvarlig Udflugt, Heiberg greb til, 

naar han lod offentliggjøre, at Ordet „Holmen" var en Tryk

fejl for „Holmien". Naturligvis troede intet Menneske her-

paa, ej heller Hof- og Stadsretten, der dømte Bogtrykkeren 

til en Mulkt paa 200 Rdl. At Heiberg godtgjorde Bog

trykkeren denne Mulkt, er en Selvfølge. 
En ulige større Interesse knytter sig til den næste 

Retssag, som Heibergs Pen fremkaldte. Det var, da hans 

ovenfor nævnte Tndtogsvise bragte Kjøbenhavns Politimester 

til at indkalde ham og en Redaktør Poulsen, der havde op

taget Visen i det af ham udgivne Ugeblad Morgenposten, 

for Politiretten. Naar man tænker paa alt, hvad der ustraffet 

var blevet trykket i de senere Aar, var det en højst uheldig 

Tjenesteiver, der her bragte Politimesteren til at ville give 
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Reskriptet af 20. Oktober 1773 Anvendelse paa Heiberg, 

fordi han havde talt om. at der blev hængt Ordner paa 

Idioter, og at „Rigdommen voxer i Adelens Bleer" o. s. v. 

Det lykkedes da ogsaa Heiberg ved et vittigt Indlæg ganske 

at faa den offentlige Mening paa sin Side, og det vakte al

mindelig Harme, da Politimesteren (12. Novbr. 1790) dømte 

ham til en Mulkt af 150 Rdl. og Redaktør Poulsen for „en 

mindre G-rad af Ondskabu til en Mulkt af 50 Rdl. Oveni-

kjøbet ble ve Forfattere og Publikum ved denne Dom paa 

en ubehagelig Maade mindede om, at det Guldbergske 

Reskript endnu var en Virkelighed, at der altsaa for saa 

vidt var en betydelig Hage ved den saa meget omtalte 

Trykkefrihed. 

Men imidlertid var Spørgsmaalet om denne Friheds 

Udstrækning blevet taget under Overvejelse af Regeringen69). 

Den fandt ikke Bestemmelserne om Anonymitet tilstrækkelig 

nøjagtige, og Generalprokurør Kristian Colbjørnsen fik Be

faling til at gjøre Udkast til „en Lovgivning" derom. De 

Overvejelser, der i den Anledning fandt Sted i Oktober og 

November 1790, førte til Udstedelsen af Reskriptet af 3. 

December 1790, der kom til at træde i Stedet for de ældre 

hidtil gjældende af 7. Oktober 1771 og 20. Oktober 1773. 

Det udtales her først, at Censuren var bleven afskaffet, „paa 

det at enhver god og oplyst Mand ikke derved skulde hindres 

fra med Frimodighed og Redelighed offentlig at fremsætte 

sin Mening om, hvad han efter sin bedste Indsigt troede at 

kunne bidrage til at fremme det almindelige bedste." Der

efter ytrer Kongen sin Uvilje over, at denne Frihed mis

bruges af ildesindede Personer til at „haane de offentlige 

Foranstaltninger og angribe agtbare Medborgeres Ære, uden 

at de tør være deres Navne bekjendte." Denne „Frækhed" 

var det nødvendigt at sætte Grænser for, og derfor vilde 

Kongen have „igjentaget og skærpet Reskriptet af 7. Oktober 

1771, som forbyder at misbruge denne Frihed til de borger

lige Loves Overtrædelse." Da nu Misbrugen for en Del 
6 
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skulde have sin Grund i en urigtig Fortolkning af Reskriptet 

af 20. Oktbr. 1778, som om slige Forbrydelser „uden Hensigt 

til deres Gradu altid kunde forsones med Bøder fra 50 til 

200 Rdl., som Politimesteren kunde idømme uden Appel, saa 

blev denne Fortolkning erklæret for falsk, og det paabydes, 

at' „alle Sager, som rejse sig af Trykkefrihedens Misbrug, 

herefter bør forfølges ved de almindelige Retter, og de skyl

dige i Overensstemmelse med Reskriptet af 7. Oktober 1771 

dømmes efter Lovens Forskrift." 
Der er noget paafaldende ved dette Reskript. Det 

mælder sig som fremkaldt ved forskjellige Misbrug og ser 

efter Ordene ud som en Skærpelse af ældre Straffebestem

melser. Men dog blev det opfattet som betegnende et stort 

Fremskridt for Pressen. Dette var det ogsaa i Virkeligheden, 

thi Hovedpunktet var, at Politimesterens vilkaarlige Straffe

myndighed var bleven ophævet. Alle Pressesager vilde nu 

komme til at gaa til de ordinære Domstole; og naar dette 

stilledes sammen med de stærke Ord i Indledningen, der 

indeholdt en Anerkjendelse af det gode i „frimodige og 

redelige Udtalelser om, hvad der kunde fremme det al

mindelige bedste", maatte Reskriptet opfattes som dikteret 

af en for Pressefriheden velvillig Stemning. Der fremkom 

derfor en Række varme Udtalelser af Tak til Regeringen 

for det. Mest bekjendt i saa Henseende er maaske Heibergs 

Vers: 
Men Gud ske Lov, at Skribentertruppen 

Er fra Geniets Gehenna sluppen 

Paa Gammel Torv. 
Glæden var saa meget større, som der havde været stor 

Frygt for, at der var Planer oppe om at indskrænke Trykke

friheden. I Korrespondanceartikler fra Kjøbenhavn til „Po

litisches Journal" havde man kunnet læse klare Hentydninger 

dertil. Rahbek blandt andre var kommen i stærk Be

vægelse, og da Colbjørnsen paa denne Tid var Fremskridts

mændenes Afgud her hjemme, skrev han et Brev til denne, 
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hvori det blandt andet hedder: „Jeg er ikke udsendt at 

skrive paa Deres Stol: „Brutus, Du sover", thi det er al

mindelig bekjendt, at De med vante Iver har talt og vaaget 

for os; men medens man dvæler med at sætte Tordenlederen 

op, raser Tordenen iblandt os. Vore Øjne ere henvendte 

paa Dem .... 0! il at betrygge Trykkefrihedsalterets Fred, 

og De skal nyde Deres ædle Bestræbelsers Løn i at se deres 

herlige Frugter. Det almindelige Vel var stedse Deres 

Slægts Formaal; det er arveligt i den at opofre alting for 

dette." Colbjørnsen svarede strax med følgende trøstende 

Ord: „De skriver et Par Ord om Trykkefriheden, som røbe 

Bekymring for dens Skjæbne. Men ser De ikke, min Yen! 

ser De ikke Danmarks Skytsengel, dets kjække Frederik, og 

den ædle Bernstorff at staa som Vogtere ved dens Alter. 

Hvorledes skulde dette da kunne vanhelliges ? Nej, vær De 

og hver Fædrelandets, hver Friheds og Videnskabernes Ven 

tryg. Lænkerne brydes ikke paa et Sted for at smeddes 

til et andet. De tages ikke af Bonden for at lægges paa 

Filosofen"70) 
Colbjørnsen kunde med Tryghed svare beroligende. 

Dagen førend han skrev dette Brev (27. Novbr. 1790), var 

den kongelige Resolution falden, der fremkaldte det af ham 

selv affattede Reskripts Udstedelse71). Han vidste altsaa, at 

der ingen Fare var. 

Idet Aaret 1790 endte med at skabe almindelig Til

fredshed paa dette Punkt, var et nyt Skridt sket til at 

knytte et nøje Baand imellem Regeringen og den offentlige 

Mening, efter at Folkestemningen faa Maaneder i Forvejen 

havde givet sig Udtryk ved den Hyldest, der var bragt 

Kronprinsen personlig, saa Udviklingen siden 1784 havde 

hidtil ført til at lade den nedarvede Royalisme faa et smukkere 

Grundlag, end den nogensinde havde havt. 
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Den offentlige Mening i Norge og Regeringen. Danske 

Udtalelser om Norges Stilling. 

Vi have hidtil holdt os til Stemninger og Udtalelser 

for Danmarks Vedkommende, særlig som de viste sig i Hoved

staden, der i den mest udprægede Grad var toneangivende. 

Men overordentlig Vigtighed maatte det have, hvorledes der 

blev dømt og talt i Søsterriget. Det betegnende i saa Hen

seende ved Trykkefrihedstidens første Afsnit havde været, 

at det havde aabnet Sluserne for en til Dels meget naturlig 

Misfornøjelse over visse Tilsidesættelser, der fandtes hos 

mange Normænd. Misstemningen var parret med megen 

Loyalitet, med Troskabsfølelse imod Kongen og Broderfølelse 

imod det danske Folk; men at der var noget betænkeligt 

ved den, kunde enhver sige sig selv. Den Guldbergske 

Styrelses Holdning i Trykkefrihedssagen havde holdt Ud

bruddene af disse Stemninger tilbage. Kritik og Opposition 

vare for Guldberg altid en fræk Anmasselse, og naar han i 

sine Antegnelser til Suhms dengang ikke endnu udkomne 

kortfattede Danmarks Historie talte om de foragtelige Chri

stianise Raisonneurs, er det et Bevis paa, at han baade godt 

vidste, at der var Misfornøjelse, cg at den var ham meget 

ubehagelig. Dette stod vel ikke i Forbindelse med, at han 

kun vilde opfatte Norge som et underordnet Tilhæng til Dan

mark. For ikke at tale om skriftlige Udtalelser af'ham, der 

vidne om, at Norges Vel laa ham oprigtig paa Hjærtet, saa 

læser man i de af ham affattede Regeringsregler, som Enke

dronning Juliane Marie overrakte Kronprins Frederik efter 

hans Konfirmation: „Norge maa samme Omhu bæres for 

(som for Danmark)". Men det var Skade, at der ikke i 

hans Styrelses Tid skete noget for at imødekomme Nor

mændenes Krav, hvor disse vare fuldt berettigede. Forholdet 

var 1784 i det væsenlige, som det havde været 1772. Men 

dette var det samme som, at det var forværret; thi den Ud

vikling til større Selvstændighedsfølelse hos Normændene, 
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der tydelig havde vist sig i den Struenseeske Tid, var sikkert 

taget til siden den Tid. Man kan sige, det var en ligefrem 

Naturlov, at et Folk som det norske, der omtrent var lige-

saa talrigt som det danske, der i meget var forskjelligt fra 

dette og skilt fra det ved en ret anselig Afstand, efter-

haanden, som dets Kræfter steg, stedse mere maatte onske 

at indtage en selvstændig Stilling véd Siden af Broderfolket. 

Ovenikjøbet var det netop i Aarene siden 1772, at det „norske 

Selskab" i Kjøbenhavn havde dannet et betydningsfuldt 

Midtpunkt for det intelligente unge Norge, med dets selv

bevidste Holdning midt i den danske Hovedstad, med dets 

trofaste Vedhængen ved det fjærne Fædreland og dets Lyst 

til at forherlige dette ved alle Lejligheder72). Tilbagevirk

ningen herfra paa selve Norge kunde ikke andet end faa 

Betydning, og det var rimeligt nok, at Kristiania, der holdt 

af at opfatte sig som Norges politiske Hovedstad, fortrinsvis 

kunde afgive en frugtbar Jordbund for Selvstændigheds-

tankerne. Den Oplagthed til Kritik, som Tidsaanden over

hovedet førte med sig, og som vi for Danmarks særlige 

Vedkommende i det foregaaende havde set mange Exempler 

paa, nærede i Norge naturlig saadanne Ønsker, og naar den 

levende Handelsforbindelse, hvori dette Land stod med England, 

havde fremkaldt en ikke ringe „Anglomaniu hos Kjøbmændene 

rundt omkring i Landets Stæder, kunde den let tænkes at 

støtte Udbredelsen af politiske Frihedstanker efter engelsk 

Mønster. Men dermed var den dansk-norske Enevælde 

ingenlunde tjent. 

Nu maa det tillige erindres, at Staten dengang i Gustav 

III havde en Nabo, hvis Yndlingstanke det var at sprænge 

den ved at knytte Norge til Sverige. Det var bekjendt nok, 

at han med dette Maal for Øje i 1783 havde lagt detaljerede 

Planer til et Overfald paa Danmark, og selv om han havde 

maattet opgive dem, søgte han nu ligesom i sin Regerings 

første Aar efter bedste Evne at knytte Forbindelser med 

misfornøjede Normænd, der kunde være til Gavn for hans 
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Ønsker. Svenske Sympathier fandtes visselig kun hos 

ganske enkelte Normænd, saa for saavidt kunde Regeringen 

i ivjøbenhavn være tryg. Men det kunde være slemt nok, 

hvis der voxede separatistiske Ønsker op hos en Del Nor

mænd, og det var det, Guldberg tænkte paa, naar han 

frygtede for, at en Udvikling af friere politiske Meninger i 

Staten strax vilde have til Følge, at Norge „blev en Republik 

for sig selv efter sin norsk-engelske Aand". Det ligger i 

Sagen selv, at Gustav III med Iver vilde støtte, hvad der 

kunde tjene til at løsne Baandet imellem Danmark og Norge, 

hvor lidt han end i og for sig kunde holde af et republi

kansk Norge. 

For Øjeblikket var der dog kun liden Fare ved de 

Elementer til Separatisme, der vistnok vare tilstede. Man 

maa ikke forvexle vrantne Ytringer med virkelige Ad-

skillelsestanker. De Ønsker om at føre sit eget Liv, der 

maaske have været oppe hos en Del Normænd, have, for 

saa vidt de gik ud over Kravet paa visse Institutioner og 

visse Reformer, aabenbart været meget uklare. Det skorter 

ej heller paa Udtalelser af Normænd med et varmt Hjærte 

for deres Fædreland, der baade vidne om det loyaleste Sind 

med Heri syn til Forbindelsen med Danmark og om Venskabs

følelser for det danske Folk. Faa Normænd havde dengang 

saa godt et Navn som Præsten i Eger, Professor Hans 

Strøm, Forfatteren til fortrinlige topografiske Arbejder. 

Ikke alene træffer man i hans Topografi over Eger Præste-

gjæld Ytringer af Tilfredshed over, at han aldrig hos sine 

Sognefolk havde mærket noget til „den engelske og repu

blikanske Aand, der synes at herske hos en og anden, som 

handler paa England"; men han advarer tillige stærkt imod 

Ensidighed i Opfattelsen af Handelsforholdene med Danmark, 

og erindrer om, at i det mindste i Øjeblikket maatte de 

Danske bære meget større Byrder; han fandt det ikke ubil

ligt, at der var tilstaaet det Rige nogle Handelsfordele, som 

„kontribuerer det meste til Statens Vedligeholdelse, helst 
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naar det selv har liden Handel"73). Nogle faa Aar senere 

greb han Lejligheden til i et lille Flyveskrift at bede sine 

Landsmænd huske paa, hvor frastødende et Indtryk det gjen-

sidig slette Forhold imellem Englændere, Skotter og Irlændere 

gjorde. „Dette", skriver han saa, „tjener os, som saa meget om-

gaas disse Nationer, til Advarsel, at vi ikke ved Omgang indsuge 

deres Fejl i Stedet for at efterfølge deres Dyder. Lader os 

hellere ved en rosværdig Æmulation søge at overtræffe hin

anden i det, den ene kan have forud, og hvad den anden 

mangler, da vi Normænd kunde have Anledning til at spørge 

os selv: rHvi ere vi ikke ligesaa tarvelige som de Danske? 

Hvi lade vi dem være vore Læremestre i Fiskeri, Ager- og 

Havedyrkning, Handel o. s. v., som ofte er sket? Hvi have 

vore store Mænd næsten alle været Danske og deriblandt 

saa faa Norske ? Hvi bringe vi det med vore af Naturen 

gode Hoveder sjælden saa vidt, men blive staaende midt 
paa Vejen"74)? 

Ikke mindre Velvilje imod det danske Folk træder frem 

i et lille Flyveskrift af en anden bekjendt norsk topografisk 

Forfatter, Hans Arentz, hvilket udkom 1787 under Titel: 

„Grundtegning af den fornuftige norske Patriotisme". Paa 

den ene Side fremhævede Forfatteren her, at „norsk Pa

triotisme" ifølge sin Natur maa indskrænke sig til „Riget 

Norge og dets Land og Folk, som den norsk fødtes Fædrene

land og Fædrenefolk", og han hævder, at Norge ligesaa godt 

som Danmark maa anses „for vor fælles Konges og konge

lige Families virkelige Fædreland " Men han optager paa 

den anden Side ogsaa i den fornuftige norske, Patriotisme 

„en oprigtig Medhjælp efter Mulighed til det danske Folks 

gemene Bedste, baade som en undersaatlig Pligt og en sel

skabelig Skyldighed." Og, hedder det videre hos ham: „I 

Henseende til Foreningen med Danmark lader den fornuftige 

norske Patriotisme sig ikke forblænde, i hvad der end „enten 

inden- eller udenlands af Ukyndighed maatte snakkes om 

en provinsialmæssig Undergivenhed". . . . Dön norske Pa



48 

triotisme besidder Indsigt nok til at kunne skjelne imellem 

det virkelige og tilsyneladende, det væsenlige og tilfældige. 

Den kalder derfor heller ikke visse af den forrige Tids 

Tildragelser før Enevældet tilbage udi nogen ubehagelig 

Erindring . . . den forsvarer, ynder og glæder sig ved denne 

Forening udi sin Konges Person efter Kongelovens 19de 

Artikel og ønsker, at den Tidspunkt, hvorudi denne Lov 

skulde ophøre, maatte blive selve Tidens Ende" 75). 
Men hvor konservative end disse tvende Forfattere 

vare, saa havde dog ogsaa de Ønsker at udtale om Goder, 

deres Land med Urette savnede, saaledes netop stærkt Ønsket 

om et eget Universitet. I det hele kan det Indtryk af Loyalitet 

og af levende Hengivenhed for Kongehuset, der var frem

trædende hos mangfoldige Normænd og blandt andet meget 

stærkt hos Bondestanden, ikke kaste et Dække over, at lige

som den hele Udviklingsgang med Nødvendighed maatte 

føre til en Løsning afBaandet imellem de to Riger, saaledes 

laa der i de Træk af Misstemning, som vitterlig vare tilstede, 

en Spire, der i høj Grad burde kræve Opmærksomhed fra 

Regeringens Side. Sproget i Flyveskrifterne fra de nærmeste 

Aar efter 1784 var vistnok langt fra atmaale sig i Hidsighed 

og Styrke med, hvad der var blevet udtalt i den Struenseeske 

Trykkefrihedstid. Det var endog ikke overvættes meget, der 

i disse Aar blev skrevet af Normænd om deres Lands For

hold, og en norsk Forfatter klager derfor over, at de ikke 

havde Interesse nok derfor; men man kjender dog fra flere 

Sider Udtryk af Bitterhed over Stillingen, der ere stærke nok. 

Saaledes, naar Præsten Hammond, Forfatter af den nord

landske Missions Historie, en lidenskabelig Mand med ud

præget republikanske Meninger, et Par Aar før 1784 i et 

Brev til Suhm skrev: „Den kalmarske Forening gider ingen 

Normand læst noget om og kan ej skrive derover, er han en 

ærlig Mand, dér er Grundvolden til alle paafølgende Ulykker'1. 

Han taler om „det arme foragtede, underkuede Norgeu, og i 
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Slutningen af 1784 skriver han endog: „Kronprinsen véd 

vel ikke og hindres fra at vide, Norge er til"78). Bernt 

Anker, Norges rigeste Kjøbmand, hvis Holdning ved flere 

Lejligheder var af temmelig betænkelig Natur, udtalte 

1785 i en Sørgetale over en afdød Jærnværksejer: „Længe 

nok vare Kunster og Videnskaber hos os indhyllede i Mørke. 

Højskoler ere her fremmede Navne, Selskaber til at fremme 

Lærdom og Flid skimte næppe Dæmringen. Tænkeren maatte 

blive enten døsig eller rasende over de Labyrinther, i hvilke 

Avind og Upolitik styrte ham. Maatte Kronprinsen lære at 

kjende sit Folk, som er alt ved sig selv." Og i en Tale, han 

holdt ved sin Indtrædelse i det nordiske Videnskabernes Sel

skab i London, udbrød han: „Men Norge, Du forladte Plet 

paa Kloden, som er alt ved Dig selv og intet ved Omsorg, Du, 

som hverken har Højskole eller Flaade, som er miskjendt og for

ladt" "). Da Kronprins Frederik 1788 kom til Norge, viste 

han sig vistnok som den trofasteste, mest hengivne Undersaat 

og lod sætte et meget hædrende Vers under Prinsens Portræt; 

men det hindrede ham ikke fra det følgende Aar i et Brev 

til sin Fætter Carsten Anker at udtale, at han ikke vilde 

„entrere i denne saa elendig forvaltede Stats Tjeneste", og 

et halvt Aar senere har han skrevet i mystiske Udtryk til 

den samme Fætter, som om han ventede store Optrin, der 

kunde give ham Lejlighed til at ofre Livet for sit Fædre

land78). 

Medens slige forskjellige Følelser ligesom kæmpede om 

Magten hos Normændene, var det et stort Gode, at de ikke 

æggedes ved Stemningerne og den offentlige Mening hos det 

danske Folk. Højst sandsynlig er det jævnlig gaaet varmt 

til i Disputer imellem Danske og Noimænd i Kjøbenhavn. 

Den bekjendte Normand Biskop Claus Pavels, der i sin Stam

bog siger om sig selv, at han, saalænge hans Hjærte vilde 

slaa, aldrig „kunde ophøre at anse Danmark med ligesaa 

varm Hengivenhed som Norge", fortæller tillige, at han, 

7 
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medens lian som ungt Menneske levede i Kjøbenhavn, ,,havde 

mangen hed Dyst" med Landsmænd, „som ikke vare ganske 

fri for den Pseudopatriotisme, der efter Wessels Udtryk ind

bilder sig, at Mennesker kun findes i Norge og England". 

Man kan da vide, hvor let slige unge Normænd tørnede 

sammen med danske Kammerater, især da de, efter hvad selv 

det norske Folks enthousiastiske Beundrer Tyge Rothe klart 

har antydet,9), jævnlig havde en uheldig Tilbøjelighed til 

Arrogance overfor de Danske80). Formodentlig have disse, 

der kjendte deres Svaghed, til Vederlag havt en Fornøjelse 

af at tirre dem ved Udfald paa Norge. Men alt sligt, ikke 

mindre end de meget omtalte nu hendøende Slagsmaal 

imellem danske og norske Russer var af forsvindende Be

tydning i Sammenligning med den Mængde trofaste Yen

skaber for hele Livet, der bleve sluttede imellem Danske og 

Normænd her i Kjøbenhavn. Datidens Erindringsskrifter og 

mangen Familietradition vidne klart derom. Der var trods 

alle Smaarivninger og nationale Forskjelligheder efterhaanden 

knyttet en Mængde tætte Baand imellem de to Folk, som ogsaa 

efter Rigernes Adsk'llelse have bevaret deres Kraft. 

En Virkning heraf var en Række velvillige Udtalelser, 

man i hin Tid saa fremkomme fra dansk Side, dels om Norge 

og det norske Folk i Almindelighed, dels om flere af de 

Krav, der fra deres Side bleve opstillede. For en stor Del 

vare de og kunde de ikke være andet end en Gjentagelse 

af, hvad der var talt og skrevet, da der i Trykkefrihedens 

tidligere Afsnit forhandledes om Norges Stilling81). Men 

noget bør dog fremdrages. Det havde saaledes stor Betyd

ning, at Martfelts Skrift om Kornhandelens Ordning nu ud

kom, og at han her med skarp Kritik gik løs paa det Baand, 

der trykkede det søndenfjeldske Norge, at det maatte tage 

sit Korn fra Danmark. Suhin, der elskede Norge saa højt 

som nogen Normand og med saa megen Styrke tidligere 

havde fremhævet Tilsidesættelsen af dets Tarv, undlod ikke 

i disse Aar at vise sine gamle Følelser ved for tredje Gang 
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at udgive sit i norsk Aand skrevne Arbejde: „Om Oekonomien, 

særlig Norges", og en Række yngre Forfattere skrev i det 

betegnende nok baade af en Dansk (Rahbek) og af en Nor

mand (Pram) redigerede „Minerva" Artikel paa Artikel, der 

vidnede om varme Følelser for det norske Folk82). Hennings 

udtalte her den Tanke at skaffe Norge et Universitet ved at 

flytte det ganske forfaldne Sorø Akademi derop, og i det 

samme Tidsskrift læstes Afhandlinger om Norges økonomiske 

og sociale Tilstande, om Bygselsvæsen og Odelsret, om hvor

ledes Norges Velstand var taget af i de senere Aar især hos 

Landalmuen, og hvad der var Aarsagerne dertil. Minerva 

stod overhovedet ligesaa aabent for Artikler og Afhandlinger, 

der vedrørte Norge, som for, hvad der blev skrevet om sær

lig danske Forhold. Samtidig finder man i det ogsaa i 

Kjøbenhavn udkommende og af en dansk Mand L. H. Bøgh 

redigerede Tidsskrift „Samleren"83) en Mængde Bidrag, der 

vedrøre Norge, og man kan i Tidsskriftet „Kritik og Anti

kritik" træffe Artikler, der ligesom de i Minerva vise 

Ønsket om at holde Vægtskaalen lige imellem de tvende 

Riger84). 
Men det mærkeligste, der i disse Aar kom frem om 

Danmarks og Norges gjensidige Forhold, var Rothes i 1788 

udgivne Skrift: „Om nogle Dannemarks og Norges Fordringer 

til hinanden", som han skrev i Anledning af Kronprinsens 

nær forestaaende Rejse til Norge85). Det har ganske vist 

Rothes vante Fejl, den skrækkelig opskruede, affekterte Stil 

og en Mængde Ord, der aldrig ere komne i nogen anden 

Forfatters Pen end hans. Man kan ikke undgaa at blive 

træt af hans evindelige Lovprisninger over Norge og Nor

mændene, dette mageløse Land med en Befolkning aflutter 

Vidundermennesker, og selve Grundplanen i hans Skrift er 

besynderlig kunstlet. Han stiller nemlig sit Æmne saaledes, 

at det, man vilde kalde Norges Interesser og Fordringer, 

for ham bliver Danmarks Fordringer med Hensyn til Norge 

og omvendt. Men alligevel lønner det sig at arbejde sig 
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gjennem den haarde Skal og at læse Skriftet. Har det allerede 

Interesse at se hans Varme for de norske Odels bønder, fordi 

den viser, hvor gjennemtrængt han var af Datidens Ideer om, 

at en fri Bondebefolkning nærmest kunde virkeliggjøre det 

Ideal af Oprindelighed, Fiiskhed og Frihed, hvori man, paa

virket af Rousseau, søgte Folkenes Lykke, saa er det umuligt 

andet end at højagte det varme Fædrelandssind, der gaar 

igjennem Bogen, den Iver, han har for at skabe gjensidig 

Kjærlighed og Billighedsaand imellem Danske og Normænd, 

den Forening, der er hos ham af at ville stille sig paa hele 

Statens Standpunkt, og saa af Lyst til at vise, hvad der burde 

gjøres for at hjælpe Norge i Vejret. Ingen Normand kunde 

mere end han have Tanken henvendt paa de mange for-

skjellige Retninger, hvori der burde arbejdes fremad hos 

dem for at udvikle deres Land i økonomisk Henseende. 

Men som han i andre Skrifter fra denne Tid kan tale om 

det „miskj endte, men uskatterlige Norgeu, som han klart hen

tyder til de uheldige Virkninger af „det vanædle Koloni

system", af „Lens- og Adelsaristokrati", af „Kjøbenhavns 

eller Jorddrots monopolske Gejst"86), saaledes er Hoved

punktet i Skriftet at virke for den størst mulige Ligestilling 

for Norge ved Siden af Danmark. Thi begge Folk, siger 

han, ere ifølge Forbindelsens hele Natur aldeles lige. „Der 

maa for ingen Del siges, at Norge fordrer af Danmark. Det 

maatte jo synes, som mente man, at Kongen var mere Danne

marks end Norges Mand, men hvor falsk var denne Tanke! 

Det stolte Norge kan have at bede sin Monark om det og 

det; men det skal ikke, og det vil ikke begjære af Danne

mark , det begjærer igjennem Rigets Statsraad, Rigets Kan

celli, Rigets Kammer; det venter endog, at i vor Kurial 

Sprog skal engang indføres den ædle Tone, at Statskollegier, 

hvilke ere for hele Staten, de benævnes ikke efter en enkelt 

Del af Staten". 

Rothe holdt bestemt paa Enhedsstaten, og det var og-

saa den simple Konsekvens af Enevælden; men han vilde 
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have en loyal Gjennemførelse af det, der stedse statsretlig 

var blevet stillet op som Kongeprogrammet, at Danmark 

og Norge vare to Riger i én Stat. Derfor vilde han ogsaa 

have, at der skulde tages „saa skarp Hensigt paa Statens 

Deles Særskilthed1', som det paa nogen Maade kunde ske, 

at der altsaa f. Ex. blev indført særegne Kollegier i Kjø-

benhavn for norske Kancellisager og norske Kammersager, 

medens der maatte være et „for alle Statens Dele under ét 

tænkende og raadgivende Statsraad". Han mente ogsaa, at 

der i Norge selv burde være visse provinsiale Kamre og 

Kommereekommissioner, der kunde repræsentere det særlige 

lokale Kjendskab og yde Kollegierne de nødvendige Op

lysninger. At han med stor Styrke tager Ordet for, at 

Norge skulde have sit eget Universitet, er en Selvfølge, han 

fremsætter alle de vante Argumenter, hvormed denne For

dring begrundedes, og han hæver sig endog i den Anledning 

til den skarpe Udtalelse, „at det var et machiavelsk, det var 

et hadeværdigt Sofisteri, om nogen sagde, at Norge bør 

bindes til Danmark ved Afhængigheder og Subordination"8?). 

Alt dette blev udviklet i den loyaleste Form og i Sam

menhæng med stærke Lovtaler over Kronprinsen og varme. 

Opfordringer til Normændene om trofast at slutte sig til 

ham, naar han kom til deres Land. Men det var i Virke

ligheden et til Marven gaaende Indlæg i, hvad man kan 

kalde det norske Spørgsmaal, det var paa den ene Side en 

alvorlig Kritik af det System, der hidtil havde været fulgt, 

og paa den anden Side den mest indtrængende Opfordring 

til Regeringen om at betræde en ny Bane. Husker man nu 

paa den store Anseelse, Rothe nød hos det yngre, fremad 

stræbende Danmark, kan man rolig sige, at, hvad der var 

hans Opfattelse af Stillingen til Norge, ogsaa var den, der 

herskede hos den Kreds af yngre Forfattere, som skrev i 

Minerva, i Kritik og Antikritik, i Kjøbenhavns lærde Efter

retninger og snart efter i Iris o. s. v. Alle spredte Udtalelser 

fra deres Side pege desuden i den Retning. Og saa lidt som dette 
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bør glemmes, naar man taler om Forholdet imellem dansk 

og norsk i forrige Aarhundrede, saa lidt bør det overses, at 

den Mand, der af alle indtil da, ja man kan sige indtil 

Aarhundredets Ende paa den mest omfattende og dybt 

gaaende Maade gjennemtænkte Forholdet imellem Danmark 

og Norge og tog Ordet for Norges Ligestilling, det var, ikke 

en Normand, men en Dansk. 
Men nu i Regeringskredsene! Hvordan var Opfattelsen 

der af Forholdet til Norge. Vi se, at Johan Biilov iblandt, 

hvad han fra de første Aar efter Regeringsforan dringen 1784 

i sine Optegnelser har kaldet „Resultater af mine Samtaler 

med Kronprinsen", deriblandt ogsaa anfører: „Ikke glemme, 

at Norge ligesaa vel som Danmark fortjener Opmærksom

hed"88). Ingen kan være i Tvivl om, at dette faldt ogsaa 

var den Mands Opfattelse, der paa visse Omraader fik mest 

at sige og som selv var født Normand, nemlig Kristian Col-

bjørnsen. Hvor nøje han end voxede sammen med særlig 

danske Forhold, har han aldrig fornægtet sin norske Fødsel 

eller sin Kjærlighed til sit Fødeland. Endnu en Mand, hvis 

Stemninger med Hensyn til Norge det er muligt at se, og 

som kunde faa meget at sige, var Finansministeren Ernst 

Schimmelmann. Han havde som ungt Menneske Aar 1771 

gjennemrejst en stor Del af Norge lige op til Nordland, 

og i Breve, han dengang skrev til sin Ven Hennings, talte 

han ikke alene med stor Varme om Bondebefolkningen, der 

havde bragt ham til at tænke paa „vor Rousseau" og hans 

„Naturtilstand, hvori Menneskene ere lykkeligere og altsaa 

ogsaa bedre"; men han udbrød tillige i harmfulde Udtryk om, 

hvor mishandlet Landet var blevet for at raade Bod paa 

Danmarks slette Handelsbalance, hvorledes det var under

kuet ved utaalelige Skatter, bragt til at være en Boldt for 

en Mængde Smaatyranner og ofret til Bedste for en anden 

Nation, der ikke var det værd89) o. s. v. Foreløbig vendte 

han tilbage fra Norge til Kjøbenliavn med den Beslutning 

at bruge sin Stilling som Medlem af Bankdirektionen til at 
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gjøre dette Land Nytte. Og nu efter 1784 var han Finans

minister. Hvilken Lejlighed var der da ikke til at arbejde 

for dette, efter hans tidligere Mening saa undertrykte 

Folk? Ovenikjøbet var det den daværende Regerings Plan, 

i det hele at gjøie, hvad der var den muligt, for at fremme 

Udviklingen af Rigernes naturlige Hjælpekilder. Den haabede, 

at den paa den Maade bedst efterhaanden kunde arbejde 

Staten ud af den uheldige finansielle Stilling, hvori den 

var. At der i saa Henseende ogsaa blev tænkt paa Norge, 

derom vidner Finansplanen af 1785, der udtrykkelig frem

hævede, at den Kreditkasse, man ønskede at oprette, særlig 

skulde have det Maal at understøtte „Vore norske Under-

saatter, som have mest Vanskelighed at tilvejebringe i Banken 

antagelige Hypotheker og derved at forskaffe sig de til Pro

dukternes Frembringelse fornødne Fonds"00). Naar Rege

ringen det følgende Aar (3. Maj 1786) gav Bergseminariet 

i Kongsberg en stærk Udvikling, var det ogsaa for at styrke 

en af de Næringsveje, som dengang gjaldt for de vigtigste 

i Norge. Det blev i Minerva hilset som en god Begyndelse 

til, at der kunde blive givet den norske Ungdom „nyttige 

og i det allerringeste de rent uundværlige Kundskaber 

uden at sende dem ud af Landet for at hente dem" ; men 

som mere end en Begyndelse blev det ikke opfattet. Vig

tigere var det vistnok, at man havde faaet Øjet op for det 

nyttige ved en større Fr:hed i Produktion og Omsætning, 

at man havde set, at „man burde stræbe efter at befri Han

delen for alle trykkende Lænker"91). Det var netop dette, 

der fra norsk Side saa stærkt var krævet for Kornhandelens 

V edkommende. 

Midt under disse forskjellige Overvejelser udbrød i Slut

ningen af 1786 den saa kaldte Lofthusfejde i Kristianssand 

Amt. Det var et Udbrud af Bøndernes Forbitrelse over 

formentlige Udsugeiser fra Retsbetjentenes Side, og skjønt 

de norske Bønder jævnlig klagede over „helt Skind", saa 

gav Sportelvæsenet utvivlsomt Anledning til skammelige 
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Misbrug, saaledes netop i clen Egn, hvor Misnøjet kom til 

Udbrud. Uheldigvis var Bonden Niels Lofthus, der stillede 

sig i Spidsen for Bevægelsen, et uroligt Hoved, der gik ad

skilligt ud over Lovlighedens Grænser. Røret naaede helt 

op i Thelemarken. Da Bønderne under Lofthuses Ledelse 

samlede sig i store væbnede Skarer, udbredte Skræk sig 

rundt omkring. Uagtet Bevægelsen ikke havde nogen politisk 

Farve, var den mislig nok, især da man godt kjendte Gustav 

III' Planer med Hensyn til Norge, og den vakte ikke ringe 

Uro hos Regeringen i Kjøbenhavn. General Huth foreslog 

endog Kronprinsen at sende nogle Tropper fra Danmark 

derop; men det blev dog heldigvis ikke til noget. Re

geringen, der selv maalte erkjende, at der laa noget be

rettiget til Grund for Bøndernes Klage, foretrak at gaa lem

pelig til Værks, og den naaede ogsaa at faa dem til at 

skilles ad. Derimod blev Lofthus arresteret og ført til Kri

stiania, hvor han blev holdt i Fængsel til sin Død 1797. Da 

Røret efter hans Fængsling havde tabt al sin Kraft, blev 

det uden Eftervirkninger Imidlertid gav det Anledning 

til, at der (11. Juni 1788) blev udstedt et Sportelreglement 

for Norge, der kunde betrygge Befolkningen deroppe imod 

den Slags Prellerier, som man nylig havde set vække saa 

stor Forbitrelse. Det er ogsaa muligt, at dette Røre har 

virket til at fremskynde Ophævelsen af den Normændene 

saa forhadte Forpligtelse for det søndenfjeldske Norge til at 

tage det Korn, det behøvede, fra Danmark (6. Juni 1788); 

men for øvrigt hørte dette Skridt, om hvis Rigtighed Mart-

felt faa Aar i Forvejen klart havde overtydet enhver uhildet, 

tydelig med til Regeringens Plan om at lette Handelsomsæt

ningen. Ganske i samme Retning gik det, at Aaiet i Foi-

vejen (1787) var Handelen paa Finmarken, der hidtil havde 

været et kongeligt Monopol, bleven frigiven for alle, om 

end saaledes at Handelen skulde drives paa visse bestemte 

Handelspladser deroppe. 
Flere vigtige Skridt vare saaledes gjorte tor at al-
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lijælpe gamle Klager fra Norges Side, og da Kronprinsen i 

Sommeren 1788, som tidligere berørt, kom til Norge, der 

ikke havde set nogen Konge siden 1749, vakte han alminde

lig Jubel. Den Smiger, der ødsledes paa ham i Sange og 

Taler, gik til det videst mulige, til rene Latterligheder. 

„Velkommen", hed det saaledes, „utrættelige Hannibal at 

ogsaa besøge dine Klippeboere, Nors Sønner", og det for

taltes ham, at i Anledning af Kornhandelens Frigivelse „endog 

diende Barn ved Moderbryst udlallede hans Lov". Men ved 

Siden deraf hører man dog indtrængende Opfordringer blive 

rettede til ham om at tage sig af Landet, der saa haardt 

behøvede hans Omsorg. „Glem ej", hedder det i en Sang, 

„et ædelt Folk at ære, vi elske Dig, elsk os igjen". Og 

denne Opfordring kunde endog komme frem formet som be

stemte Krav. I en Tiltale til ham ved hans Komme til 

Trøndelagen (10. Juli 1788) hed det: „Vi tro et Akademi i 

Riget nødvendigt, at ikke den studerende Ungdom skal for

dærves og Familierne ødelægges. En Bank i Riget tro vi 

at ville gjøre Handelen ret levende" 92). 

Men foreløbig blev der andet at tænke paa. I Efter-

aaret fandt den tidligere omtalte Diversion af den norske Hær 

Sted ind paa svensk Grund, og hvor ubetydeligt end dette 

Felttog var, havde det dog den sørgelige Virkning, at de Ud

gifter, det voldte, traadte ødelæggende i Vejen forGjennem-

førelsen af den Plan, der skulde have bragt Statens Fi

nanser paa Fode. Store extraordinære Udgifter kunde næppe 

indtræde i et uheldigere Øjeblik. Det viste sig ogsaa snart, 

at der paa det korte Felttog kun havde været sørget slet 

for Soldaternes Forplejning. Smitsomme Sygdomme udbrød 

iblandt dem, efter at de vare vendte tilbage, og henved 

3 — 4000 Mand bukkede under for dem. Det gav, som rime

ligt var, Prins Karl af'Hessens Popularitet i Norge et Grund

stød9'''), thi det var ham, der som kommanderende General 

maatte bære Ansvaret for de begaaede Fejl. Men dette kom 

først efterhaanden frem. Foreløbig var der lutter Glæde 
8 

warnt 
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over Felttoget, der pustedes op til at have været noget stort, 

og Kronprinsen blev modtaget med en umaadelig Jubel, da 

han kom tilbage til Kristiania. Folk spændte Hestene fra 

hans Yogn og trak ham igjennem Gaderne. Hans Ophold 

i Norge dette Aar havde stærkt forøget den nedarvede 

norske Hengivenhed for Kongehuset*), og, hvor lidt vindende 

hans Personlighed end var ved første Øjekast, havde man 

dog faaet et smukt Indtryk af hans ærlige Karakter, hans 

Følelse for Menigmand, hans oprigtige Lyst til at afhjælpe 

forskjellige Mangler og hans Villighed til at høre paa Klager 

og Ønsker94). Det var derfor et stort Gode, at han havde 

foretaget disse tvende Rejser til Norge, og det gjorde ikke 

bag efter noget Skaar i Kjærligheden til ham, at der snart 

blev fældet skarpe Domme over Ledelsen af Felttoget i 

ßahuslen. 
Hvis man kunde tro den svenske Generalkonsul Marti-

neaus Indberetninger fra Kristiania til Gustav III, var der 

imidlertid i de nærmest følgende Aar meget Misnøje i 

Norge og stor Uvilje over Forbindelsen med Danmark. Men 

hans Udtalelser herom bære langt mere Vidnesbyrd om, 

hvad han ønskede, end om, hvad der virkelig var Tilfældet. 

Naar undtages en enkelt Ytring af en eller anden Frondør95) 

i Kristiania, er der intet at faa fat paa, som tydelig vidner 

derom. Selv det Uheld for Regeringen, at den 1789 paa 

Grund af Krigsudgifterne maatte paalægge en extraordinær 

Skat i Norge ligesom i Danmark, fremkaldte ikke det ringeste 

Udbrud af Misstemning Martineau maatte ogsaa til sin Be

drøvelse i Juni 1790 skrive til en svensk Statsmand om 

Stemningen i Kristiania: „Man er her altfor skikkelige Folk". 

Frederik Moltke, den senere Statsminister, der kom til Kri-

*) Skade, at denne kunde faa sit Udtryk ved saa frastødende Ord som, 
naar det i en Afskedsepilog lied: „Ejegode Konge, Tak ske dig, at 
Du gav os denne din Søn! Saa lyder Folkets Stemme blandt Klip
perne; det takker Dig, som Menneskeslægten priser Alfader for For

løseren". 
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stiania som Stiftamtmand i Foraaret 1790 paa et Tidspunkt, 

da al Verden havde Hovedet fuldt af den franske Revolution, 

skrev rigtignok dengang til ßülov: „At Norges kjække 

Sønner ere opmærksomme paa Frihedens Fremvæxt i Europa 

og passe paa Øjeblikket, hvor de kunde erhverve sig nye 

Fordele, og at de ere nu mere end nogen Tid stemte dertil, 

det synes mig klart"96). Men heri ligger intet, der tyder 

paa, at han har frygtet for separatistiske Planer, intet, der 

peger ud over, at Normænd nu som tidligere have ønsket 

visse Forandringer i deres Stilling97). Hvor loyal Grund

stemningen var i Norge, viste sig tydelig senere i dette Aar 

i Anledning af Kronprinsens Bryllup. Da kappedes alle 

Byer (14 Septbr.) i Akershus Stift om at fejre denne Dag, 

Kristiania fremfor alle gjorde sit bedste98). Det var et Side

stykke til den Iver, Kjøbenhavn lagde for Dagen ved samme 

Lejlighed. Kongemagten syntes at have lige fast Grund at 

staa paa i begge Rigerne. 

Stemninger med Hensyn til den franske Revolution. 

Mynster kommer et Sted i sine Meddelelser om sit 

Levuet til at tale om, hvor stærkt han som ungt Menneske 

havde været greben af den franske Revolutions Ideer, hvor

ledes „Deltagelsen1' for dem havde bevæget de „inderste 

Strænge i hans Væsen." Det var ikke med nogen Anger, han 

i sin Alderdom saa tilbage paa hin Tid. „Ingen," skriver 

han derom, „behøver at skamme sig ved, at lian i Revolu

tionens første Tider af den ventede Menneskehedens Regene

ration", det havde været „et stort og skjønt Tidspunkt"99). 

Enhver, der kjender noget nærmere til hin Tids Historie og 

senere selv har oplevet bevægede Tider af en noget lignende 

Natur, vil forstaa denne Udtalelse af den gamle Biskop, 

hvem politisk Liberalisme dog laa saa fjærn som vel muligt, 

da han nedskrev disse Linier. Tidsaanden stod, da den 
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franske Revolution brød løs, i et kun altfor skjærende Mis

forhold til Tingenes Tilstand, til det forældede i Samfunds

former, Statsinstitutioner og Lovgivning, til en Mangfoldig

hed af til Dels oprørende Misbrug, der vare gaaede i Arv 

fra Fortiden. Den oplyste Enevælde havde vistnok søgt 

at komme Tidsaanden imøde; men den havde, som Helhed 

taget, mere ført til at vise Berettigelsen i at kræve Frem

skridt, end den havde været heldig med at gjennemføre 

saadanne, den havde for en stor Del taget fejlagtig fat paa 

Sagen og derfor kun lidet naaet sit Maal. Nu bredte det 

Budskab sig vidt omkring i Europa, at i Frankrig, i det 

Land, hvorfra man havde været vant til at modtage saa 

mange Impulser, og livis Litteratur i de sidste Aartier havde 

været Bæreren for Datidens Fremskridtsideer, det Land 

endelig, hvor Samfundstilstandene samtidig havde været mest 

raadne, der var en stor Bevægelse brudt løs, baaren af en 

mægtig Begejstring for Folkets, ja, man kan sige, for Menne

skehedens Frigjørelse. Det var da ej heller alene Ungdom

men, som blev grebet deraf, nej, mangfoldige af de mest 

opvakte, begavede Naturer, især vistnok ved Universiteterne 

og iblandt de universitetsdannede var det samme Tilfældet 
med. 

Bastillens Erobring var den første større Begivenhed i 

Revolutionen, der gjorde en umaadelig Opsigt. Nu læser 

man om den med mere Modbydelighed end Sympathi; men 

dengang blev den ganske naturlig opfattet som noget sym

bolsk, som et Varsel om, at de Lænker, Despotiet og de 

privilegerede Stænders Overvægt havde lagt paa Folkene, 

skulde falde af dem. Da Baggesen, der netop dengang 

rejste ned igjennem Tyskland, hørte Budskabet derom, ud

brød han strax i Henrykkelse: „Ned med alle Bastiller" 10°); 

og Steffens fortæller, at hans Fader, en jævn Regiments-

kirurg, efter denne Begivenhed havde kaldt ham og hans 

Brødre til sig og med den største Bevægelse udmalet for 

dem Revolutionens første Optrin. „Børn", havde han ud
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brudt, „I ere at misunde, hvilken skjøn lykkelig Tid ligger 

for Eder! Dersom det ikke lykkes Eder at tilkæmpe Eder 

en fri, uafhængig Stilling, saa ligger Skylden hos Eder selv. 

Alle Standens, alle Fattigdommens indsnævrende Forhold 

ville forsvinde, den ringeste vil aabne en lige Kam}) med 

den, der hidtil har været mægtigst, en Kamp med lige Vaaben, 

paa lige Jordbund. O! gid jeg var ung som I"101). Men 

det var næppe almindeligt, at Bevægelsens umaadelige Alvor 

og Betydning strax var Folk klar her hjemme. Ikke blot 

vare selvfølgelig mange altfor overfladiske og ligegyldige 

til at tænke paa andet end deres daglige Syssel og Fornøjel

ser; men Rahbek vidner ogsaa, at Revolutionen „fra Be

gyndelsen forekom ham og hans Kreds som en Fraktions-

strid mellem Hofkabaler, -Kabinetsintriguer, Feudalaristokrati, 

Parlamentsovermod og hierarkisk Hoffærdighed, som ved

kommende vel imellem dem selv vilde afgjøre"102). Det var 

ikke forunderligt, at de saa saaledes derpaa. Ganske vist havde 

der i de nærmest foregaaende Aar været et livligt Røre i Kjø-

benhavn med Hensyn til offentlige Spørgsmaal, der var blevet 

kæmpet med Hidsighed, endog med Lidenskab, Tilstandene i 

Staten vare i vigtige Henseender blevne drøftede med Iver; men 

trods al Kritik af Regeringen, trods de Smædeskrifter og Karri-

katurer, der vare blevne satte i Omløb om den, havde den 

vundet stedse stærkere Fodfæste i den offentlige Mening. 

Det Aar, da den franske Revolution brød ud og Bastillen 

blev stormet, var Aaret efter, at Datidens store sociale Spørgs

maal her i Landet var blevet løst, idet den almindelige borger

lige Frihed var bleven kundgjort fra Tronen ved Stavns-

baandets Løsning. Vi have ogsaa set, hvilken Taknemme

lighed der med god Grund føltes imod Regeringen for en 

Trykkefrihed, som var uden noget Sidestykke i Europas 

aller fleste Lande. Folk havde en opmuntrende Følelse af 

Lettelse, og de havde tillige Haab om Fremskridt under fri

sindede Statsmænds Ledelse. Dette Haab havde ganske 

naturlig givet den nedarvede Royalisme, hvad Tode kaldte 
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dansk medfødt Kongekjærlighed, en Styrke, der kun lidet 

passede til revolutionære Synsmaader. Den hele Stilling 

var en saadan, at det i den første Tid laa nærmest at tage 

„Nysgjerrighedens Andel" i Revolutionen. 

Imidlertid hindrede dette ikke, at Begivenhederne i 

Frankrig fulgtes med stor Opmærksomhed, og hvad man 

nærmest maa kalde den offentlige Mening i Kjøbenhavn, 

den, der repræsenteredes ved Dreyers Klub, ved Minerva103) 

og de Kjøbenhavnske lærde Efterretninger, den havde paa 

det bestemteste Sympathi for Bevægelsen i Paris. Den af 

Pram redigerede Artikel „Historien" i Minerva vidner i O 'i 

næsten hvert eneste Nummer derom. „Træt af de utaaleligste 

Undertrykkelser," hedder det saaledes i et Nummer fra Efter-

aaret 1789, „afkaster Folket i Frankrig alle Baand for med 

fuld Frihed at vælge den Regeringsmaade, som bedst findes 

at svare til det, der burde være enhver Regerings eneste 

Hensigt, Folkets sande Lyksalighed"104). Den Opfattelse, 

der ligger heri, at nemlig den franske Revolution var en 

fuldt berettiget Rejsning imod en tyrannisk Regering, var 

ganske almindelig. Nu til Dags, efter at der er tænkt og 

skrevet saameget om Vanden régime et la revolution, vide vi 

god Besked om, at Revolutionen var en Rejsning, ingen

lunde alene eller endog fortrinsvis imod Kongemagten og 

dens Misbrug i og for sig, men imod Resultaterne af en Ud

vikling, der gik Aarhundreder tilbage, imod en hel Stats-

og Samfundsorden, og at det var Foreningen af givne politi

ske og sociale slette Tilstande og af en af store Talenter baaren, 

men i høj Grad ensidig Aandsudvikling, der skabte den. Fra 

et saa omfattende Synspunkt forstod man ikke dengang at 

se den. Baggesen udtalte nok træffende, at de virkelige 

Fædre til den Frihed, Revolutionen gav, vare Rousseau, 

Mably, Raynal, Voltaire o. a., og at de to modsatte Kræfter 

i Frankrig, der havde skabt Revolutionen, vare Despotisme 

og Oplysning105). En lignende Opfattelse af den opløsende 

Indflydelse, Litteraturen og Videnskaben havde havt, kan 
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man ogsaa enkelte Gange ellers træffe paa; men det alminde

lige hos dem, der sympathiserede med Revolutionen, var, at 

de opfattede den som udelukkende fremkaldt ved Hoffets og 

Regeringens Slethed og Undertrykkelser. Det var, som om 

de vare bange for at bringe Trykkefriheden i Fare ved at 

indrømme, at Skrifter kunde have slige Virkninger. „Nej", 

udbryder Rahbek saaledes netop med Tanken herom, „den 

fjortende Ludvigs pragtfuldt ødsle Despotismus, hans Efter

mands sardanapalsk skidne Forødelser, det paafølgende Hofs 

Fremskridt i samme Spor og de deraf flydende Almenbyrder 

og Finansforlegenheder vare den eneste Aarsag til Revolu
tionen" 106). 

Jo mere man imidlertid holdt af udelukkende at kaste 

Ansvaret for det voldsomme Udbrud paa „det skrækkelige 

Despoti", som Folket havde rejst sig imod, desto mere var 

der i de første Aar af Revolutionen Tilbøjelighed til at lade 

et Dække falde over de Udskejelser, som der i Virkeligheden 

lige fra først af havde været fuldt op af. Der kunde nok i 

Anledning af Optrinene den 5. og 6. Oktober 1789, som 

nødte Ludvig XVI til at flytte til Paris, i Minerva tales om 

„Parises ej noksom regerlige Pøbel"; men samtidig beteg

nedes Modpartiet som „et for det meste i Mørke krybende 

Aristokratparti", og om der end blev gjort opmærksom paa 

den forunderlig truende Gjæring rundt omkring, hed det 

dog trøstende, at Filosofien havde lært Datidens Mennesker 

Mildhed. „Hvad", hedder det, „ere Frankrigs nuværende 

Uroligheder mod de Aarhundred lange Rædsomheder, hvor

med England mer ved Bøddelens end ved Krigerens Sværd 
tilkæmpede sig Friheden" 107)! 

Der skulde ikke gaa lang Tid hen, inden den, der havde 

skre\ et saaledes, blev revet ud af sin. Tro paa Filosofiens 

mildnende Magt. Men endnu var Blikket overvejende vendt 

imod Fremskridtet. Festen den 14. Juli 1790 paa Marsmarken, 

da Kongen foreløbig aflagde Ed paa Forfatningen, var efter 

Prams Mening „Menneskerettighedernes glimrende Triumftog 
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over usurperet Storvælde108)", og det følgende Aar frem

hævede han, hvilken rig Frugt Revolutionen havde bragt 

ved „de ufortabelige Menneskerettigheders Erkjendelse." 

Han mindede her om de to første Paragraffer af „Menneske

rettighedernes Erklæring"; han udtalte i Anledning af den 

første af dem, „at Indgreb deri eller Savn af Handle- og 

Tænkefrihed er det, som Menneskene nu ej kunne taale uden 

at gjøre Opstand", og Indholdet af den anden Paragraf, at 

Menneskene fødes lige o. s. v., bragte ham til at udtale: 

„Ophævelsen af det ydmygende, forhaanende, nedtrykkende 

i Forskellen imellem Menneskene er uden Tvivl alt alminde-

ligen regnet med til Menneskenes uvurderlige Fornødenheder 

til deres Lyksalighed" 109). 
Blikket udvidedes, som man ser. Det begyndte snart 

at blive klart, at den franske Revolution havde en universel 

Karakter. Baggesen havde med digterisk Begejstring under 

sit Ophold i Paris 1790 udtrykt sine Tanker derom ved at 

skrive: „Revolutionen er uden Lige i Verdenshistorien 

Den, der nær ved eller langt fra har fornummet denne nye 

Skabelses Udvikling og ikke vaagner ved dens højtidelige 

Bulder til dobbelt Liv, til anstrængt Opmærksomhed, til 

dybere Ransagning . . . han kan være, hvad man vil, og 

hvad man ikke vil — men han maa afstaa Navn af Men

neske" u0). Omtrent samtidig lod Riegels i „Julemærker fra 

Landet og Byen", et Fremtidsskue aabne sig for Læserne, del

viste dem mægtige Resultater af „den transke Nations tor 

den selv farlige Hede, men for Menneskeheden heldige 

Gjæring." „Store", skriver han, „ere de Lærdomme, Frankrig-

lærer hele Menneskeligheden, og maaske saa vigtige, at de, 

endnu ikke satte i Ligevægt, knuse nærværende Slægt; men 

efter vore Dage grundfæstede paa dennes Undergang, vil 

de vist ophøje sig langt over gothisk Adelsaand, hierarkiske 

Voldsmænd og da holde disse lænkede til deres Triumfvogn, 

naar de uforstyrrede drage om fra Hytte til Byen og ud

brede varig Lyksalighed" 1U). 



Jo mere storartet Revolutionsrøret i Frankrig viste sig. 

og jo klarere det var, at det satte en Mængde af de vigtigste 

politiske, sociale, filosofiske og religiøse Spørgsmaal i Be

vægelse, desto mere fængslede det Opmærksomheden her 

hjemme. 

Ud paa Landet, udenfor de dannedes Kreds, trængte 

sig vistnok under Revolutionens Gang kun „dunkel Kund

skab om Frankrigs Forvirrelser og ødelæggende indre og 

ydre Krige"112). Men med stor Styrke optoge Efterret

ningerne fra Frankrig Almenheden, først og fremmest i 

Kjøbenhavn, men dog ogsaa mere eller mindre i de danske 

og norske Kjøbstæder, og dette holdt sig Aarhundredet ud. 

Man behøver kun at læse lidt i Erindringsskrifter fra hin 

Tid for at se det. Der kan ej heller være Tvivl om, 

at, hvad der hørtes fra Frankrig, strax har paavirket den 

offentlige Drøftelse om vore egne Forhold i de nærmeste 

Aar efter 1789. Man mærker tydelig en Gjenlyd derfra 

under Slutningskampen om Landboreformerne, da de 103 

jydske Proprietærer i deres Tillidsskrift til Kronprinsen (1791) 

advarende pegede paa de „gyselige Exempler" paa Ulydig

hed fra Bøndernes Side, som Frankrig netop nu opviste. 

Og den Modsætning imellem Demokrater og Aristokrater, 

som den franske Revolution udviklede til en hidtil uanet 

Højde, den smittede paa en iøjnefaldende Maade under 

Kampen imellem Landboreformernes Venner og Modstandere. 

Folk begyndte stærkt at se denne i Lys af de franske Parti

kampe, og man stemplede hinanden med de Navne, der fra 
disse vare komne i Mode113). 

Naturligvis blev det en sand Mani at politisere om de 

franske Forhold, Revolutionens Fremtid og mulige Virk

ninger. Det var uimodstaaeligt for alvorlige Mennesker at 

tænke derover og at klare deres Tanker ved gjensidig 

Drøftelse, og hvilke Samtaleæmner kunde være mere fristende 

for dem, der ikke havde andet at gjøre end at slaa Tiden 

ihjel ved Passiar i en eller anden af Tidens talrige Klubber! 
9 
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Mangen liaard og skarp Disput har der vanket, under hvilken 

den i slige Tider vante Modsætning imellem unge og gamle 

jævnlig liar gjort sig gjældende. Det er som en Gjenklang 

af hine Ordkampe, naar Mynster ved at tale om dem siger, 

at „der var i de fleste af Revolutionens Modstandere saa 

megen Fordom, Ensidighed, aandelig Dovenskab, hovmodig 

Ringeagt for Menneskehedens højeste Interesser og for en

hver Begejstring, at det let kan tilgives de unge, at selv 

Sandheden i hines Mund intet Indtryk kunde gjøre"114). 

Men det meste af slige Disputer var selvfølgelig det mest 

overfladiske Pjank, tomt Kandestøberi, uden at de, der stredes 

for eller imod Mirabeau, Lafayette, Pethion o. a., havde 

nogensomhelst Forstand paa det, de talte om. Man kan da 

vel forstaa, at Rahbek, vranten over alt sligt, kunde skrive 

sin i hin Tid saa vel kjendte Drikkevise: „Nu bort med 

alskens Politik". Men, tilføjer han ved at tale derom i sine 

„Erindringer", det hjalp ikke, og han maa tilstaa, at han 

selv noget senere blev grebet af den samme Syge115). 

Det var et sangvinsk Haab om en ny skjøn Tid for 

Menneskeheden, der havde vundet Revolutionen mange Til

hængere i forskjellige Lande; men utykkeligvis var den nye 

Tids Morgenrøde altfor farvet med Blod til, at ikke Tvivl 

og Frygt snart skulde blande sig med Haabet. Det var umu

ligt andet end at beklage de stedse stærkere Udskejelser. 

Desuden fik man her hjemme midt iblandt alle de par

tiske Meddelelser, som skyldtes franske Blade, et vægtigt 

Vidnesbyrd om Tingenes virkelige Tilstand ved en Række 

Rejsebreve fra Paris, som Minerva meddelte, og som vare 

skrevne af den unge talentfulde historiske Professor 

Frederik Sneedorff. Han havde nylig brudt en ny Bane 

ved vort Universitet, idet han for en talrig Tilhørerkreds 

havde holdt livfulde, vækkende Foredrag om Fædrelandets 

og den almindelige nyere Historie. Nu opholdt han sig paa 

en Udenlandsrejse i Paris i Vinteren 1791—92. Han var en 

fin, ædel Natur, livfuld i sin Opfattelse, omhyggelig i sine 
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Iagttagelser og aandfuld i sin Fremstilling. Endnu den Dag 

idag ere lians Breve fra Paris en højst interessant Læsning. 

Han var kommen dertil med gode Forudsætninger til at f'or-

staa Revolutionen, og han havde hilset den med Sympathi 

som et Røre, „der havde angrebet Aristokratiet i Europa 

paa sit føleligste Sted". Hans Breve vidne om, hvor grundig 

han søgte at forstaa, hvad der foregik. Han fulgte dels For

handlingerne i den lovgivende Forsamling, dels overværede 

han Møder i Jakobinerklubben og i Feuillanternes Klub, 

af hvilken han blev Medlem. Men det Bi] lede af Udvik

lingen, der tegnede sig for ham, var kun sørgeligt. Vistnok 

krympede han sig ved at bryde Staven over Forfatningen 

af 1791. Man maatte, mente han, vente, inden man fældede 

en afgjørende Dom om denne „mærkværdige Bygning. 

Nogle hører jeg sige: „Værelserne ere for smaa", andre: „de 

ere for store"; men lad os ikke dømme herom, førend de ere 

dekorerte, og man har boet i dem nogen Tid". Ulykke

ligvis kunde den Maade, hvorpaa den lovgivende Forsam

ling brugte Forfatningen, kun oprøre en Mand med hans 

ethiske Sans. Dens idelige Arbejden paa at undergrave, 

hvad der var levnet af Kongemagten, det Bifald, den gav 

„evige Deklamationer og de grundløseste Udfald paa Mi

nistrene, dens Seen igjennem Fingre med, at alle, der ikke 

stemmede med den, angrebes i Skandskrifter", dens uret

færdige Beslutninger imod de ubeedigede Præster, alt dette 

vakte den stærkeste Harme hos ham. Og om han end liavde 

Øje for det mægtige patriotiske Opsving, der var kommet 

i Folket, saa blev han modbydelig ved al den Letfærdighed, 

han saa brede sig. Kun nødig vilde han dog opgive Haabet 

om en lykkelig Fremtid for Frankrig. „Jeg har", skriver 

han, „set Nationalgarder, som tro, at naar man har en blaa 

Kjole med røde Opslager, saa behøver man hverken Orden 

eller Subordination eller at lære at marchere. Jeg har hørt 

Drenge med Briller paa Næsen paastaa, at der var ingen 

Gud, og at der burde ingen Templer være uden for Friheden. 
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Jeg har hørt Fruentimmer glæde dem over den 5te Oktober 

og tale om Lanternen som om deres Natbord. Ja! jeg har 

set Friheden, den Gudinde, som hver Jordens ædle Søn 

tilbeder, forhaanet og forfulgt, fordi den gik ved Siden af 

Betfærdigheden og Fornuften. Men igjennem alle disse 

Skyer, som i dette Øjeblik og maaske for lang Tid vil for

dunkle Frankrigs Horizont, har jeg ogsaa set Glimt af den 

Sol, hvis Straaler har oplivet Rom og Brittannien og Nord

amerika". Dog, dette Haab stod kun for ham som en fjærn 

Mulighed. Han forlod Frankrig i Foraaret 1792 med den 

Overbevisning, at dets nye Forfatning havde ligesaa farlige 

Fjender i Jakobinerklubben som iblandt Emigranterne, og 

da han sagde Farvel til dets Kyster, var det med vemodige 

Tanker om de Farer, der truede det. „Farvel"! det var hans 

Tanke, „interessante, mægtige, men i disse Øjeblikke ulykke

lige Rige! Dine 40,000 Municipaliteter ere et Monstrum, som 

engang vil opsluge Konstitutionen, dine 500 debatterende, 

denuncerende, tyranniserende Selskaber udgjøre et Aristo

krati, hvorpaa der er intet Exempel i Historien. De gjøre 

Pøbelen til en Afgud, hvis Altere vanære Friheden og for

nærme Folkets Majestæt. Dine Lovgivere forvirre endnu 

uophørlig de forskjellige Begreb af Pøbelen og Folket; thi 

som det er Folkets Yæsen at være alt, saa er det Pøbelens 

at være intet" 116). 

Det blev ikke forundt Sneedorff personlig at virke her 

hjemme for en ædruelig Opfattelse af Revolutionen. Et 

Par Maaneder efter, at han havde forladt Frankrig, omkom 

han i England ved et ulykkeligt Spring fra en Vogn, som 

et Par Heste løb løbsk med. Han var da kun 32 Aar gammel, 

og ved hans Død led dansk Videnskab et af de smerteligste 

Tab, den har lidt. Hans Breve gjorde Opsigt, da de kom 

frem i Minerva, og det er sandsynligt nok, at de have ud

øvet en dulmende Virkning paa Begejstringen hos nogle. 

De bare i en slaaende Grad Sandhedens Præg. Ogsaa inde

holdt Rahbeks „Tilskuer" snart efter en Artikel i en lignende 



69 

Aflnd. Der mindedes i den allerede om Cromwells Rolle 

under den engelske Revolution og om, hvor let Anarki 

slaar over i Despoti117). 

Men om nu end de maadeholdne Frihedsmænd fik Øjnene 

op for Revolutionens Skyggesider118), saa var der dog en 

paaf'aldende Lyst til at vælte Ansvaret for disse over paa 

den franske Konge og hans Omgivelser. Selv Rejsningen 

mod Ludvig XVI 10. August 1792, der styrtede ham fra hans 

Trone, blev nærmest opfattet som en Følge af „de troløse 

og skrækkelige Midler", som „Monarkens Tilhængere" havde 

grebet til for at tilbageerobre det, de havde tabt119). Sym

pathien for Revolutionen havde indtil Slutningen af 1792 

sikkert Overvægten i den offentlige Mening her i Landet. 

Men selvfølgelig have mange, især i de højere Sam-

fundskredse, brudt Staven over den fra først af. Hvorledes 

der fra den Side er blevet dømt om den, derom ere Guldbergs 

Breve til forskjellige et slaaende Vidnesbyrd. Man kan 

tænke sig, i hvilken Grad den maatte oprøre ham lige fra 

dens første Begyndelse; han stod i Virkeligheden udenfor 

al Forstaaelse af, hvad Tiden med Rette krævede, ogsaa af, 

hvad der havde gjort Revolutionen nødvendig. Han havde 

derfor en kjedsommelig Forkjærlighed for i sine Udtalelser 

om den at blive staaende ved almindelige Deklamationer, 

hvorved han ligesom slog Hænderne sammen af Forfærdelse 

og spaaede en skrækkelig Fremtid. Men ret træffende kaldte 

han unægtelig Frankrig „Europæ alchymiske Laboratorium", 

det var en sand Bemærkning af ham i Ef'teraaret 1789, at 

„skal la régénération de la France gaa for sig og dette Barn 

komme til Verden, saa bliver det ikke borte af Mangel paa 

Fødsels Veer", og det var ikke uden Berettigelse, at lian 

talte om, hvorledes man i Frankrig vilde sætte „et halvt-

hundrede abstrakte smukt vendte Sætninger i Stedet for to 

tusend Aars lange, ayrekjøbte, ofte gjentagne Erfaringer" 12°). 

Han havde endelig god Grund til at finde den franske For

fatning, saaledes som den tegnede til at blive, højst uheldig, 
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fordi man i den allevegne saa Bolværker imod den konge

lige Overmagt og „følgelig en spændt Kraft til det privative", 

medens „Kraften til det positive14, som behøvedes for Statens 

Vel og Anseelse, fattedes121). Det var under Indtrykket af 

alt dette hans Ønske, at der maatte blive dannet en alminde

lig europæisk Konfoederation imod Frankrig, og at Danmark 

vilde slutte sig til den122). 

Guldbergs Opfattelse holdt sig til hans Breve og Sam

taler. Men at der ogsaa i Pressen kunde blive dømt strængt 

om den franske Revolutions Udviklingsgang allerede i dens 

første Aar, viser Tidsskriftet Iris, der for øvrigt i meget 

ingenlunde delte Guldbergs Synsmaader. Det hedder der f. Ex. 

i en lille Artikel om Ludvig XYI's Flugt 1791: „Aarsagen 

er ganske naturlig, hans Residens var hans Fængsel, og hans 

Rige havde man taget fra ham, med største Devotion, det 

forstaar sig, ligesom visse Mennesker i Spanien siges at bede 

smukke Folk paa Gaden med dybeste Respekt om Tilladelse 

at lette dem af med den besværlige Hat og Kappe." Fra 

et saadant Standpunkt er dets Fremstilling af Begivenheder

nes Gang 1791 og 1792 i det hele skrevet1-3). 

Saa kom Ludvig XVI's Henrettelse 21. Januar 1793, 

og dermed aabnedes Rædselsperioden. Øhlenschlager for

tæller i sine „Erindringer", at han dengang gik i Efterslægt

selskabets Skole, og at Edvard Storm, der var Skolens Be

styrer, en Dag var traadt ind i den Klasse, hvori han var, 

og i en meget ligegyldig Tone havde fortalt om den franske 

Konges Henrettelse, idet han tilføjede: „Før var han Ludvig 

Capet, nu er han Ludvig caput." Storm hørte ikke til de 

radikale Tilhængere af Revolutionen og kunde udtale sig 

bittert om Jakobinerne, saa det er et paafaldende Træk. 

Men saadan var ikke den almindelige Opfattelse i de mere 

maadeholdne Kredse. Tvært imod fremkaldte Budskabet om 

Henrettelsen her manges Vrede, og Tonen slog stærkt om 124). 

I Minerva brød I. K. Høst, der nu redigerede Artiklen „Hi

storien", i kraftige Udtryk Staven over Kongens Domfældelse 
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som en Udaad af en blodtørstig Fraktion, og i „Den danske 

Tilskuer" skrev Rahbek, at Ludvig XVI maatte opfattes 

som det første Slagtoffer, der bragtes et ny oprindende 

Despoti, han kaldte hans Henrettelse et Justitsmord. Dette 

ny oprindende Despoti kom ogsaa til Magten ved Jako-

binismens Sejr, og nu vendte adskillige, som tidligere havde 

set med Sympathi paa Revolutionen, sig med Modbj^delighed 

fra de Optrin, som den blev saa rig paa. Forbitrelsesudbrud 

imod Jakobinerne komme frem i Minerva den ene Gang 

efter den anden, og samtidig med, at der fældes strænge 

Domme over Personligheder som Robespierre, Danton og 

Marat, angribes ogsaa de politiske Grundsætninger, der 

havde Magten i Frankrig. Der tales saaledes i en Afhand

ling, som hører til de mere fremragende i Tidsskriftet, om 

den nye Maxime af Helvedpolitiken, at Frihed er en Plante, 

som trives bedst i den store Hobs Irreligions og Immora

litets Sumpe, og der gives et skarpt Sidehug til „det legis-

latoriske Galimathias i de sidste Aar i Frankrig, hvilket 

dog saa mange have optaget med lydende Jubel og Gjenlyd". 

Medens Menneskerettighedernes Erklæring tidligere havde 

været almindelig lovprist, angreb denne Afhandlings For

fatter den nu for dens ubestemte Abstraktioner om Frihed, 

Lighed og Folkesouverænetet, af hvilke man kunde gjøre 

intet eller alt, eftersom man forklarede dem til. Det var, 

mente han, vanskeligt at finde et Udtryk, der var skarpt 

nok til at betegne det gale ved „den politiske Ligemagenu, 

der var indført i Frankrig126). 

Vistnok kan man træffe Tilbøjelighed til at kaste Skylden 

for Rædslerne over paa de udenlandske Magter som dem, 

der ved deres Angreb paa Frankrig havde forøget Parti

ophidselsen der; men dette forhindrede dog ikke Harmen 

over Blodherredømmet fra at komme frem, ligesom det er 

en Selvfølge, at Charlotte Corday var Gjenstand for stærk 

Sympathi. Kort efter Rædselsperiodens Ophør kaldte Hen

nings med Tilbageblik paa denne Tid Bjergpartiets Førere 
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..Verdens største Uhyrer11126). Skjønt Rahbek undertiden i 

disse Aar kunde udtale, at han af Mangel paa tilstrækkelig 

sikker Kundskab til de franske Forhold var neutral med 

Hensyn til Revolutionen, saa ytrede han dog allerede i Sep

tember 1793 i et Brev til N3^erup, at Jakobinerne havde 

gjort ham til Antidemokrat, fordi han kun vilde staa under 

Lovene, og hanmente at have et sikrere Værn i dem „under 

den monarkiske Himmelegn end under den oklokratiske". 

Ja, han troede, og deri havde han sikkert fuldstændig Ret, 

at den Vending, Frankrigs Revolution nogle Gange havde 

taget, havde skræmmet Regeringerne i flere europæiske 

Lande „bort fra det populære System" og derved gjort „den 

borgerlige Frihed virkelig Skade"157). Naturligvis steg sam

tidig Forbitrelsen endnu mere hos dem, der allerede tid

ligere havde været Fjender af Revolutionen. Iris tordnede 

stadig løs, og den norske Digter og Præst Zetlitz skrev i et 

Digt fra 1793 om jdet „uhæderlige Gallien1-, der „grusomt 

krænkede Folkets Ret i Landets første Borger" 128); en højere 

Officer, General Mansbach, fremstillede lejlighedsvis i et 

Flyveskrift det daværende franske Samfund som et, hvori 

Religion, Sædelighed, Gjæstfrihed, Dyd og alle blide Baand, 

der knytte Samfundet sammen, vare tilintetgjorte, og han 

forudsaa, at Enden maatte blive et Despoti, hvorunder de, 

der nu førte Morderdolken, vilde indtage Pairernes og Her

tugernes Plads129). Sit stærkeste Udtryk fik denne Op^ 

fattelse dog i Ugebladet Folkevennen, der fra Begyndelsen 

af 1794 Nummer efter Nummer fnyste imod Frankrig og dets 

Revolution. 
Det voldsomme Sprog, der førtes i dette med mere 

Lidenskab end Dygtighed redigerede Tidsskrift hang sammen 

med Opfattelsen af, at den franske Revolution vedvarende 

havde fanatiske Tilhængere, der let kunde fristes til at over

føre dens samfundsødelæggende Grundsætninger paa danske 

Forhold. Dette var for saa vidt sandt, som Terrorismens 

Rædsler for adskilliges Vedkommende langt fra iormaaede 
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Frihedsrøret i Frankrig. Mynster har aflagt et Vidnesbyrd 

derom for sit eget Vedkommende. Efter at han i sine Med

delelser om sit Levnet har forsvaret den Ret, han og hans 

samtidige havde havt til at hilse den franske Revolution i 

dens Begyndelse med Samstemning, tilføjer han: „Men vel 

er det med Undseelse, jeg erindrer, hvor ensidige, partiske, 

forblindede vi kunde vedblive at være under dens Fortgang, 

hvorledes vi kunde undskylde, forsvare saa meget af det 

vederstyggeligste, kunde imod de sikreste Efterretninger be

tvivle saa mange af de rædselsfuldeste Optrin eller vælte 

Skylden derfor blot paa de fremmede Magters Indblanding". 

Granske paa samme Maade taler Stelfens om, hvorledes en 

dæmonisk Begejstring og de mest afsindige Ideers Magt hen

rev og bedøvede ham. End ikke Ludvig XVI's og Marie 

Antoinettes Henrettelse bragte ham strax til Besindelse130). 

Saaledes blev der altsaa talt og dømt i en Kreds af begavede 

unge Mænd med ædle og dybe Interesser, og hvis Sind for

trinsvis var henvendt paa aandelige og videnskabelige Spørgs-

maal! Hvorledes kan man da ikke tænke sig, at lidenskabe

lig opbrusende Naturer, der hensynsløst fulgte en Stemning, 

eller tørre Fanatikere dømte? Det var, som om de overfor 

den stærke Forbitrelse, der fra den modsatte Side voxede 

op, kun bleve endnu fastere i deres Synsmaader, endnu 

ivrigere i at forsvare alt. „Mere end én Gang", hedder det 

„Den danske Tilskuer" i Januar 1793, „har Tilskueren i 

Selskaber hørt Folk skjændes, dog mest om politiske Ma

terier, som det kunde være ved gammel Strand eller i det 

franske Nationalgalleri." Men efter Kongens Henrettelse 

bleve Disputerne aabenbart endnu bitrere, nu, da det, som 

det blev udtalt, gjaldt Spørgsmaal, „hvor ingen kunde være 

virkelig neutral." 

Terrorismen fik formelig et eget Organ i Tidsskriftet 

„Politisk og fysisk Magazin", der begyndte at udkomme i 

Januar 1793 og først var redigeret af en Læge, Dr. Buchhave, 
10 
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og efter hans Død af en Auditør Boeck. De aller fleste Ar

tikler i dette Tidsskrift vare oversatte fra fremmede Sprog, 

mest fra Tysk; men ikke sjælden vare de ledsagede med 

Anmærkninger af Redaktionen, der viste dennes fulde Til

slutning til Indholdet eller undertiden endog vare endnu 

videre gaaende. Her kan man læse, at der ved Forfatningen 

1791 var blevet overdraget Ludvig XVI „de fortrinligste 

Rettigheder1', men at han havde begaaet en Række Forbry

delser, blandt andet med Vilje ladet Tropperne lide Mangel 

for at overlevere Frankrigs Hær og Folk i Fjendens Hænder (!). 

Maaske havde det været tilstrækkeligt at holde den svage 

vankelmodige Konge i Fængsel; men han var „død som et 

Offer for sine rænkefulde Aristokrater. RequicscatI en 

anden Artikel faar man at vide, at Kongen havde været en 

Tyran i sit Hus, en Despot, forfalden til Drik, og at han 

havde havt et Tigerhjærte. Den 10. August liavde været 

bestemt til en Kontrarevolution, men man havde lykkeligvis 

forekommet det. Jakobinernes Parti indeholdt de ægte Re

publikanere, de sande Folke- og Menneskevenner, virkelige 

Dydshelte, der lignede de gamle Romere, Marat var en 

Mand, der ingen Laster havde, men altfor stor og varm 

Kjærliglied for Folkets Vel Alle de Grusomheder, hvoiover 

man klagede, havde alene deres Grund i de daglige Forræde

rier, Sammensværgelser og Angreb af Frankrigs indre og 

udvortes Fjender131). Det passer godt hertil, at der jubles 

over Afskaffelsen af den kristne Tidsregning, og at den n3Te 

Kalender lovprises. Til Indholdet af Tidsskriftet høre og-

saa Beretninger af Velfærdskomiteen „f'or at udvikle Revo

lutionens Grundsætninger" og Taler af Robespierre. En

kelte Gange forekommer der vel nok mere maadeholdne 

Stykker, og man kan i skarp Modsætning til Lovprisningen 

ved anden Lejlighed af Marat se Charlotte Corday blive 

omtalt som en Heltinde, der havde befriet Verden for ham, 

dette Uhyre, dette Afskum af den menneskelige Natur, denne 

Mordprædikant; men det, der giver Tidsskriftet sit ejen
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selv i dens terroristiske Skikkelse, 
Og samtidig liavde den 19aarige Malte Konrad Bruun 

i et andet Tidsskrift, Samleren, frit Spillerum for sin ung

dommelige Rasen i lignende Retning. Robespierre var hans 

Helt og havde derfor ogsaa ganske hans Tilslutning, da 

han i Foraaret 1794 styrtede Danton, om hvem Bruun 

siger, at han for Revolutionstribunalet viste den mest for

bavsende Frækhed. Det Robespierreske Dekret om, at det 

franske Folk erkjendte et højeste Væsen, vækker hans Be

gejstring, saaledes at han mener, det maa være et nyt fast 

Baand, der knytter Jordens gode og ædle Mennesker til 

Frankrig. At samtidig alt, hvad der hed positiv Kristen

dom, var Gjenstand for en systematisk Forfølgelse i Frankrig, 

vakte ligesaa lidt nogen Uvilje hos ham, der ellers paastod, 

at Religionsfrihed var en Menneskeret, som han forargedes 

over, at der ikke existerede Pressefrihed for Robespierres 

Modstandere. Hverken Bruun eller Revolutionens fleste 

andre ivrige Tilbedere anede, hvad der var Retfærdighed, 

naar det gjaldt Modstanderne af Revolutionen eller af Fri

tænkeriet. Masse-Henrettelserne fandt han vistnok sørge

lige; men han mente, at de for en stor Del vare „uund-

gaaelig nødvendige for med skrækkelige Exempler at ned-

knuse de Sammenrottelser og Forræderier, som udenlandske 

Penge havde oppustet og endnu søgte at vedligeholde." 

.,Det eru, siger han med Tilslutning til Udtalelser af Robes

pierre, „et Himlens og Jordens Opmærksomhed værdigt 

Skuespil at se det franske Folks Repræsentanter staaende 

paa en uudtømmelig Vulkan af Sammenrottelser. Med den 

ene Haand ofre de den Evige et frit og stort Riges Til

bedelse , med den anden slynge de Almagtens Lynild ned 

over de mod dem sammensvorne Fjender, stifte den første 

Republik i Verden og bringe Frihed, Dyd og Rgtfærdighed 

tilbage til Jorden." Jo nærmere man kom op til Midtsommeren 

1794, medens Guillotinens Øxe faldt stedse tiere i Paris, 
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desto mere troede han at se Kjendetegn paa det „Tidspunkts 

Nærmelse, da Frankrigs indvortes Tilstand skal blive ligesaa 

lykkelig, som dets udvortes Skjæbne er glimrende. De ufor

bederlige Skurke kurerer Guillotinen*132). Saaledes tos O 
Terrorismen sig ud for en elskværdig, begejstret nittenaarig 

dansk Student. Bare Skade, at lian bildte sig ind at have 
Kald til at være sit Folks Fører133)! 

Paa en langt mindre overstrømmende Maade, men dog 

tydelig nok traadte den sytten Aar ældre P. A. Heiberg 

frem i denne Tid som sympathiserende med den yderlige 

Retning i den franske Republik. I Dedikationen til „Poli

tiken" foran anden Del af den samlede Udgave af „Rigsdaler

seddelens Hændelser'', der udkom 1793, sigtede han efter 

jakobinsk Mønster de europæiske Magter for ved alskens 

Kunster at have arbejdet paa at ophidse den franske Nation 

til en Grusomhed, der kunde tjene deres egne Planer. Inden 

han endnu vidste, at Ludvig XVI var bleven henrettet, 

skildrede han, atter efter den jakobinske fanatiske Recept, 

i en Vise i Anledning af Kristian YII's Fødselsdag, hvorledes 

Ludvig inden Temples Mure 

føler nu, hvad andre led, 

naar han fordum Fangebure 

skabte for Uskyldighed134). 

Ganske vist var dette endnu kun Smaating imod, hvad han 

nogle Aar senere skruede sig op til, da han i „Politisk Dis

pache" gav sit Kongehad Luft ved at sige, at selv „den 

elendige Ludvig" havde kunnet gjøre sin Magt urokkelig og 

sit Minde helligt; „man tilbød ham ufortjent den Lykke, 

men han stødte den uerkjendtlig fra sig. Han var lastefuld, 

lian behøvede at begaa en Forbrydelse endnu; han begik 

den, og den kostede ham ikke alene Livet, men endog Æren.u 

Men allerede hint Vers er betegnende, og halvandet Aar 

efter, at han havde skrevet det, paa et Tidspunkt, da Terro

rismen i Frankrig var paa sit Højdepunkt, greb han Lejlig

heden til i en Fortale til 3dje Del af sine Skuespil at ud-
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tale, at aabenbart det halve var usandt af, hvad der fortaltes 

om Frankrigs Tilstand, og at det „kun er i Republiker, at 

alle Forbrydere straffes uden Hensyn til deres Stand, Fødsel 
eller Forbindelser" 135). 

Imidlertid havde den franske Revolution netop paa 

denne Tid faaet en Slags Apostle her hjemme i indfødte 

Franskmænd. Det var, da den dansk-norske Regering, skjønt 

den ikke endnu anerkjendte den franske Republik, havde 

tilladt, at en diplomatisk fransk Agent, Grouvelle opholdt 

sig her i Kjøbenhavn, og Bernstorff uden at indrømme ham 

formel Anerkjendelse som Gesandt, dog forhandlede med ham. 

Der var altsaa paa en Maade en fransk Legation her i Byen, 

og samtidig kom Kommissærer hertil for paa Republikens 

Vegne at opkjøbe Korn til Forsyning af de franske Hære. 

De gjorde naturligvis stor Lykke i de Kredse, livor Sym

pathien for den franske Revolutions Ideer var levende, og 

Grouvelle sluttede et nøje Yenskab med Heiberg. Men ogsaa 

i videre Kredse, særlig hos adskillige rige Kjøbmandsslægter, 

bleve disse Franskmænd modtagne med stor Yenlighed. Det 

var i det hele vakre Mænd uden den Brutalitet, der i den 

franske Republiks Tid ikke sjælden plettede dens diplomatiske 

Agenters Færd, og de forstode derfor at forøge den Sym

pathy hvormed de bleve modtagne. Man kunde endog se 

Damer i de Selskaber, hvor de kom, til Ære for det Land, 

de repræsenterede, smykke sig med de franske Farver. Men 

denne Hyldest bragtes langt mere Frankrig og det franske 

Folk end de politiske Meninger og Magthavere, som i Øje

blikket havde Herredømmet i Frankrig. Der er kun liden 

Sandsynlighed for, at vore store Grosserere havde Sanskulot-

sympathier eller vare hemmelige Jakobinere. Derimod havde 

de overordentlig Fordel af Handelen paa Frankrig, som 

Danmark-Norges Neutralitetssystem midt under den alminde

lige Krig havde givet et betydeligt Omfang. Uden at Tanken 

om den materielle Nytte af det venskabelige Forhold til 

Frankrig behøvede at træde i Forgrunden, var herved knyttet 
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et Baand med denne Stat, der liavde en ikke ringe Magt. 

Det blev saa meget vigtigere, som samtidig andre Stater ud

øvede det stærkeste Tryk paa Regeringen lier hjemme for at 

tvinge den ind med i Krigen, og man havde at døje med 

Englænderne, som paa den skammeligste og mest traktat

stridige Maade vilde hindre al Handel paa Frankrig. Men 

de franske Sympathier fik desuden en mægtig Støtte ved 

Synet af Frankrigs storartede Kamp med den første Koali

tion. Nu véd man kun alt for godt, at det langtfra var dets 

Fjender, der mest liavde ønsket denne Krig, men at den fra 

først af netop for en stor Del var et Værk af Brissot og hans 

girondinske Venner i den lovgivende Forsamling. Men den

gang havde faa eller ingen Klarhed derpaa*). Krigen stod 

som en Kamp, det franske Folk førte for sin Selvstændig

hed, som en Kamp, et Folk, der var vakt til Frihed og 

gjennemtrængt af glødende Fædrelandssind, kæmpede imod 

det gamle Europas Skarer af hvervede Soldater. Her ved 

Franskmændenes Kamp udadtil var der ikke de afskyelige 

Pletter, der trængte Sympathien for Frihedsudviklingen i 

Frankrigs Indre tilbage. Alle de, der fra først af havde hilset 

Frihedsbudskabet fra Frankrig med Glæde, kunde være enige 

om at ønske dets Hære Sejr, hvilken saa deres Mening var 

om Magthaverne i Paris. Hvorledes det i det enkelte gik i 

Kampen, derom havde man kun lidet sikker Kundskab. Der 

blev fra begge Sider løjet og pralet i en utrolig Grad. Men 

det var en Kjendsgjerning, at der ud af et uhyre militært 

Chaos udviklede sig Hære i Frankrig, som i Slutningen at 

1793 formaaede at kaste Fjenderne tilbage fra Grænserne og 

i 1794 at begynde en glimrende Erobringsbane. Der laa i 

denne Udvikling et Vidnesbyrd om en national Kraft hos 

det franske Folk, som maatte vække Beundring. Hvem kan 

andet end føle en saadan den Dag idag, naar lian læser 

derom! Set i Lyset af denne store Kamp beholdt den transke 

*) Sncedorft liavde dog et rigtigt Syn paa, hvor Brissot styrede hen. 
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Revolution et idealt Skjær, og selv de, der vendte sig med 

Afsky fra Rædselsoptrinene i Frankrig, tabte ikke Troen 

paa det franske Folks Fremtid og paa Sandlieden af det 

store Frihedsevangelium, der fra først af var opstillet. Der 

ligger derfor ikke noget forbavsende i, at de mod Frankrig 

gunstige Stemninger, endog paa en vis Maade set, kunde 

tage til her i Kjøbenhavn midt i Terrorismens Tid. 

Men det var dog aabenbart til Held for disse Følelser, 

at dette Tidsrum endte med Robespierres Fald 9. Thermidor 

(27. Juli). Nu var der ikke Grund til at være uenig længere 

om de Veje, ad hvilke Frihedssagen i Frankrig helst burde 

tremmes. De, der havde ønsket Revolutionen Sejr, men af

skyet Rædselsherredømmet, saa atter Frankrigs indre Ud

vikling i et skjønt Lys. Høst skrev saaledes i Minerva i 

Begyndelsen af 1795: „Det for nærværende Tid i Frankrig 

sejrende System nærmer sig Skridt for Skridt sit Maal, og 

hvert dets Fremskridt synes en sand Vinding for Retfærd 

og Menneskelighed". Snart efter udtalte Rahbek i „Den danske 

Tilskuer", at han „med inderlig Glæde" beskuede „de sig alt 

mere og mere udviklende blide og store Scener af Frankrigs 

Drama", og han ansaa de Mænd, som nu spillede Hoved

rollen i dette, for at være saadanne, som intet fordomsfrit 

Øje kunde beskue uden ærbødig Beundring136). Kunde end 

de Kunstgreb, hvorved Republikanerne søgte at sikre sig 

Flertallet i de yngres og de ældres Raad ved Overgangen 

til Direktorialregeringen, vække Tvivl, saa fulgte de fleste 

dog med tillidsfuldt Haab, hvorledes Frankrigs Styrelse kom 

i Gang „under det virksomme og ædle Direktorium". I denne 

Stil udtalte Riegels i sin Frederik IV's Historie, at man i 

den franske Revolutions Gang lærte at tilbede Algodheden, 

„som af Vinterens grumme Skjød stedse lader det blide For-

aar skyde frem", og han fremhævede, hvorledes „Frankrigs 

Gjenfødelse haver lært os Danske, at vi Bønder og Borgere 

ere ligesaa vel som Adelen frie moralske Skabninger" 137). 

Ogsaa Tidsskriftet Iris slog over i et andet Sprog, end 
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det havde ført i Rædselsperioden. „Nu", skrev det, „da man 

skuer den største Del af Folkets saakaldte Fædre virkeligen 

være det, lægge en varm Følelse af sin Pligt for Dagen, til

bagekalde Mod, Haab, Tiyghed, Orden, Flid, Næringsveje, 

Velstand og bane Yejen til den gyldne Fred, nu vil Kon

ventet have alle Menneskeligheds Yenner paa sin Side138)". 
De, der havde vist Sympathi for Frankrigs Styrelse, 

ogsaa under Rædselsperioden, havde — i det mindste med 

en enkelt Undtagelse — ikke gjort det, fordi de i og for sig 

holdt af Blodsudgydelse, men fordi de i deres kritikløse 

Begejstring over Revolutionen havde sat sig i Hovedet, at, 

hvad der skete fra Magthavernes Side i den franske Repu

blik, nødvendigvis maatte være, som det skulde være. Da 

nu Begivenhedernes Gang i Frankrig førte til, at andre 

Mænd og andre Grundsætninger kom til Magten i Repu

bliken, saa fandt de ogsaa det fortræffeligt, saa var det et 

nyt Fremskridt. Man kan derfor finde voldsomme Domme 

over Rædselsperiodens Mænd i de samme Organer, der tid

ligere havde ført et helt andet Sprog. Politisk og fysisk 

Magazin havde t. Fx. i Slutningen at 1^95 en Aitikel, hvoi 

der taltes om „de Uhyrer, for hvilke den 9de Thermidor 

befriede Frankrig" og om, at „Robespierre havde villet tilbage

føre Neros Tider", og et lignende Sprog førtes- nu oftere i 

dets Numre 139). Men nu Malte Bruun, der havde tilbedt 

Robespierre som en ny Messias, kunde han gjøre den samme 

Svingning? Man mærker nok, at det faldt ham noget svært; 

men Springet maatte gjøres, og han kom da ogsaa snait til 

det Resultat, at Jakobinerklubben var bleven „degenereret 

af Robespierre", han var henrykt over at se Udviklingen fia 

Blodtørst til „en mildere Tænkemaade, uden hvilken Repu

bliken var bleven en Dødningehule", og hanudbasunede om mu

ligt i endnu stærkere Udtryk end tidligere Frankrigs herlige Stil-

lingnu, da det var styret af de Mænd, der havde ladet Robespierre 

guillotinere. En vidunderlig Fremtid kunde ventes. „Republi
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kanske Sæder," skriver lian, „kraftfuld Virksomhed, ophøjet og 

renset Frihedsaand ville hæve det franske Folk til en Højde, 

hvorfra det vil ligesom kalde og vinke alle andre Folkeslægter 

ud fra Trældommens Fornedrelse . . . Den nær forestaaende 

lykkelige Ende paa Frankrigs Uroligheder vil være Signalet for 

en Række af vigtige Tildragelser, hvorved lidt efter lidt vor 

Jord vil blive gjenfødt140)". 

Man kan, naar man læser slige utrolige Overdrivelser 

af Begejstring, ikke undre sig over, at den jævnlig kunde 

skaffe sig Luft paa karrikeret Maade, at det kunde gaa til, 

hvad Rahbek kaldte „fransk Abekatteri". Tiden fik en ny 

Art Jean de Francer, der i deres Paaklædning optoge Pariser 

Moder å la sansculotte, der stadig nynnede Marseillaisen og 

Pyrenæermarschen, førte Brokker af franske revolutionære 

Fraser i Munden, „citoyennede" dem, de mødte paa Gaden 

eller i Selskaber, og hilste hverandre med „salut et fraternité". 

At der endog har været dem, der have fundet en latterlig 

Glæde i at agere Terrorister i deres Samtaler paa Kafeer eller 

andre offentlige Steder, er sandsynligt. En enkelt ung Mand, 

en fortrolig Yen af Malte Bruun, den senere Prokurator 

Bjerring, har Traditionen udpeget som eil Type paa den 

Slags „franske Aber". Han gik almindelig under Navnet af 

„den lille Marat" eller „Maratolus", og „Folkevennen" gjorde 

sig endog den overflødige Ulejlighed at advare ham om „ikke 

oftere at tale paa offentlige Steder om de mange Hoveder, 

som her skulde afhugges, blot fordi han tror sig sikker, da 

han aldrig har havt noget141)". 

Enhver véd, at de Forhaabninger, med hvilke Direkto-

riets Overtagelse af Frankrigs Styrelse blev hilset baade i 

dette Land og udenfor dets Grænser, snart bleve skuffede, 

at der traadte en Blanding af Uduelighed og Vilkaarlighed 

frem, hvorved alt kastedes i en uopløselig Forvirring og 

Vejen banedes for Napoleon. Nogen klar Forestilling om, 

hvor galt det gik til, havde man ikke. De trofasteste Til

bedere af den franske Revolution havde kjendelig ondt ved 

11 
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at faa Øjnene op for, at det gik skjævt mecl at skabe en 

vel ordnet Republik" i Frankrig. Man kan i Politisk og fysisk 

Magazin træffe Udtalelser af Bifald i Anledning af de ivrige 

Republikaneres berygtede Statscoup d. 18. Fruktidor*), og 

om det end var en ubestridelig Kjendsgjerning, at Presse

friheden blev undertrykket, saa forklaredes dette som nød

vendigt overfor Republikens indre og ydre Fjender. I mangen 

Disput forsvaredes denne Opfattelse paa det hidsigste14-). Imid

lertid blev Tvivlen om Republikens Livskraft aabenbart Aar 

for Aar større. I selve Politisk og fysisk Magazin blev der 

optaget Rejsebreve fra Frankrig, der vidnede om, at royali

stiske Stemninger her toge til i Styrke, og man kunde i 

dette Tidsskrift se en Udtalelse om, at den franske Revolu

tion havde skadet Menneskeheden i dens Fremskridt til dens 

skjønneste Maal143). Selv om det Haab vedblev at holde 

sig hos mange, at de Sandheder, Revolutionen havde sat 

ind, vilde faa stor og varig Betydning, var der dog Æng

stelse for, hvad Fremtiden vilde bringe. Det var slige Stem

ninger, den veltalende Advokat Klingberg gav Udtryk i en 

aandfuld, meget alvorlig Tale, han den 2. December 1797 i 

Anledning af Freden i Campoformio holdt i „Det forenede Sel

skab". Det maa være nok her at nævne hans Hovedsyns

punkt, der var, at han holdt „denne og den næst paafølgende 

Tidspunkt for den vigtigste, men tillige for den ublideste i 

Menneskelighedens Historie og Europa for mindre lykkeligt 

end nogensinde forhen144)". Netop den Gang havde den ny

lig sluttede Fred givet Bonaparte det Grundlag, fra hvilket 

han først skulde lægge Frankrig, siden en stor Del af Europa 

under sin despotiske Viljes Bud. 
Den franske Revolutions svorne Fjender havde imidler

tid ikke skiftet Sind imod den, fordi Robespierres Rædsels-

*) Heiberg kaldte det dog en arbitrær Fremgangsmaade (En Draabe 
i det store Ilav af Skrifter om Skrivefribeden (1797) S. 15. 
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herredømme var ophørt. Det var ikke saa underligt, thi det 

var selve det revolutionære Princip, Bruddet med det gamle 

Samfund, Tanken om at ville bygge en ny Tingenes Orden 

op paa Grundlag af nogle Almensætninger om Frihed og 

Lighed, der fra forst af havde vakt deres Harme og Frygt. 

Dette blev lige godt staaende, fordi Robespierre og St. Just 

havde besteget Skafottet, og Rædselsperioden havde efter 

deres Mening klart vist, hvad der var Revolutionens natur

lige Konsekvenser. Folkevennen vedblev saaledes at føre 

et ligesaa voldsomt Sprog som tidligere. Der tales nok i et 

indsendt Brev i den om „de brave Mænd, som nu vil styre 

Tingenes Gang i Frankrig og vældeligen søge igjen at ind

føre Lovs Herredom og at forjage Pøbeltyrannietu; men Tids

skriftet selv forholdt sig dog meget tvivlende med Hensyn 

til, hvorledes det vilde gaa. Man kan da ogsaa der træffe 

meget mørke Skildringer af Forholdene i Frankrig, som liaar 

det i Begyndelsen af 1795 hed: „Folket er saa forkuet, at 

det ikke vover at tale, det véd ligesaa lidt, om det er en 

Konvent, som hersker i Frankrig, eller det er Stortyrken. 

Tie og lystre er deres hele Frihed, kuske(s) og trælle er de 

arme Menneskers Lighed, og Broderskabet bestaar i alles 

Frygt og Skjælven for Liv og Ejendom o. s. v."145). 

Folkevennen havde paa flere Punkter mere Ret, end 

dets Modstandere vilde indrømme; men det var klodset re

digeret og paa sin Yis ligesaa fanatisk som nogen af dem, 

der angreb det. Det var derfor ikke i Stand til ved over

legen Dygtighed at raade Bod paa den Svaghed, der laa i, 

at det indtog en saa godt som isoleret Stilling. Et Tidsskrift, 

der under Navnet „Folkefjenden" blev udgivet, som det 

synes med det bestemte Formaal at bekæmpe det, var vist

nok højst ubetydeligt, og Redaktøren, Werfel, blev dømt 

som Tremarksmand for Fornærmelser imod Theaterchefen, 

Grev Ahlefeldt; men Folkevennen havde farlige Fjender i 

næsten alle de andre Tidsskrifter, der dengang udkom. Den 
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Støtte, det fik ved det i Hamburg af en dansk Undersaat, 

Etatsraad Schirack, redigerede og her hjemme vel kjendte 

Tidsskrift „Politisches Journal", virkede ikke til at give det 

fastere Fod at staa paa. Thi dette Tidsskrifts Forbitrelse 

imod Franskmændene gik over alle Grænser, og dets Med

delelser fra Krigsskuepladsen, der ikke indeholdt andet end 

begejstrede Skildringer af de tyske Hæres uforlignelige 

Heltemod, der idelig fortalte om, hvilke Nederlag Fransk

mændene led, men saare sjælden om nogen Sejr for disse, 

havde vakt en almindelig Spot. Folkevennen og det bleve 

opfattede som et Par lige foragtelige Tvillinger. Da Folke

vennen ophørte efter halvandet Aars Virksomhed, var det 

ikke alene, fordi dets Redaktør, en tyskfødt Mand, Steineck 

døde, men ogsaa fordi det var umuligt at holde et Tidsskrift 

oppe, der var redigeret i den Aand. Hvad enten Folk mere 

eller mindre ønskede Republikens Bevarelse i Frankrig, var 

Sympathien for dette Land, Ønskerne om, at det maatte 

gaa lykkelig ud af sine indre Brydninger og vedblivende 

hævde den første Plads iblandt Europas Stater, afgjort den 

fremherskende Stemning her i Kjøbenhavn, og det vil sige 

det samme som baade i hele Kongeriget Danmark og i Norge. 

Royalistiske Stemninger i Danmark-Norge samtidig med den 

iranske Revolution 

Naar man liar set, hvor stærkt den franske Revolutions 

Begivenheder og Tanker satte den dannede Verden her 

hjemme i Bevægelse, kommer man nødvendigvis til at tænke 

paa den umaadelige Modsætning, der var imellem de Im

pulser, som udgik fra Frankrig, og den stærke Royalisme, 

der havde udviklet sig her i Landet i de første Aar efter 

1784. Denne Royalisme var, som det vil erindres, dels ned

arvet igjennem en Række Slægtled, dels blev den stærkt 
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næret ved den Tilfredshed, Styrelsen i vigtige Henseender 

vakte. Regeringen vedblev at gaa frem paa denne Bane. 

Samtidig med at fortsatte Landboreformer, fremfor alt Ar

bejdet paa at faa Hoveriet gjort bestemt og om mulig afløst, 

vidnede om en human og fremskridende Aand, kunde det 

kun vække almindeligt Bifald, at Slavehandelen blev for

budt 1792, i det mindste efter visse Aars Forløb, og det 

førend nogen anden Stat dristede sig til et saadant Skridt, 

heldbringende Love, der ogsaa bare Humanitetens Præg, 

stræbte at fjærne alvorlige Misbrug i Retsplejen eller paa 

andre Omraader, og en ny Toldlov af 1797 var et mærkeligt 

Vidnesbyrd om et frisindet Blik paa Omsætningsforholdene. 

Regeringen handlede her paa alle Punkter i nøje Overens

stemmelse med Tidsaandens berettigede Krav. Samtidig var 

der en iøjnefaldende Stræben efter at gjøre Hofholdningen 

sparsommelig, og i sin ydre Politik forstod Regeringen, som 

allerede berørt, baade med Værdighed og Besindighed at 

gjennemføre et Neutralitetssystem, der befriede Staten fra 

at træde op som Frankrigs Fjende og paa samme Tid sik

rede Rigerne en særdeles fordelagtig Handel. 

Det var umuligt andet end, at en saadan Styrelse maatte 

vække fortsat Tilfredshed hos mange, og at den for saa vidt 

maatte have en Magt til at styrke den nedarvede Royalisme. 

Hvorledes krydsedes slige Stemninger med de Tanker om 

Folliefrihedens Berettigelse og med de Forjættelser om 

Fremtidslykke, som mange mente, laa i den franske 

Revolutionstids Ideer? Et saadant Spørgsmaal paatvinger 

sig os med Nødvendighed. Det er da for det første ikke 

uinteressant at se, at hvor almindelig end Hengivenheden 

for Kongehuset og Trofastheden imod Enevælden var, saa 

fik dog selv disse Følelser en vis Farve ved Revolutions

tidens Aand. Vi have allerede set, at det i de første 

Aar etter 1784 var den fremherskende Mening, at Konge

dømmet skulde være et Borger kongedømme, at det som Værn 
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om den borgerlige Frihed og den sociale Lighed skulde 

være demokratisk.* Netop denne Opfattelse blev endnu 

mere skærpet ved den franske Revolutions Ideer, og 

det selv hos dem, der optraadte som bitre Modstandere af 

disse. Ja, de holdt endog af at paastaa, at Monarkiet var 

et bedre Værn for Friheden end nogen anden Forfatning. 

Stærkere end nogensinde blev det da ogsaa fremhævet, og 

det af Mænd, der for øvrigt vare meget uenige, at den 

danske Enevælde havde liavt en folkelig, saa at sige 

demokratisk Oprindelse. Den konservative Kammerherre 

Morgenstjerne, der havde hørt til Landboreformernes Mod

standere, udtalte sig i et Flyveskrift, han udgav i disse Aar, 

ligesaa ivrig i den Retning som den bitre Adelsfjende og i 

liere Henseender meget fremskredne Hennings. Begge lov

priste i lige stærke Toner Souverænetetens Indførelse 1660, 

ved hvilken Morgenstjerne mente, at der var indført et 

„maadeholdent Kongedømme" (une Monarchie tcmpérée), medens 

Hennings udtalte, at „Folkets Aand ved det aristokratiske 

Aags Afkastelse havde sat Demokratiet paa Tronen, personifi

ceret i en eneste Repræsentant for Nationen"146). Men den 

vigtigste Udtalelse om Enevælden som en folkelig Institu

tion var uden Sammenligning en Tale, Colbjørnsen holdt i 

det kongelige Landhusholdningsselskab i Kronprinsens Nær

værelse ved en Præmieuddeling i Februar 1794. Som sæd

vanlig hos ham var skarp Kritik og Polemik smeltet sammen 

med stærk Varme. Man var dengang midt i Rædselsperioden; 

men det var ikke den, han rettede sine Angreb paa, han 

nævnede den ikke med et Ord. Nej, hvad han udmalede 

med mørke Farver, det var „hine sørgelige Dage, da Menne

skerettighederne vare ukjendte, da Folket sukkede under 

Lenstyranniet, der trodsede Kongernes Magt, da Hierarchiet 

havde udbredt et ægyptisk Mørke over hele Europa." I 

Modsætning dertil udviklede han, hvorledes Menneskene op

rindelig havde dannet Stater for at sikre sig den størst 
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mulige Lykke og til Beskjærmelse mod ydre Vold og indre 

Undertrykkelse underkastet sig Regering og Lov. ..Men 

Regenter", udbryder han „ere ikke de, der ved Misbrug-

have tiltaget sig dette ædle Navn . . . Nej! I Landsfædre! 

det er den Eder af Folket overdragne Magt, vi hylde, det 

er denne, vi kalde Regering . . . det er Eders herlige Daad, 

vi prise, naar vi se Eder væbnede med Fornuftens klare Lys 

at bortjage Fordommes Spøgelser og med vældig Haand at 

bryde Lenstyranniets forhadte Lænker . . . Tronens Rettig

heder ere uadskillelige fra Folkets, fordi begges Fordele ere 

væsenlig de samme . . . Regeringen er den almindelige 

Viljes Foreningspunkt, fra hvilken den hele Stat bestyres" . .. 

Hovedmidlet til at fremme, hvad der er det almindelige Bedste, 

nemlig det borgerlige Selskabs størst mulige Lyksalighed, 

det bliver da „Borgerfrihed, som er Moder til Kundskab og 

Flid ... og Fliden er en Datter af Frihed og Oplys
ning" U7). 

Colbjørnsen var ligesaa godt Enevældens Mand, som 

nogen havde været det paa Kristian VI's Tid; men enhver, 

der har i Minde148), hvorledes der dengang blev talt til og 

om Enevoldskonger, og dermed sammenligner det Sprog, som 

her blev ført i Nærværelse af Landets virkelige Regent og 

det af en af de mest indflydelsesrige Embedsmænd, vil 

blive slaaet af, hvilken Forskjel der var imellem Opfattelserne 

paa de tvende Tidspunkter. Ingen kan tage fejl af, at del

er et Pust af den franske Revolutionstids Aand i Colbjørnsens 

Tale. Men netop derfor svarede den helt til de Forestillinger, 

som spillede Hovedrollen hos mange af dem, der ønskede et 

roligt Fremskridt; Rahbek havde næppe Uret, da han en

gang i sit ejendommelige Sprog kaldte den „Danneborgerens 

Trosbekjendelse" 149). Der kan, som vi senere skulle se, under

tiden hos fiere af den Slags Mænd være kommet temmelio-O 
uklare Tanker frem om visse Former for Folkets Medvirk-

? m^n Enevælden stod dog for dem som en Forfatnings-

form, hvorunder der kunde ske overordentlig meget godt, 
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og som det vilde være ubesindigt at ønske forandret150). 

„Vi liar", skrev Ralibek 1793 til Nyerup, „endnu Souveræne-

teten nødig til at nedtræde os Adel og Feudaldespotiet" lbx). 

Naar det i Slutningen af Kampen om Landboreformerne lej

lighedsvis blev udtalt af en Reformven: „Henvendelsen til 

Fyrsten er netop den monarkiske Regerings udmærkede 

Fortrin", saa fik den Opfattelse af alles Ligestilling over

for Fyrsten, der laa bag herved, en forøget Styrke ved den 

skærpede Tanke om Kongen som Nationens Repræsentant, 

der ret fik Kurs i Revolutionsaarene. 

Men denne folkelige Enevælde mente man nu som tid

ligere, skulde have den offentlige Mening ved Siden af sig. 

Regeringen havde selv styrket denne Opfattelse ved Trykke-

frihedsreskriptet af 3. December 1790, og det kunde ikke 

andet end gjøre et højst tiltalende Indtryk at se selve 

Kronprinsens Svoger Hertugen af Augustenborg*) som Med

lem af Statsraadet og Patron for Universitetet (1795) ved en 

Fest paa dette holde en Tale paa Dansk om „den offentlige 

Mening", en Tale, som han betegnende nok begyndte med 

at tiltale Forsamlingen som „Medborgere". Adskilligt i denne 

Tale var Deklamation efter Tidens vante Læst; men det har 

Interesse at se ham udtale, at man levede i en Tid, hvor „den 

blinde Autoritet ikke paa noget Omraade kunde bestemme 

Dommen om Sandhed og Ret, hvor ingen udvortes Glans 

kunde skjule Dumhed, Daarskab og Last eller undskylde dem 

og betrygge dem for Had og Foragt". Han mindede om, 

hvorledes den offentlige Mening i Oplysningens Tidsalder 

vilde forjage Uduelighed og Dumhed fra de offentlige An

liggenders Forvaltning og gjøre Despotismens Opkomst vanske

lig eller berede den en tidlig Grav; det var dens Maal at 

være Borgerfrihedens Yogterinde, og den var den Stjærne, 

„de vældige" maatte følge for at undgaa den opslugende Ai-

*) Demie liavde efter sin Faders Død 1794 arvet Hertugtitlen. 
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grund152). Det passede godt til denne Tales Aand, at Her

tugen lod den indrykke i Minerva. Saadanne Ord af ham maatte 

nødvendigvis opfattes som udtrykkende de styrendes Syns-

maade, og der viste sig saaledes her god Samstemning 

mellem Regeringen og de besindige frisindede Kredse i 

Kjøbenhavn. 

Som den traadte frem paa dette Omraade, saaledes var det 

klart, at mangfoldige holdt for, at den daværende Regering 

med Kronprinsen i Spidsen ogsaa løste den Opgave at være 

en folkelig Styrelse, at værne om Borgersikkerhed og Borger

frihed. Det var ikke alene en stiv konservativ Forfatter 

som Zetlitz, der priste Kronprinsen i saa Henseende og 

kaldte ham „vor Adelsten" og „Bondens og Frihedens 

Fader" eller skildrede Undersaatternes Stilling ved at synge 

om: „Min Lod saa skjøn som den, Gud Britten gav"153). 

Ogsaa den ulige mere bevægelige og af Revolutionens Tanker 

paavirkede Baggesen sang om, hvorledes 

Borgerret i lige Skaaler, 

Lys i Friheds fulde Straaler 

gik fra Tronen ud. 

Den ene Gang efter den anden træffer man derfor i Datidens 

Litteratur Opfattelsen af, at Danmark-Norge var en lykkelig 

Stat midt under de'almindelige Ulykker, som Revolution og 

Krige bragte over store Dele af Europa. I ikke ringe Grad 

tænkte Folk derved vistnok paa den Fordel, at der var 

Fred udadtil, og at Handel og Skibsfart kunde blomstre efter 

en hidtil ukjendt Maalestok ; men cLe glædede sig ogsaa over 

„uden Revolution eller Revolutionsfrygt at se Borger- og 

Menneskerettighederne Aar for Aar hævdede, beskyttede, 

hædrede i Landet". Rahbek satte som Motto over en Artikel i 

Den danske Tilskuer de Ord: v Tout citoyen est roi sous un roi 

citoyen" og mindede om „hvor vigtige Forandringer der i de 

sidste ni Aar (efter 1784) vare foregaaede i vort Fædreland, 

Forandringer, hvilke vi, om vi ville være ærlige, dengang 

kun øjnede i den fjærneste Fremtid". I Tilfredsheden der-
12 
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over blev clet endog paastaaet, at Staten under den enevæl

dige Kongemagt fik de samme Goder, som Revolutionen 

skjænkede Frankrig. Pram endte en Artikel i Minerva 

(for 1791), der endog var paafaldende stærkt begejstret for 

den franske "Revolution, med at lovprise Enevældens fri

sindede Styrelse lier hjemme og med at udtale: „Kan da 

Svaret være tvivlsomt, naar jeg spørger, om ikke den i 

Frankrig nu først fuldbragte Revolution er allerede her 

foregaaet, forestaar her ikke længere" 154). Mange mente der

for, at det ypperlig lod sig forene at sympathisere med Re

volutionen og dog ikke at ønske Ophævelsen af Enevælden 

i Danmark eller, som man udtrykte det: „at blande vore 

Fyrsters Lov med Galliens Lovtaler" *). Det var i høj Grad 

efter saadanne Mænds Hoved, naar de kunde henvise til, at 

Pariserdemokraterne omtalte den danske Regering med Vel

vilje. 
Naturligvis laa der en stor Naivitet, for ikke at sige 

Overfladiskhed, bag ved denne Tankegang. Paa den ene 

Side var den en Følge af, at der fattedes Syn paa, hvilket 

umaadeligt Brud der i Frankrig skete med Fortiden, paa den 

anden Side af, at man ikke havde Øje endnu for den politiske 

*) Som Exempel herpaa kan henvises til K j ø b e n h a v n s lærde Efter
retninger for 1793 S. 152, hvor man læser en Note af Udgiveren 
Nyerup, som udtaler, „at Friheden Haand i Haand med Visdom 
allerede har besteget den mest uindskrænkede Trone i Europa, det 
lykkelige Danmarks. Her sidder den ved Siden af Kongemagten, som 
godvillig løftede den op til sig, og i Samfund med hinanden velsigne 
de Folket". — Smsteds ved Aargangen 1794 S. 803 citeres med stærk 
Tilslutning en Artikel af Polit. og fysisk Magazin, hvori det 
hedder, at man maatte være afsindig, hvis man vilde ønske Danmarks 
Stilling ligesom den franske forbedret ved en Revolution, og at „man 
kan med den ivrigste Varme tage Del i den franske Revolution og 
maa som patriotisk Medborger af det danske Rige erklære sig paa 

det heftigste imod en Revolutionstanke i Danmark". Ganske det 
samme udtalte Baggesen i sine Breve f. Ex. i det Uddrag af et 
B r e v  t i l  R e i n h o l d ,  d e r  u n d e r  T i t e l  G l a u b  e n s b e k e n n t n i s s  d e s  
d ä n i s c h e n  B ü r g e r s  B a g g e s e n  ( 1 7 9 4 )  e r  t r y k t  i  b a n s  B i o g r a f i  

11. Tillæg S. 54 f. 
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Friheds Betydning. Det var stadig, naar man talte om Fri

hed, den borgerlige eller rent personlige Frihed, man tænkte 

paa som det værdifulde, og den mente man, at der var nok 

af i Danmark, den kunde ligesaa fuldt trives under en Ene

vælde som i en Republik. Ingen af dem, der mente, at 

man kunde blive staaende ved den borgerlige Frihed, tænkte 

paa, at, hvis den franske Revolutions Ideer sejrede rundt 

omkring i Europa, da var det forbi med Enevælden, ogsaa 

her hjemme. Det var meningsløst at ønske disse Ideer Sejr 

og saa vedblive at tro paa, at Enevoldsmagten passede 

Danmark bedst. 
Men hvad man end vil dømme om den politiske Umoden

hed hos dem, der saa s&aledes paa Datidens Udvikling, saa 

er det en Kjendsgjerning, at hvad der var hos dem af Fri-

hedsønsker, ikke kunde hindre dem fra fuldt ud at mene de 

stærke royalistiske Udtalelser, hvoraf der fremkom saa mange. 

Man behøver kun at tage et Bind af Minerva, Den danske 

Tilskuer eller Iris i sin Haand for at se det ene Exempel 

efter det andet paa saadanne, snart ved Taler, snart ved 

Lykønskningsdigte eller lejlighedsvis spredte i Poesier af 

anden Slags. Det vilde ved Dommen over disse være uret

færdigt ikke at tage Hensyn til, at Datidens højtidelige Stil 

i det hele led af Smagløshed og Svulst; men man har dog 

ondt ved at linde, at der var Grund til at tale i høje Toner 

om Kristian VII personlig, om hvem alle Mennesker vidste, 

at han var afsindig, og Smagløsheden kunde ubestridelig gaa 

over alle Grænser. En i Den danske Tilskuer trykt Prolog-

indeholder f. Ex. følgende med Hensyn til Kronprinsessen: 

Tidt naar en kjærlig Moder vilde trykke 

et elsket Barn til moderlige Bryst 

og mindtes, at Du savned denne Lykke, 

hun lagde Barnet ned, ufavnt, ukyst, 

og hede Ønsker steg til Glædens Herre 

at skjænke Dig og Fredrik denne Fryd155)! 
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Højdepunktet af Lovprisning over Kronprinsen var dog 

et Skrift af den senere Gehejmearkivar Thorkelin, der under 

et Ophold i England skrev en Karakteristik af ham, der 

hurtig blev oversat paa Dansk: Meningen med dette Skrift 

var god nok, nemlig, at give Englænderne et fordelagtigt 

Indtryk af Styrelse og Forhold her hjemme. Men uheldig

vis var det ikke en Karakteristik, Skriftet gav, kun lutter 

Lovtaler, som om Kronprinsen aldrig havde havt et Side

stykke iblandt Fyrster eller nogensinde kunde faa det; det 

var et Smigerskrift, der var en Videnskabsmand uværdigt. 

Naturligvis gjorde et saadant Skrift mere Skade end Gavn*). 

Men hvor meget vi end studse ved Overdrivelserne og 

Smagløshederne, saa maa vi erkjende Oprigtigheden af den 

Stemning, der laa bag ved dem. Derom vidne Erindrings-

skrifterne fra hin Tid paa den mest overtydende Maade. 

Det er, for her kun at tage et enkelt^Exempel, ikke uin

teressant at se Pavels i sin Dagbog d. 14. November 1792 156) 

fortælle et smukt Træk om den Iver, Kronprinsen og hans 

Svoger havde vist for at frelse en Marid fra at drukne i 

Peblingesøen, og dertil føje disse Ord: „Man lærer virkelig 

alt mere og mere at beundre Kronprinsen. At der var en 

Tid, da man ordentlig hadede ham, er sørgeligt, men maaske 

just Folkets Domme da har virket end mere til at forædle 

hamu. Det var et iøjnefaldende Vidnesbyrd om Hengiven

heden for ham og Kronprinsessen, at der det følgende Aar 

i Anledning af en Datters Fcdsel blev indsamlet til at lade 

slaa en Medalje som et Udtryk af den almindelige Glæde 

derover. Man træffer selv en Mand som P. A. Heiberg 

iblandt dem, der vare ivrige ved denne Lejlighed. Men det 

stærkeste Udtryk fik Følelserne for Kongehuset, da Kri-

*) Det er oplysende for Thorkelins Skrivemaade og Dømmekraft, at han, 
hvor han i en Note kommer til at tale om Landskabsmaler Poulsens 
Billeder af norske Egne, siger: rDenne Kunstner kan siges at være 
den samme i Maleri som Shakespeare var i Poesi (Dansk Oversættelse 

S. 30). 
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stiansborgslot brændte 26. Februar 1794. Der var jævnlig 

blevet set med alt andet end venlige Øjne paa den kolossale, 

pragtfulde Bygning. I de bitre Klager, som saa tidt vare 

blevne fremsatte over den slette Finanshusholdning, der havde 

været ført siden Frederik IV's Død, spillede Ødselheden 

ved det store Slots Opførelse og pragtfulde Udstyrelse en 

vigtig Rolle. Men alt dette var fuldstændig glemt, da Ulykken 

kom paa*). Den Tanke, som først og fremmest greb Kjø

benhavns Befolkning, var den, at nu havde Kongefamilien 

mistet sin Bolig, og som der under selve Branden fra mange 

Sider blev udfoldet den mest opofrende Iver for at frelse, 

hvad frelses kunde, saaledes fandt bag efter Tanken om at 

skyde Penge sammen til en ny Kongeborgs Opførelse en 

overordentlig Tilslutning, og det ikke alene i Kjøbenhavn, 

men ogsaa rundt omkring i Rigerne. Bernstoff var paa en

gang forbavset og henrykt over at se den Stemning, der 

ved denne Lejlighed viste sig. „Jeg eru, skrev han til 

Schack-Rathlou, „formelig stolt over at tilhøre et Folk, der 

viser saa megen Følelse, at enhver maa lykønske sig og sin 

Nabo dertil. Og ligesaa overtydet som jeg er om min egen 

Tilværelse, ligesaa overtydet er jeg om, at Baandet imellem 

Kongen og hans Undersaatter er blevet knyttet fast for 

stedse og er blevet uopløseligt. De Vidnesbyrd om Hengi

venhed, man ser, ere talløse, og overgaa enhver Beskrivelse" **). 

*) Det hedder saaledes i Den danske Tilskuer for 1794, 1ste Bind 
Nr. 23: „Selv de, der som Sinagsværk aldrig havde yndet Kristians-
borg, selv de, der stedse havde anset dets Opbyggelse som maaske 
den største politiske Synd, der var begaaet i Danmark, var det dog 
som vore Kongers og Kongeslægters Bolig blevet kjært". 

**) Brev af 15. Marts 1794. (Haandskriftsamling paa Ravnholt). Jeg 
kan ikke modstaa Fristelsen til ogsaa at aftrykke (i dansk Over
sættelse), hvad Bernstoff her i Anledning af Branden og de mange Vid
nesbyrd om Hengivenhed mod Kongefamilien fortæller om Kron
prinsen og Kronprinsessen. „Kronprinsen", skriver han, „der stedse 
viser sig mere og mere til sin Fordel, og som i Sandhed er en stor 

Mand, er saa glad, at man kan læse det ud af hans Ansigt. Jeg 
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Selve den Hyldest, Kongefamilien i disse Aar var Gjen-

stand for, var imidlertid jævnlig paa en ret ejendommelig 

Maade præget af Tidsaanden. Enhver kjender den smukke 

Indskrift paa Frihedsstøtten paa Vesterbro, hvor der staar: 

„Grundstenen blev lagt af Frederik, Kongens Søn, Folkets 

Yen" ! Hvor forskjeliig er den ikke i sin Jævnhed og Op

rigtighed fra tidligere Tiders Bombast?. Og indtil det over

drevne kunde Simpelheden gaa ved den fremherskende Mode, 

kun at nævne Kronprinsen og Kronprinsessen ved deres 

Navne uden videre Tilføjelse. Saaledes, naar det i en Tale, der 

blev trykt i Minerva, hedder til Kronprinsen: „Vær altid lykke

lig Ægtefælle og lykkelig Faderiden hulde Maries Arme", eller 

naar Colbjørnsen i den Tale, han holdt, da Grundstenen til 

Frihedsstøtten skulde lægges, henvendte sig til Kronprinsen 

med at gjenkalde i hans Erindring, hvorledes paa denne Dag 

hans huslige Lyksalighed var bleven grundfæstet ved hans 

Forening med den „yndige Marie". Man træåer talrige Ex-

empler paa lignende Vendinger i hin Tid. Det mere jævne 

fortrolige — om end ikke sjælden ogsaa noget sødladne — 

Præg, som Tiltalen til kongelige Personer eller Omtalen 

af dem paa denne Maade fik, er et Sidestykke til den Lig-

hedsaand, der bragte alle, ligefra Hertugen af Augustenborg 

ned til den simpleste Visedigter eller Taler, til stadig at 

liar aldrig set ham lykkeligere. Han har i Virkeligheden kun et 
eneste Værelse til sin Eaadighed; men det er ham fuldstændig nok. 
Kronprinsessen, denne indtagende Kvinde (cette femme délicietise) 

ønsker sig til Lykke med at synes mindre lille i smaa Værelser. 
Hun er i Ordets sandeste Forstand Hustru og Moder, og mere for
langer hun ikke at være Da jeg saa hende i Gjethuset i et skræk
keligt Øjeblik, da hun ikke vidste, om hun havde faaet det mindste 
reddet, kom hun mig imøde, idet hun paa sin Arm bar sit Barn, der 
endnu ikke havde forvundet Inokulationen af Kopperne. Hun ud
brød da: „Hvad mig angaar, da har jeg min Skat", og i det samme 
pegede hun paa den lille Prinsesse. Kronprinsen omfavnede mig med 
Taarer i Øjnene og sagde: ,,I)et er en stor Ulykke; men jeg ved, 
at den vilde synes mig langt større, hvis jeg tabte et eneste Hjærte". 
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slaa om sig med Ordene: Borgere eller Medborgere*). I 

begge Retninger var Begyndelsen, som tidligere omtalt, 

allerede sket før den franske Revolution; men denne gav 

Moden et betydelig stærkere Sving. Man holdt derfor og-

saa af at nævne Kongen som Landets første Borger. Lige

som man i Opfattelsen af Kongedømmets Oprindelse og 

Natur ijærnede sig fra de ældre Meninger om Kongedømmet 

af Guds Naade, saaledes kunde de ivrigste Royalister kri

tisere den gamle Form for Omtale af Fyrsterne. Intet Men

neske kunde være sit Kongehus mere hengivent end Thomas 

Thaarup, „Høstgildets" Forfatter. Men ved en Tale, han 

holdt paa Kongens Fødselsdag 1794, udtalte han en skarp 

Dom om „hine krybende Lovtaler, der ved Talevendinger 

og favre Ord søge at omskabe Jærnalder til gyldne Tider 

og aldrig nævne Fyrster uden tillige at ledsage Navnet med 

hine den barbariske Titulaturs væmmelige Hyperboler"15?). 

Om imidlertid Datiden altid undgik slige Skjær og forstod 

at finde den rette Form for den undersaatlige Hengivenheds-

følelse, er et andet Spørgsmaal. Yi have i det foregaaende 

set Exempler paa det modsatte. 

I)en franske Revolutions Indflydelse paa at udvikle Stemninger 

og Meninger, der førte bort fra Enevælden. 

Enhver har hørt tale om P. A. Heibergs og Malte 

Bruuns Landsforvisning, og enhver véd da ogsaa, at man ikke 

i hin Tid her hjemme blev staaende ved at forene Troskaben 

imod Enevælden med Forhaabningerne om, at den franske 

Revolutions Ideer efterhaanden skulde skabe en lykkeligere 

Tid for Europa. Der var for meget Liv og Røre i de da

*) Dermed staar i Forbindelse Datidens kjedsommelige evige Snak om 
Borgervel, Borgerdyd, Borgerværd, Borgerære. Rahbek taler 1799 om 
Borgerhæder paa denne Side Graven og bin! 
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værende kjøbenbavnske Kredse til, at adskillige ikke skulde 

komme bort derfra. 

Allerede inden Revolutionen brød løs, havde Rousseau 

faaet et mægtigt Indpas hos den yngre Slægt; men netop 

hans Tanker vare de, der mere end nogen anden enkelt 

Mands laa til Grund for den franske Revolution og paa

virkede dens Udvikling. „Le Contrat social" var Revolutions

mændenes Bibel. Her hjemme blev dette Skrift angrebet 

af nogle, hyldet med Begejstring af andre. Malte Bruun 

kaldte Rousseau „den ædle Filosof, hvis „Emile" gjorde 

ligesaa velsignet en Forandring i Europas Opdragelsesvæsen, 

som hans „contrat social" forfærdede Despoterne og vakte de 

slumrende Folkeslægter af den politiske Trældomssøvn" 158). 

Denne Beundring fik en Forstærkelse ved den i det mindste 

delvise Tilslutning, som Rousseaus politisk-sociale Ideer fandt 

hos Kant og Fichte. Rahbek har træffende talt om den 

Sydostvind (fra Kønigsberg), der i denne Tid blæste her 

i Landet. Kantianismen var Modefilosofi, ganske som Hegeli

anismen skulde blive det i Tiden omkring 1840. Steffens 

har fortalt om, hvorledes det summede om Ørene med Tale 

„om Rum og Tid, om Tingen i og for sig, om Kategorier, 

om det absolute Imperativ". Naturligvis var der megen tom 

Snak i denne Filosoferen; men Kantianismen havde ogsaa 

begavede Disciple i Mænd som Kr. Hornemann og Birckner, 

og hvilken Indflydelse den havde paa Anders Sandøe Ør

sted, derom har denne selv aflagt Vidnesbyrd. 

Hovedgrundsætningen i Rousseaus Le contrat social, 

som ogsaa Kant sluttede sig til, var Læren om, at en Sam

fundspagt laa til Grund for Staterne, vistnok ikke saa 

ledes, at dette historisk kunde paavises, men saaledes, at 

den maatte opfattes som en stiltiende Overenskomst*). Det 

maatte dernæst være „den almindelige Vilje" (la volonte ge-

*) Birckner har et Sted udtrykt dette ved at sige, at Statsideen kræver 
som Grundlag, at alle skulle have Ret, som om de frivillig havde 

sluttet sig sammen. 
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nérale), som gjaldt i Staterne, og dens Ytring var Souveræne-

teten, der tilhørte Borgerne i Fællesskab. Rousseau vilde vist

nok gjøre en Forskjel paa „den almindelige Vilje" og „alles 

Vilje"; men i Virkeligheden blev den almindelige Vilje dog 

for ham Summen af de enkeltes Viljer, og det gled simpelt

hen over til at blive det samme som Flertallets Vilje. Kant 

og Fichte fulgte ham her i det væsenlige. Saaledes kom 

man til det rene Folkesouverænetetsbegreb, og det var som 

en Konsekvens heraf, at Rousseau mente, at det maatte staa 

i Folkets Magt at tage den udøvende Magt tilbage fra den 

eller dem, som det overdrog at staa i Spidsen for Styrelsen. 

Disse Synsmaader fandt varme Tilhængere hos os. 

Læren om Samfundspagten, der, om end i en anden Skik

kelse, allerede havde hørt hjemme i den ældre Naturret, var 

fuldstændig fremherskende. Man møder den hos Colbjørnsen 

ligesaa godt som hos Forfattere af temmelig vidt gaaende 

Anskuelser. Noget lignende gjælder om Læren om den al

mindelige Vilje. Men saa vist som denne yderst naturlig 

førte til at opstille Rousseaus Theori om Folkesouveræne-

teten, saa vist laa der heri noget, som umulig kunde enes 

med Enevælden og den danske Kongelov. Den kom let til 

at fremkalde Modtagelighed for den Mængde af revolutionære 

Lærdomme, der fra de franske parlamentariske Forsamlingers 

Forhandlinger eller de fremmede Litteraturer kunde trænge 

sig herind. Regeringen lod i Overensstemmelse med sit 

Trykkefrihedsprincip Portene staa aabne paa vid Gab derfor, 

og man saa endogsaa et af de mærkeligste Revolutions-

skrifter, Englænderen Paynes 1791 udgivne Skrift om Men

neskerettighederne, udkomme her hjemme i tysk Oversættelse. 

I Tyskland var Udgivelsen deraf ikke tilladt. 

Vi kjende allerede Navnene paa flere Tidsskrifter, der 

med Styrke sluttede sig til den franske Revolutions Ideer, 

selv i deres mest udprægede Skikkelse. I dem møde vi 

da ogsaa Oversættelser og Uddrag af det ene eller det andet 

af slige Skrifter. Snart træffer man et Udsagn af Rousseau 
1 3  
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som dette: „Naar ville dog Menneskene lære, at der ikke 

er nogen saa skadelig Uorden til som den uindskrænkede 

Magt, ved hvilken de just tro at raade Bod derpaa", snart 

en Oversættelse af en Tale af Fichte, hvis Aand var givet 

klart ved følgende Begyndelse: „Hine Barbariets Tider ere 

forbi, I Nationer, da man vovede i Guds Navn at forkynde 

Eder, at I vare Hjorder Kvæg, som Gud havde sat paa 

Jorden i den Hensigt at tjene et Dusin Gudssønner til Last

dragere" 159). Endog i Minerva kan man finde aftrykt en 

Tale, der af Præsidenten i de yngres Raad var holdt ved 

Festen d. 21. Januar 1796 i Anledning af, at det var Aars-

dagen for Ludvig XVI's Henrettelse, og som var en til det 

absurde gaaende Deklamation imod Kongedømmet som Ty

ranniet i Modsætning til „en ren og uplettet Republiks 

udødelige Bygning". Der meddeltes i vore Tidsskrifter Ud

talelser af en engelsk radikal Forfatter, Dr. Price, om det 

fornedrende ved „fra vores Fødsel med Nødvendighed at 

betragte en Skabning, der ikke er bedre end vi, for vor 

Skjæbnes Herre og hans Vilje for vor Lov", og Citater af 

en tysk Forfatter Stuve om, at et Anarki var at foretrække 

for en Statsforfatning, der ikke gav nogen Sikkerhed imod, 

at Fyrsten blev Despot 16°). I en lignende Retning gik det, 

naar et Skrift af en anden tysk Forfatter, A. Knigge, som 

var oversat i Politisk og fysisk Magasin, udtalte: „Kan 

man tænke sig nogen afskyeligere Grundsætning end, at et 

eneste Menneskes Vilje, Fantasi og Griller skulle bestemme 

Millioner Menneskers Handlinger". Men de voldsomste 

Salver imod det gamle enevældige Kongedømme vare dog 

de Uddrag, der i det samme Tidsskrift meddeltes af Paynes 

Skrift om Menneskerettighederne. „Hvad", læste man her, 

„er Historien om alle monarkiske Regeringer andet end et 

gyseligt Maleri af menneskelige Elendigheder og en til

fældig Frist af nogle Aar i Rolighed .... Alle arvelige 

Regeringer ere efter deres Natur Tyranni . . . At arve en 

Regering er det samme som at arve Folket, ret ligesom det 
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var Faar eller Hjorder". Hvad det for Øjeblikket gjaldt 

om ved den franske Revolution, var da ogsaa efter hans 

Mening hverken mere eller mindre end alle Nationernes Sag 

imod alle Hoffernes Sag. De Tidsskrifters Aand, hvori disse Ud

drag fremkom, viser, at i Hovedsagen delte deres Redaktører 

disse Meninger, og det er ret ejendommeligt at se, hvorledes 

de i deres Iver for at finde voldsomme Udtalelser om Fyrste

magten opledte alskens Kraftsteder af Luthers Skrifter, hvori 

han tordnede imod Fyrsterne, som f. Ex. de vel kjendte 

Ord: „Fyrsterne ere gemenlig de største Narre eller de 

værste Skurke paa Jorden, hvorfor man altid maa vente det 

værste af dem og haabe lidet godt af demu. Naturligvis 

glemte Tidsskrifterne at tilføje, hvorledes Luther trods 

dette paa det stærkeste indskærpede Lydighed imod Fyrste

magten. 
Større Interesse har det imidlertid selvfølgelig at se 

Udtalelser af Danske eller Normænd. Man kan nævne en 

Kreds af mere eller mindre begavede yngre Mænd, der her 

fortjene Opmærksomhed. Først og fremmest M. G. Birckner, 

residerende Kapellan i Korsør. Han var et ualmindelig 

fint og skarpt Hoved, klar og logisk i sin Fremstilling, men 

tillige en fuldstændig Theoretiker, en fuldblods Repræsentant 

for det 18de Aarhundredes Maade at ræsonnere om Politik paa 

med den dengang herskende Tilbøjelighed til, gaaende ud 

fra visse abstrakte Sætninger at trække Slutninger deraf og 

derpaa opbygge et System. Som Personlighed var han fri 

for al Ærgjerrighed, beskeden i sine Fordringer til Livet, 

helt og holden Idealist og i alle Maader en elskelig Karakter, 

derfor ogsaa jiobel i sin Polemik. I theologisk Henseende 

stod han paa den udprægede Rationalismes Standpunkt, og 

det var langt mere den kantiske Filosofi end Kristendommen, 

der paatrykkede hans aandelige Fysiognomi dens Præg, lige

som en klar, noget tør Forstand tydelig nok var den her

skende Evne hos ham; men han havde ogsaa optaget den 

kantiske Alvor og Pligtfølelse. Det var nærmest ved sine 



100 

forskjellige Skrifter om Trykkefriheden, at han tildrog sig 

stor Opmærksomhed; men disse gav ham god Lejlighed til 

at komme ind paa mere almindelige Udtalelser om Stat og 

Samfund. Meget forskjellig fra ham med hans beherskede, 

rolige Fremstilling var den unge J. E. Berger, en ægte 

kantiansk Hedspore, der søgte at dække sin adelige Byrd 

ved at kalde sig „Borgeren Berger" og var begejstret over 

al Maade for Tidens Opgaver. „Luther", skrev han i sit lille 

Skrift „Dagens Anliggende", „forkyndte den nye Dags 

Morgenrøde. Vor Tidsalder er det forbeholdt at se Dagens 

Gudinde opstige over Horizonten". Frankrigs politiske Gjen-

fødelse og det fra Tyskland udgangne store Fornuftevan

gelium vare de tvende Hovedelementer i, hvad der skulde 

føre Slægten frem til „Dagens Middagshøjde". En betydeligere 

Plads i Datidens politiske Litteratur indtog Hof- og Stads-

retsassessor P. Collet, dansk født, men af den bekjendte 

norske Slægt. Uden at være en overlegen Begavelse, forstod 

han med Klarhed, fra Grundsætningerne om Samfundspagten 

og den almindelige Vilje at uddrage en Del Konsekvenser 

med Hensyn til Statsforhold og Strafferet, der ikke ere uden 

Interesse. Det taler i høj Grad til Fordel for hans Karakter, 

at han, selv efter at han paa Grund af en Anmeldelse af et 

Skrift af Birekner var bleven afsat fra sin Stilling som As

sessor, dog i det hele fastholdt den rolige videnskabelige 

Fremstillingsmaade, som han havde brugt tidligere. De 

skarpe Sidehug, som han kunde fremkomme med imod Re

geringen og særlig imod Colbjørnsen, gaa ikke ud over 

det sømmelige; han stikker aldrig sin egen Personlighed 

frem. Ganske anderledes den iltre og lidenskabelige J. J. 

Gudenrath. Han havde betydelig juridisk videnskabelig 

Sans og havde 1788 konkurreret om en Plads som Uni

versitetslærer;. men J. F. W. Schlegel blev ham foretrukket. 

Dette tillige med maaske andre Skuffelser gjorde ham bitter 

i Sindet, og han fattede et stærkt Nag til den daværende Re

gering. Lidet heldigt var det, at han kom under Indflydelse 
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af Riegels, hvem han betegnende nok priste for Upartiskhed, 

Flid og Nøjagtighed, og hvis Syn paa Danmarks Fortid og 

Samtid han helt tilegnede sig. Det skortede ham ingen

lunde paa Evner, han havde paa flere Omraader en ikke 

ringe Lærdom og en vis Skarpsindighed; men han var 

snakkesalig og vidtløftig, hans Ensidighed førte ham paa 

Afveje, og han kan ikke sjælden komme med de besynder

ligste Paastande og Fortolkninger. 
For Mænd som disse og andre, der mere eller mindre 

delte deres Grundsyn, kunde Enevælden ikke bevare sin 

høje Stilling. Indflydelsen af den Rousseauske og Kantske 

Lære om Folkesouveræneteten er tydelig hos dem. Hvor 

ivrig end baade Birckner og Collet indskærpede Pligten til 

Lydighed mod Lov og Regering, saa ser man dog, at de 

mene med Rousseau, at i Tilfælde af Despoti fra den ud

øvende Magts Side har Folket Ret til at tilbagekalde den 

Fuldmagt, i Kraft af hvilken Fyrsten regerer. Collet gjør 

bestemt Forskjel imellem Oprør, d. v. s. Individers voldsomme 

Modsættelse imod de konstituerende Magter, der er utilladelig, 

og saa Opstand eller en Rejsning af enten hele Folket eller 

dets Flertal, hvilken holdes for fuldt berettiget161). Birckner 

udtrykker sig forsigtigere, idet han siger, at kun det hele 

Folk, naar det, som ved Nationalforsamlingen i Frankrig, 

ved sine befuldmægtigede Repræsentanter er forsamlet, har 

lovlig Adkomst til at indskrænke den Magt, som det engang 

har overdraget Regenten, eller rent at fratage ham den169). 

Men Grundopfattelsen var dog den samme hos dem, de vare 

uendelig langt borte fra Kongelovens Enevælde. Gudenrath 

stod ganske paa samme Standpunkt eller gik om muligt endnu 

videre. Man ser ham anke over den almindelige Statsmands-

opfattelse, hvorefter den souveræne Magt mindre skulde være 

bunden, end den private Mand er det ved en Kontrakt, og 

han gik da ogsaa meget vidt i at indskrænke, hvad der 

maatte gjælde for Majestætsforbrydelse163). Stærkest udtalte 

sig maaske Baron Wedel- Jarlsberg (den yngre) til Ravnstrup, 
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der i et besynderlig revolutionært Skrift: „Den gejstlige 

Stand bør afskaffes" fremsatte den Lære, at naar den enkelte 

Borger holdt sig overtydet om, at Lovene gav ham Med

hold, var Opstand Pligt for ham164). 

Naturligvis finder man en Række Udtalelser fra denne 

Kreds af Forfattere, der snart paa den ene, snart paa 

den anden Maade gaa Enevælden paa Klingen. Det er 

allerede betegnende at se det alt andet end ærbødige Sprog, 

hvori der tales om Kongemagten. Collet udbryder saaledes 

et Sted i en af sine Afhandlinger: „Agtelse fordrer man af 

Eder, I Regenter, og man fordrer den herefter med stedse 

større Ømfindtlighed, fordi man stedse mere lærer at indse, 

hvad I ere Eders Medborgere pligtige, som betale Eder saa 

rundelig for Eders Tjeneste"165). Paafaldende er da ogsaa 

den Lyst, disse Forfattere havde til at forøge Regeringens 

Ansvar saa meget som muligt, saaledes at det, naar der fandt 

Oprør Sted, nødvendigvis maatte være dens Skyld. Der 

fattedes dem ganske Forestilling om, at der selv i en Stat 

med en Styrelse, som holdt sig de gjældende Love efter

rettelig, kunde opstaa farlige Retninger og Lidenskaber eller 

politiske Modsætninger, betingede af tidligere Tiders Ud

vikling, og de havde ingen Anelse om den Magt, politisk 

Smitte fra andre Lande kan have. 

Men Hovedsagen var, at de kom ind paa at udvikle 

Skyggesiderne ved Enevælden eller, som de plejede at sige, 

ved de monarkiske Forfatninger. Snart antydes det, at der 

i disse var mindre Sikkerhed for Borgerne imod Misbrug 

ovenfra end i andre Forfatninger; Nationen, siges der, maa 

svæve i en bestandig Frygt for sine Rettigheder der, hvor 

de offentlige Sagers Forhandling og Afgjøreise er en Hemme

lighed. Snart udtales det, at Monarkiet kun lidt betrygger 

Undersaatterne mod Udsugelse af Adel- og Præsteskab, det 

fremhæves, hvor vanskelig Almenaand udvikler sig i slige 

Stater, det erklæres for umuligt at gjendrive Rousseaus Paa

stand, at en Dosmer ligesaa sjælden sættes til en ubetydelig 
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Post i en Republik som en Mand af Geni og Talent i et 

Monarki. Kun frie Nationer, hedder det, have Historie, 

Staven brydes ikke blot over Udtryk fra det monarkiske 

Kancellisprog som „Naade" og „naadigst" *), men ogsaa over 

de gamle Betegnelser af Fyrsten som sit Folks Fader, dets 

Hyrde eller dets Formynder, nej, han er Nationens Embeds

mand, og den er hans Medborgere og Mandanter; der var 

endog unge Politikere, hvem det forargede at høre tale om 

Undersaatter, en Betegnelse, „der krænkede det frie Menneskes 

Rettigheder"**). Ligesom man kan se det blive nævnet, at 

Enevælden udøver en kvælende Magt, der vanskeliggjør det 

for Genierne at komme frem, saaledes opkastes der det bitre 

Spørgsmaal, hvorfor Menneskelighedens, Billighedens og 

Retfærdighedens Love sjælden følges i monarkiske Stater. 

Flere Steder kan man endelig se udtalt, at en enevældig 

Styrelse er en Opgave, som det er umuligt at løse, da ingen 

har stærke Skuldre nok til at bære, hvad der paahviier en 

Enevoldshersker, eller, som det ogsaa udtrykkes, at „Lovgiv

ningen umulig kan forestaas af én Mand, var han end nok 
saa vis". 

Det er, naar man følger Aarene efter 1790, klart, at 

der gik nogle Aar hen, inden den Række Forestillinger, 

hvorpaa her er anført Exempler, ret kom i Gang; det skete 

*) For øvrigt havde en Mand, der var Enevoldsmagten saa tro, som 
det var muligt, nemlig Biskop Balle engang „lastet Kongens Titulatur 
i de offentlige Bønner og fundet det upasseligt, at man bad til den 
naadige Gud for den alier naadigste Konge". (Birckner: An

m æ r k n i n g e r  o v e r  B i s k o p  B a l l e s  I n d b e r e t n i n g  t i l  d e t  
danske Kancelli (1796) S. 11). Det er aabenbart en Reminiscens 
herfra, der mange Aar senere har bragt P. A. Heiberg til at gjøre 
ganske samme Bemærkning, om end selvfølgelig i en mere spydig 
Form (Enevoldsmagtens Indførelse i Danmark. Drammen 
1828. S. 108 Note). 

**) Hermed kan sammenstilles, at det i den første Tid efter Julirevolu
tionen vakte adskilliges Forbitrelse i Frankrig, naar Kong Louis 
Philippe vovede at tale om sine Undersaatter. — Det er Baden, der 
i sin Universitetsjournal fra 1796 S. 26 Note nævner det i 
Texten nævnte Træk. 
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nærmest efter 1793 og 1794. Dels er det naturligt, at sligt 

efterhaanden udvikler sig mere og mere, dels er det sand

synligt, at de Trykkefrihedssager, der begyndte 1794, have 

virket til at skærpe Blikket for det utilfredsstillende ved 

Enevælden. Men samtidig blev Opmærksomheden henvendt 

paa visse Sider af Uligheden i Samfundsforholdene, saaledes 

som disse havde udviklet sig i de moderne monaikiskc 

Stater. Dette var en ligefrem Følge af den Lyst til at tale 

om Menneskerettigheder og Borgerfrihed, der var saa stærkt 

oppe, og den Lighedsaand, der begyndte at vise sig, saa-

snart Forhandlingen om Landboforholdene kom i Gang, 

voxede selvfølgelig frodig i Vejret under Indflydelsen af den 

franske Revolution. Hvad var den stigende Lyst til at bruge 

Ordene Borger og Medborger andet end et Udtryk derfor^ 

Idet de, der grebes af Revolutionens Ideer, holdt af at 

nævne deres Modstandere som Aristokrater, hvad der i deres 

Mund var det værste Skjældsord, formede Lighedsaanden 

sig som et paafaldende Had imod Adel og Adelsrettigheder. 

Vi have setForhandlingen om det utilladelige i Adelsrettigheder 

allerede være i Gang 1790; men det var et Yndlingsæmne foi ad

skillige Forfattere i den følgende Tid at give deres bitreFølelser 

i den Retning Luft. Rahbeks Ord, at vi siden 1660 nok havde 

havt Adel, men ingen Adelstand, hjalp ikke. Man kan i det hele 

ikke være i Tvivl om, at Lighedsfølelsen i Halvfemserne 

var betydelig stærkere end den politiske Frihedsfølelse. De 

vel kjendte Ord, Sieyes udtalte om tredje Stand umiddelbart 

før Revolutionen, vilde enhver af Fremskridtsmændene her 

hjemme fuldt ud kunne gjøre til sine. Et af de almindelig

ste Angreb paa den moderne europæiske Enevælde var netop 

det, at den havde begunstiget de store og i Forening med »> 

dem plyndret de smaa. De, der havde Tro paa den oplyste 

Enevælde, fremhævede vistnok altid Kongedømmet som 

nødvendigt til at holde Aristokratiet nede. Men de, der 

ret havde optaget Revolutionens Ideer i sig, saa Aristokra

tiet og Kongedømmet som Forbundsfæller imod den folke



105 

lige Frihed og Lighed. Blev Lighedsaanden imidlertid blot 

staaende derved, at Middelstandens Ordførere vilde have 

Storm ands vælden af Vejen for selv at faa Adgang til Magt 

og Indflydelse i Samfundet'? Visselig ikke. Enhver véd, at 

Tanken om Bondestandens Emancipation her i Landet som 

allevegne i Europa for en Del havde sin Støtte i Læren om 

Menneskerettighederne og derved ogsaa i en Lighedsfølelse. 

Denne havde altsaa forsaavidt ogsaa vendt sig til den lavt 

stillede for at hæve ham. I Sammenligning med Bonde

standen havde Spørgsmaalet om den arbejdende Klasses Stil

ling i Byerne spillet en højst underordnet Rolle. Men man 

kan dog se det begynde at stikke Hovedet frem ogsaa her 

hjemme. Der kunde være dem, som — maaske under Ind

tryk af Pøbeloptrinene i Paris og andre franske Stæder — 

saa med Frygt paa, hvilke Farer der fra Almuens Side 

kunde true Samfundet. „Den arbejdende Folkeklasse", 

hedder det saaledes i en Artikel i Minerva for 1798, „ vex el-

vis nyttet af Fyrsterne og andre Klasser, af den ene oplyst 

om den andens Fejl, har tilsidst lært at kjende, følgelig 

mistænke, frygte, hade dem alle. Oppebiende ene et tjen

ligt Øjeblik at hævne virkelig og forment Undertrykkelse 

og Forurettelse, staa de færdige med Forstyrrelsens Vaaben 

i den ene og Oplysningens Fakkel i den anden Haand" 166). 

Her tales, som man ser, om Almuen i Almindelighed, altsaa 

ogsaa om den i Byerne. Det var aabenbart Frygt for, at 

de voldsomme Elementer, der fandtes i denne Almue, skulde 

blive farlige, naar Styrelsen viste Slaphed, der bragte Baden 

til i dansk Bearbejdelse at gjengive en Afhandling af den 

berømte tyske Digter Wieland: oderint, dum metuant. Det 

vav, sagde han, en Tid, da „Exemplernes kraftige Indflydelse op

muntrede til Tøjlesløshed og Opsætsighed." Hvor meget han 

end værgede sig imod at kunne gjælde for at tilraade Haard-

hed og Despoti, hvor stærkt han end hævdede, at man skulde 

lade denne Folkeklasse vederfares Ret, lette den de mest 

trykkende Byrder og afhjælpe dens aabenbare Besværinger, 
14 
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laa der en Opfattelse af den som en fjendtlig Magt bag 

hans Ord, naar han talte om den som endnu „for raa og 

uforfi.net til, at den skulde kunne have andre Bevæggrunde 

til en rolig og lovmæssig Opførsel end Frygt" 167). Han blev 

derfor ogsaa meget stærkt angrebet som den, der paa en 

Maade vilde udpege den aller største Del af Befolkningen 

som mistænkelig168). Ogsaa Spørgsmaalet om, hvor vidt 

der kunde indrømmes Haandværkerklassen politiske Rettig

heder, blev rejst; det blev benægtet fra den ene Side, fordi 

Haandværkerne vare altfor afhængige af de rige, men fra 

den anden Side blev deres Adkomst opretholdt som stem

mende med, hvad der var retfærdigt109). 
Dette var imidlertid foreløbig et temmelig ørkesløst 

Spørgsmaal. Vigtigere var det, hvorledes Staten skulde stille 

sig med Hensyn til Arbejdernes personlige Kaar. Man 

træffer kun sjælden Hentydninger til, hvad der under den 

franske Revolution udtaltes i den Anledning; men ligesom 

Spørgsmaalet om Fattigvæsenets bedst mulige Indretning i 

ikke ringe Grad her i Landet optog Regeringen og forskjel-

lige Forfattere, saaledes var der ogsaa dem, der vare grebne 

af Tanken om, at den arbejdende Klasse paa mere end én 

Maade var for ugunstig stillet. En Forlatter i Iris1'0) taler 

netop i Anledning af Haandværkernes Kaar om, at de Baand, 

som sammenkjædeMenneskesamfundet, ikke bør hvile centner

tungt paa de ringeres Haand for kun med Fjerens Lethed 

at berøre den rigeres eller mægtigeres. I. P. Rosenstand 

Groiske, en Embedsmand, der nød megen Anseelse1'1), ud

malede i en Lejlighedstale, hvorledes Tyranniets Venner 

med ondskabsfuld Kløgt havde stræbt at holde den ringere, 

men talrigste Del af Folket i dyb Vankundighed. „De ind-

saa. at Kundskab maatte føre denne et Skridt nærmere til 

dem, og de følte, at den oplyste Almue vilde spørge om og 

tilbagekalde de tabte Menneskerettigheder." Han tog altsaa 

Ordet for, at Oplysningen burde spredes videre end før. 

Ogsaa Spørgsmaalet om, hvorledes Arbejdet kunde sikres 
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saa mange som muligt, blev rejst, vel ikke saaledes at det 

underkastedes nogen indgaaende Behandling; men der frem

kommer dog et Par Gange temmelig vidtgaaende Udtalelser 

derom. Gudenratb, der med Bitterhed kunde tale om den 

uretfærdige Maade, hvorpaa man tidt stemplede Folk af de 

lavere Klasser som Rebeller, erklærede ligefrem, at Staten 

var pligtig „at have Arbejde ved Haanden og det til enhver 

Borger, som fordrer Arbejde at Staten. Arbejdet bør være 

passende med Borgernes Kræfter, Dannelse og med hans 

indsamlede Kundskaber. Borgeren bør arbejde, men arbejde 

med Opmuntring" 17 . Det er klart og tydelig den sociali

stiske Sætning om Retten til Arbejde, han her proklamerer. 

Naar Collet med Paaberaabelse af Fichte et Sted udtaler: 

„Staten bør skaffe enhver Statsborger Ejendom1', ser det om 

muligt endnu mere vidtgaaende ud; men dette er dog kun 

tilsyneladende, thi han siger strax efter: „Det eneste, Staten 

har at gjøre for at opfylde den den paaliggende Pligt at 

skaffe enhver Borger Ejendom, er at afskaffe alle de Hin

dringer, som ere fremvirkede ved Love og Indretninger, 

hvis første Opkomst og Varighed skyldes gamle Fordomme 

o. s. v."173). Derimod træffer man i det for øvrigt alt andet 

end revolutionært sindede Tidsskrift Iris Meninger, der 

stærkt nærme sig til Gudenraths nylig nævnte. I en 

Række Afhandlinger, der bære Navn af „Forsøg til Plan til 

Religionslærebog for opvoxende Kristne", udkastes Hoved

trækkene af et borgerligt Samfund, som det skulde være. 

Paa den ene Side lærer man her, at hvert enkelt Medlem 

af det hele Selskab, som havde Legemskræfter, skulde være 

lige pligtigt til at lære nyttigt Haandarbejde for at kunne 

erhverve sig sit Ophold, paa den anden Side, at enhver, 

som, af Mangel paa Lejlighed til at drive det Arbejde, han 

forstod sig paa, savnede Livets nødvendige Ophold, skulde 

have lige hellig og uimodsigelig Ret til at faa af det hele 

Selskab enten Lejlighed til dette Arbejde eller paa anden 

Maade Livets nødvendige Ophold1'4). 
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Medens saaledes alskens politiske og sociale Spørgsmaal, 

om end tidt løst og ufordøjet, sysselsatte Tankerne hos for-

skjellige, maatte det gjøre størst Indtryk, naar Fædrelandets 

egne Forhold gav Stof til Forhandlingen. Netop dette skete 

i en ikke ringe Grad. Man blev ingenlunde staaende ved 

at tale om Enevælde eller monarkiske Forfatninger i Al

mindelighed, man vendte sine Angreb ligefrem imod den 
dansk-norske Enevælde. 

Saaledes læse vi i Politisk og fysisk Magazin for 

1797 en Artikel, skreven af „en dansk Mand", hvori der ved 

Siden af megen Kos over Bernstorffs Ledelse af Danmarks 

Politik siges, at Landet som et uindskrænket Monarki lider 

af alle de Fejl, som vedhænge denne Regeringsform efter 

dens Natur, medens „Nationen er mere sikret" i Stater, hvor 

der findes Parlament, Rigs- eller Landstænder. En Artikel 

i Kjøbenhavns lærde Efterretninger for 1796 betegnede i god 

Overensstemmelse hermed den danske Enevælde som et 

„Despoti de jure". Naar adskillige Forfattere baade den

gang og tidligere havde holdt af at udmale det skjønne ved 

den Maade, paa hvilken Souveræneteten var bleven over

draget Frederik III, saa kom der nu ganske andre Meninger 

frem, snart mere ubestemte, at „Konstitutionen ikke var 

bleven indført paa en retmæssig Maade", snart endog med 

rene Ord, at Frederik III ved Hjælp af nogle egennyttige 

Haandlangere havde tilranet sig Souveræneteten175). Men 

i et endnu værre Lys blev Enevælden stillet ved, hvad man 

kan kalde den Riegelsske Historieskrivning. Jeg skal ikke 

her komme ind paa forskjeilige Skyggesider ved hans Ar

bejder, den store Upaalidelighed, selv i rent faktiske Angivel

ser, det letfærdige i mange af hans Paastande eller den 

utrolige Partiskhed, hvormed han forelsker sig i visse Per

sonligheder, men fatter et Had til andre, og derfor over

dænger de første .med en Ros, der er ligesaa overdreven 

som den Daddel, med hvilken han mishandler de sidste. 

Hovedsagen for os er her, at han ikke skrev Historie for 
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dens egen Skyld, men kun for at give sine Stemninger og 

Meninger Luft. Yi have set dem, saaledes som han især 

havde givet dem Udtryk i „Julemærker fra Landet og Byen". 

Men nu gav hans historiske Arbejder, især over Kristian 

V's, Frederik IV's og Kristian YI's Historie, ham en fortrin

lig Lejlighed til at udvikle dem, og den benyttede han til 

Gavns. Han var næppe Republikaner; enevældige Konger, 

der regerede selv og styrede i den Aand, han syntes om, 

kunde han hæve til Skyerne, og saadanne Mænd som Frederik 

IY og Frederik II af Preussen vare derfor Gjenstand for 

hans Lovprisning. Men hvad han holdt mest af at dvæle 

ved i Enevoldskongernes Historie, det var, hvad der 

kunde give ham Stof til at udmale al den Ulykke, som 

taabelige Fyrsteluner, Frilleindflydelse, Hoffolks, Adelsmænds 

og Kollegiers Rænker eller Præsters og Professorers Dum

hed og Egennytte kunne volde. „Hvad," spørger han, „læres 

der af de forfarne Tider? Denne evige Sandheds Stadfæstelse, 

at Kongens Fejltrin maa Folket stedse med sin Skade gjøre 

godt igjen; men endnu har det danske Folk ej dertil havt 

Kræfter, fordi det aldrig siden Frederik IY's Død er blevet 

behandlet som et oplyst og frit Folk" 176). Hvor slet Fortiden 

imidlertid end havde været, saa var Samtiden ham om muligt 

endnu værre. Han greb enhver mulig Anledning til at 

komme med Hentydninger til den. Man skulde ikke, naar 

man læser hans Skrifter, ane, at der havde fundet Landbo

reformer Sted, han nævner dem ikke med et Ord, men 

bruger Udtryk, som om Bøndernes Stilling nu var endnu 

værre, end den havde været det i Kristian YI's Tid, han 

fører et Sprog, som om han selv var Gjenstand for adelige 

Stormænds Forfølgelse, og som om han gik omkring iblandt 

lutter Slyngler og Niddinger, han kan ikke udstaa Reventlow, 

og han hader Colbjørnsen, hvem han lejlighedsvis i et Brev 

til P. A. Heiberg smagfuldt kaldte „en kold Bjørn". Denne 

Historieskrivning, der saa stærkt passede til visse Sider af 

Tidsaanden, bedaarede dem, der af en eller anden Grund 
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vare lette at lokke, og saaledes kom Gudenrath i sine rets-

historiske Tilbageblik ind paa den samme Opfattelse. Han 

havde ikke Riegels's Talent til Grovheder — det hørte der 

meget til at naa op til — ; men det blev dog et lignende 

Billede, han gav af Fortid og Samtid. Ganske i Stil med 

Riegels udbryder han et Sted: „Ørnen slipper sit Rov, før 

Aristokratiet sin Indflydelse i, for ej at sige Besiddelse af 

den lovgivende Magt", og ikke mindre var det den samme 

Aand, der bragte ham til i Modsætning til den tidligere 

almindelige Opfattelse at finde Danske Lov skrevet af Mænd, 

som havde overset Hensynet til de fattige og ringe, til at 

klage over den Søvnagtighed og slaviske Tænkemaade, der 

havde udbredt sig som en Følge af den Støtte, Aristokraterne 

havde fundet ved Tronen, og til at udtale, at paa den ube

tydelige Omstændighed nær, at Adelen paa hans Tid for 

største Delen var ulærd, ikke heller smukt opdragen, var 

Aristokratiets Yælde i Aaret 1795 nok saa stærk som Aar 

1536. Det var tydelig nok med Henblik paa Danmarks Udvik

ling siden dette sidste Aar, at han skrev: „Nu er man nær ved 

at tro, at alle Rigers Ulykker rejse sig derfra, at man en

gang har valgt Konger, at disse Konger have anset Riget for 

deres Ejendom, i Stedet for en betroet Forvaltning, endelig 

derfra, at arvelig Adel i Tidens Fylde stødte Bisperne fra 

Regimentet for selv at komme i Stedet1' ll')- Det Resultat, 

Rigets Udvikling havde ført til under Enevældens Scepter, 

blev da ogsaa kort og godt en Tilstand, „hvor den gode, 

kloge undertrykkes, og Retten viger for Magten"1'8). 

Det var, ser man, en ikke ringe Angrebskolonne, der 

ved disse forskjellige Forfattere rykkede frem imod den ned

arvede Enevælde. Men hvor stor Magt end dels roligere 

videnskabelige Overvejelser, dels bidske Udfald af politiske 

o<y historiske Forfattere kunne have, saa kommer der natur-O 
lig et stærkere Sving, en skarpere, føleligere Braad i An

grebene, naar det er den satirisk-begavede Digter og Polemiker, 

der staar bag ved dem. Det er derfor, at P. A. Heiberg og 
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Malte Bruun have faaet en særlig Betydning i den Tid, hvorom 

her er Tale. Men det er ogsaa udelukkende derved, de have 

faaet deu. Ingen Misforstaaelse kan være større, end naar 

man tror, at det var dem, der vækkede den politiske 

Interesse, som var oppe i Tiden, at de have gaaet i Spidsen. 

Hele den Udvikling af politiske Tanker og Kritik, som vi 

nylig have dvælet ved, vilde nøjagtig have været den samme, 

hvad enten Heiberg og Bruun havde levet eller ikke. Det 

er for at tage et enkelt Exempel langt mere Heiberg, der 

har lært af Riegels, end omvendt. 

Man kan ogsaa umulig tillægge nogen af dem Dybde 

eller stor Tankefylde. Heiberg, der staar for den alminde

lige Bevidsthed som den betydeligste, var en Mand med en 

sjælden skarp Forstand, men aabenbart uden rig Fantasi 

eller Skaberevne som Digter. Hverken Rigsdalerseddelens 

Hændelser eller Komedierne vidne om synderlig Opfindsom

hed og ej heller om noget stort Lune. Der er i det hele 

noget tørt, noget koldt og goldt over ham. Derimod havde 

han et eminent Anlæg til Satire og Polemik, og hans 

skarpe Blik havde Lethed ved at se Skrøbeligheder rundt 

omkring i Mængde, der æggede hans Hang til Satire. Dette 

næredes desuden ved det næsten utrolig pirrelige og mis

tænksomme, der laa i hans Karakter og plettede de paalide-

lige, hæderlige Sider hos ham. Under de Sammenstød med 

Verden, som en saadan Natur uundgaaelig maatte faa, blev 

han bitrere og bitrere, og da han var en ualmindelig fast 

Karakter, greb han med Overbevisningens Styrke visse poli

tiske Sætninger, der passede til hans kritiske Lyster og hans 

Harme over virkelige eller formentlige Tilsidesættelser. Han 

var derfor som levende i en enevældig Stat med mange for-

gjemte Tilstande særlig modtagelig for den revolutionære 

Aand, der blæste fra Frankrig. Hans Svigerdatter har i den 

smukke Skildring, hun har givet af ham, da hun besøgte 

ham i Paris 1836, fortalt, hvilket lidenskabeligt Had han, 

den blinde Olding, nærede imod Louis Philippe, at der ikke 
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var det at' Slethed, som han jo troede om ham, selv saa-

danne Ting, paa hvis Sandhed et Barn vilde have tvivlet. 

Indvendinger besvarede han med at sige: „Du kjender ikke 

det kongelige Pak ! de ere alle ens" 179). Dette er betegnende 

for hans Karakter. Selv om Livet under Napoleons Despoti 

og i Restaurationsperioden havde styrket hans republikanske 

Synsmaade, saa var han allerede i Halvfemserne ensidig 

Partimand. Og det var et farligt Yaaben, han havde i sine 

Viser, baade Drikkeviser og Lejlighedssange af forskjellig 

Slags. Det var, som alle vide, Drikkevisernes og Selskabs-

sangenes Tid, og med en fin Takt greb han deres Form til 

vittige, skarpe Hentydninger og til at udslynge Sætninger, 

der som Slagord gik fra Mand til Mand. Jordbunden var 

gunstig nok til saadan Sæd; men han var ogsaa en kløgtig 

Sædemand. Ingen har med større Virtuositet kunnet be

herske den politiske Vises Form. Men han var ikke mindre 

stærk som prosaisk Satiriker og Polemiker. De Vaaben, han 

brugte, vare sandelig langt fra altid ridderlige, man kan 

undertiden blive ligefrem oprørt over hans Insinuationer 

imod dem, han ikke kunde udstaa, og hans Paastande vare 

saare langt fra altid at være paalidelige. Men hans Evne 

til at rette farlige Hug imod Personer eller imod bestaaende 

Institutioner, som han vilde til Livs, var forbavsende. Saadan 

som Tiden var med dens Forkjærlighed for at følge, hvad 

der vakte Skandale, og for at læse alskens Stridsskriftei, 

maatte han nødvendigvis faa et Publikum som faa, især da 

der med alle hans Fejl var noget imponerende ved ham. 

Ingen var i Tvivl om, at der stod en virkelig Personlighed 

bag ved disse Viser og skarpe Flyveskrifter. Hans person

lige Redelighed og Uegennyttighed var ligesaa kjendt som 

hans Stridslyst, og de forskjellige Retssager, han fik paa 

Halsen, kastede efterhaanden en vis Martyrglans om ham. 

Heiberg har aldrig i hin Tid erklæret sig ligefrem for 

Republikaner, selv ikke i de sidste Aar før hans Forvisning, 

da hans Bitterhed var størst. „Ingen", skrev han 1797, „ønsker 
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mindre end jeg at ryste Danmarks Konstitution uagtet alle 

de Fejl, jeg med Raynal og flere tror at finde deri" 18°). Aaret 

efter udtalte han: „Den Frihed, jeg ønsker, er blot Be

frielse fra den arvelige Adel og det derfra uadskillelige 

Aristokrati og Barbari. Kongen og hans hele Familie maa 

for mig gjerne leve og trives. Det er ikke dem, der trykke 

mig og mit Fædreland" 181). Men Kjærligheden til Republiken, 

særlig den franske Republik, skinner dog idelig igjennem 

hos ham, snart i Viserne 182), snart i en hel Afhandling som 

Politisk Dispache, der har det bestemte Formaal at vise, 

hvor langt fordelagtigere i finansiel Henseende den republi

kanske Forfatning var end den monarkiske. Lejlighedsvis 

udtaler han sin Beundring for „den berømte — eller, som 

Despoternes Haandlangere kalde ham, den berygtede Payne", 

det var et Yndlingsæmne for ham at komme med spottende 

Udtryk om Konger i Almindelighed eller om Monarkierne 

og den Aand, der trivedes i dem, og han mener da ogsaa, 

at „alt Oprør og al Revolution udspringer ikke nedenfra hos 

Folket, men ovenfra hos Regeringen og de magthavende" 183). 

Det er tydeligt at mærke, at han hadede Kongedømmet, og 

at det for ham altid var mere eller mindre Despoti. Men 

endnu stærkere Afsky havde han for det, der efter hans Mening-

var det værste, som kunde voxe op i Læ af Kongedømmet, 

nemlig Stormands- og Adelsvælde. Han stod her paa samme 

Standpunkt som Riegels. „Det er sandt", har han sagt i Fortalen 

til „De Yonner og Vanner", „jeg hader arvelig Adel, fordi jeg 

tror, at Opfinderen heraf har gjort større Utykke i Verden 

end Opfinderen af Krudt og Tallotteri". 1 Modsætning til 

Stormandsvæsenet vilde han, — og deri var noget smukt, — ar

bejde paa at „bibringe de saakaldede lavere Stænder en ædel 

Selvfølelse og en Overbevisning om, at den sande Ære er 

noget, som vi selv kunne erhverve os, og som ingen Fødsel, 

ingen Bestalling, intet Patent, ingen Konge paa Jorden kan 

eive U  1 8 4  )• 
1 5  

•••••••• 
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Naturligvis fik hans Kritik og Satire særlig Vægt, naar 

lian vendte sig imod danske Forhold. Det var Smaating, 

at han spottede over Udtryk i den monarkiske Kancellistil 

som „os elskelig" eller over den overdrevne Smiger for Kron

prinsen som Frederik den mageløse, „over denne tykke 

Viraks Sky, denne forfærdelige Damp af Berømmelser1'. Men 

han sigtede tydelig til selve Kongeloven, da han i en Fugle

kongevise skrev: 
Et Lys er tændt, som Verden lærer, 

at Folket er ej Slagtefaar; 

at den, som over det regerer, 

ej ene Gud til Ansvar staar. 

Han gav i Rigsdalerseddelens Hændelser under Form af en 

Skildring af et russisk Grevskabs Udviklingshistorie en blodig 

Satire over Enevælden her i Landet, som den havde været 

siden Frederik IV's Død, og man kan af hans Viser tyde

lig se, hvor ynkelig den paa hans egen Tid her i Landet 

raadende Styrelse og Aand forekom ham at være i Sammen

ligning med den franske Revolutions Ideer185). Hvad kan 

endelig være bitrere end hans Ord i Flyveskriftet suum caique, 

hvor det hedder: „Om Konger sælge Folk som Slagtekvæg 

eller tillade deres elskede Ministre at spille Kort om Nationers 

Blod og Sved, saa maa vi tie, knæle i Støvet og tilbede. 

Kongen i Danmark er over Loven. Salig og højlovlig Ihu

kommelse Kong Frederik den 3djes tro Undersaatter, vores 

kjære Forfædre, hvis faderlige Forsorg for deres Børn og 

Afkom til evig Tid ikke nok kan roses, gave ham og hans 

Efterkommere viseligen den fulde og uimodsigelige Ret til 

i Dag at befale ét og i Morgen det modsatte, endog i en og 

samme Sag, alt til Landets Tarv og Bedste, "v el vidende, at 

ingen anden kan have Kundskab derom uden blot Monaiken 

og de, der have den uskatterlige Lykke, daglig at svæve omkring 

ham". Det er ikke mindre Tilstandene under den dansk-norske 

Enevælde, dens Værn om Stormænd og Adelsmænd og de 

Misbrug, der som en Følge deraf' fandt Sted, lian i Riegelsk 
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Aand slaar løs paa, naar han tal er om „disse krybende Dyr 

i de højere Cirkler", som han véd, ere hans Fjender, „om 

de nederdrægtige Hyklerier, de skammelige Bedragerier og 

de Millioner Underfundigheder, der bevægede ham til at 

bruge Pennen", indtil han nu vilde lægge den ned, „kjed af 

at se Skurken gaa ham skulende og triumferende forbi" 186). 

Med den dybeste Haan udbryder han da ogsaa et andet 

Sted: „Himlen bevare mine Øjne fra nogen Tid at se slige 

voldsomme Statsomvæltninger (som de franske) i mit kjære 

Fødeland! Nej gro i Fred for mig sacra ilex\ gamle gothiske 

Træ, plantet af Barbariet og fredet af Despotisme og Herske

syge! Staa i Fred med samt dine Frugter, Skjolde, Yaabener, 

Pergamentsbreve og Undertrykkelser, indtil Du raadner paa 

din Rod og omstyrter" 187). 
Det er tidt blevet fremhævet, hvor grundforskjeilige 

Personligheder P. A. Heiberg og hans unge Medstrider 

Malte Bruun vare. Den ene indesluttet og skarp indtil Haard-

hed, men helt og holdent Karakter, den anden et over

strømmende Stemningsmenneske. Ikke mindre bekjendt er 

det, at Bruuns Omgangsvenner jævnlig have omtalt, hvor lidt 

hans milde jomfruelige Ydre lod ane, at han var en hidsig 

Revolutionens Forkæmper. Men dette hans Ydre passede 

ikke ilde til det sympathetiske Indtryk, han i det hele gjorde 

i den personlige Omgang. Rahbek, Pavels, Høst og Mynster 

ere enige derom, den sidste mindedes ham aabenbart senere 

med stor Yarme. Selv de, der kom til at træde op imod 

ham, om man vil, som hans Forfølgere, følte Velvilje for 

ham. Balle, der sendte Kancelliet en Indberetning om det 

formentlig statsfarlige i hans „Aristokraternes Katechismus", 

skrev i de Anmærkninger, med hvilke han ledsagede Ud

givelsen af denne Indberetning: „Inderligen smerter det 

mig, at Lodden skulde falde paa Bruun... men Brutus 

skaaner end ikke sin Søn", han omtalte ham som den, der 

havde Ord for at være „sædelig og blid", og han sagde ganske 

træffende, at hvis man skulde sammenligne ham med nogen 
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af Revolutionens Mænd, maatte det være med „Camille Des-

moulins, som laante de rænkefulde Barbarer sin vittige Pen 

i den troskyldige Formening, at Fædrelandets sande Vel laa 

dem nær omHjærtet". Colbjørnsen udvirkede, efter at Bruun 

havde skrevet Oden ved Bernstorffs Død, at paa hans derom 

indgivne Ansøgning den Sagsanlæggelse, der var paabudt 

imod ham i Anledning af „Aristokraternes Katechismus", bort

faldt, i „Forventning, at han for Fremtiden gjør bedre Brug 

af sine Evner end tilforn". 

Yi have allerede ved hans Udtalelser om den franske 

Revolution faaet det Indtryk af ham, at han var et Brus

hoved. Ingen kunde vistnok dengang ane, at der boede en 

fremragende Geograf i ham; men derimod var det klart nok, 

at han var en intelligent, livlig og mærkværdig tidlig ud

viklet Natur, der foruden sine politiske Interesser havde 

Sans for æsthetiske og filosofiske Studier og en ikke ringe 

poetisk Aare. 

Allerede, da han var 16 Aar gammel, havde han sunget 

om det danske Folks Frihed; men da hed det: 

Blidt straale nu Danskhed og Velstand og Orden, 

men Frihed og Christian vinkte det frem!188) 

Det klang overmaade loyalt. Anderledes snart efter, da 

han helt havde givet sig den revolutionære Rus i Vold. 

Han var da ifølge hele sin Natur selvskreven til at blive 

en fuldblods Discipel af Rousseau. Derimod laa Kant ham 

aldeles fjærn; han gik filosofisk og religiøst op i sin Ven Otto 

Horrebows Meninger, det vil sige i en fad Lyksaligheds-

lære *) og i en Rationalisme, der i Virkeligheden var den 

rene skjære Deisme. 

At gjøre sig ti). Tolk for det store Rousseauske Sam-

*) Horrebow har i de af ham og Bruun forfattede „Jerusalems Sko
magers efterladte Papirer" bestemt Lyksaligheden, det højeste Maal 
for Livet, som en „ved virksom Memieskekjærligked forsødet og ved 
Fornuften erhvervet, styret og forædlet Nydelse af udvortes Goder, 
som stemme overens med vor Lyst". (S. 128). 
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fundsevangelium var kjendelig hans Maal, og medens Hei

berg nøjedes med at være Kritikeren og Satirikeren, med 

andre Ord for saa vidt var rent negativ, saa forenede Bruun 

Satiren med alskens Sværmerier om, hvorledes Samfundet 

skulde bygges op efter Rousseaus Lære. Hans Satire kan 

være i yderste Grad kaad og frastødende og hans Samfunds-

forestillinger rent utopiske; men den ejendommelige Yarme 

og Begejstring, der jævnlig mærkes hos ham, har noget vel-

gjørende ved sig. Der er heller ikke dette Præg af person

lig Bitterhed over ham, som man saa tidt mærker hos Hei

berg, hans Satire har et ulige mere lystigt Præg end dennes. 

Den Form, han ved den i sin Tid saa meget omtalte Ari

stokraternes Katechismus valgte for sine Angreb paa Konge

dømme og Adel, maa ethvert Menneske mud kristelig Følelse 

finde i høj Grad forargelig, da han her blandt andet persi-

flerede de tre Trosartikler; men man dømmer dog mildere 

derom, naar man ser, at det var en Form for Satire, der i 

hin Tid oftere blev brugt, saa han fulgte mere en hæslig 

Mode, end han selv her fandt paa noget nyt. 

Hans Hovedskrift i politisk-social Henseende var vistnok 

„Jerusalems Skomagers Rejse tilMaanen", (fra 1795) hvortil bag 

efter føjedes „Jerusalems Skomagers efterladte Papirer" •). Det 

var vedRejsen til Maanen den gamle fra Niels Klims og Gullivers 

Rejser vel kjendte Form for Satire, han optog. Beskrivelsen 

af de Maanelande, hvortil Jerusalems Skomager kommer, 

giver bekvem Lejlighed til alskens satiriske Udfald paa Sam

tidens Tilstande og til at udvikle hans egne Tanker om, 

hvordan et Samfund burde være. Men Kritiken og For

dringerne lød lige saa stærkt igjennem det af 3 Numre be-

staaende Blad „Vækkeren1' (fra 1794), igjennem Aristokraternes 

Katechismus (fra 1796) og flere andre Flyveskrifter og Digte. 

I mere rent belærende Form søgte han at udvikle sine Me

ninger baade om Menneskets naturlige Rettigheder og Pligter 

*) Af disse har dog Horrebow udgivet de aller fleste Numre, 
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og om, hvad man forstod ved en retmæssig Stat, i et Uge

blad „Patrioten"; men der udkom kun faa Numre deraf. 

Om der end rundt omkring i Malte Bruuns satiriske 

Skrifter er Træk, som tydelig ere hentede fra samtidige For

hold her hjemme, maa man dog om en stor Del af hans 

Satire sige, at den kun har liden Interesse, da den var Slag 

i Luften. Han holdt — saaledes som for øvrigt ogsaa Hei

berg og Here andre af Kongedømmets Angribere i hin Tid — 

af at opstille et Kongedømme af Guds Naade, forældet og 

obskurantistisk, som det havde været i sin værste Form i 

det 17de Aarhundrede, og det slog han saa løs paa; ikke 

mindre udmalede han et Billede af et Aristokrati, hvortil aaben-

bart saftige Fortællinger om franske Tilstande fra Tiden før 

Revolutionen havde givet Grundlaget, og som han saa øvede 

sin Vittighed paa eller deklamerede imod ganske i de franske 

Revolutionsmænds Stil. Men alt dette havde ikke det mindste 

at gjøre med samtidige Tilstande her hjemme, og det maatte 

fornuftigvis være dem, der skulde satiriseres over, naar der 

skulde være nogen Mening deri. Det er ogsaa aldeles en 

gammel vant Lektie, man faar, naar det gjælder om at liaane 

positiv Kristendom og Præster (naturligvis fede Præster). 

Alt dette, der helt er efter fransk revolutionær Recept, vilde 

være uudholdeligt at læse, naar „ikke Bruuns Vid og Lune 

virkede oplivende. Selv Balle skrev, at han paa sine Steder 

havde maattet le af „Aristokraternes Katechismus", og hel

digvis kan man adskillige Gange ikke andet. 

Ved Siden af slig Satire træffe vi lejlighedsvis Rous

seaus Hovedsætninger om Samfundspagten og den alminde

lige Vilje tilligemed Læren om Folkets Ret til at afsætte 

Statens Chef, vi se ham klart antyde, at Enevælde i og for 

sig er uretmæssig og følgelig ugyldig, og at der intet arve

ligt Kongedømme bør være, vi møde i Jerusalems Skomagers 

Rejse en Tale, holdt paa den anden Tidag i Vinmaaneden (!), 

der gaar ud paa at vise, at „den demokratiske Republik er 

den eneste Regeringsform, hvorunder sand Moralitet og Dyd 
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kan blomstre", vi læse, at „Magt uden Ansvar ikke kan be

tros noget Menneske eller nogen Samling af Mennesker 

uden at sætte dem i største Fare for at forledes til Tyranni 

og Skjødesløshed o. s. v." Men vi faa saa tillige en i det 

enkelte gaaende Skildring af en ideal Stat Oceana, hvis 

Forfatning naturligvis har en Mængde Træk, hentede fra de 

franske Forfatninger af 1791 og 1793, og i dette selvlavede 

Land er der da den mageløseste Sædernes Tilstand. 

Størst Interesse har det at se hans Syn paa Tilstandene 

her i Landet. Det er den bare Jammer. Rigtignok hedder 

det nogenlunde spagfærdig i Begyndelsen af Jerusalems 

Skomagers Rejse, at Riget Adina (o: Dania) er et af de 

mindst despotisk regerede Lande; men desuagtet lader han 

en Borger af dette Land sige: „Vores Konstitutions første 

Grundsætning er, at Regenten ejer vore Personer og alt, hvad 

vores er, Jorden, vi gaa paa, Vandet, vi drikke og Luften, 

vi aande" ; der drives tydelig Spot med Arvekongedømmet, 

med Resultaterne af Enevoldskongernes Styrelse, med Trykke

friheden, der kun er et Skin*, o. s. v. Hvem kan være i Tvivl 

om, at det er Enevoldsmagtens Indførelse i Danmark, han 

sigter til, naar ban i Aristokraternes Katechismus skriver: 

Held, Held det Monarki, som slige Bøger ejer, 

hvori til Punkt og Prikke er bevist, 

at Fødslens Slumpetræf, en blodig Sejr 

et Ja, fralokket dels ved Trusler, dels ved List 

er mer, langt mer end nok for Ret at have, 

naar man gjør en Nation til Arve-Slave. 

Og med Hentydning til, at Regeringen for ikke længe 

siden havde afskediget Professor Cramer i Kiel, fordi han 

havde lovprist Revolutionsmanden Pethion, udbryder han: 

l o r  a t  u n d g a a  L b e h a g e l i g h e d e r  i  A n l e d n i n g  a f  N a v n e t  A d i n a  o g  
Navnet paa dette Lands Hovedstad Anifah (Hafnia) hedder det et 
Par Numre efter, at det var Trykfejl for Alina og Anafa, Temme
lig ynkeligt! 
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O, I, som Cramer forjog fra Nord, 

Da fræk han voved Pethion at rose! — 

Her standser Tungen! her mangler Ord! 

O, gunstigst tager det ej for Skose, 

Om uden mere Introducering 

Yi drikke, henrykt ved slig Regering, 

En velment Skaal. 
Paa en lignende Maade, men yderst flovt, søger han at 

spotte den daværende Regering ved at udtale: „Det er be-

kjendt over Europa, men især for enhver Dansk, at Hans 

Majestæt Kong Kristian YII og alle hans Mænd og Raad-

givere besidde i lige høj Grad den fuldkomneste og mest 

oplyste Forstand"189). Derimod er der Virkning i Digtet 

„Niels Ebbesen, Tyrandræberen", hvori det hedder: 

Hvad ensomt Lys i endløst Mørke luer, 

Hvad Glimt af Liv blandt idel Død, 

Bag Enevældens Nat en Romerdaad jeg skuer 

En Brutus i mit Danmark født. 

Og ikke mindre kraftig lyder det: 

Hvor er den ædles Bautasten r1 

Hvad festligt Mandekvad omtoner den i 

Hvad Højtids Kæmpe dyst? 
O Slaver, knap I tør hans Navn fremstamme 

Omkring hans glemte Grav er tyst, 

Er den da slukt, for evig slukt den Flamme, 

Som brused i de Danskes frie Bryst? 

Ret mærkeligt er det endelig at se ham i „Vækkeren" 

optræde som formelig demokratisk Agitator, tydelig og klart 

vende sig til Menigmand og belære dem om den altlor store 

Ulighed, der herskede iblandt Menneskene. De Tanker i 

den Retning, vi have fulgt hos andre Forfattere i hin Tid, 

giver han et eget veltalende Sving. „Staten" siger han, „skal og 

maa være saaledes indrettet, at alle have lige Adgang til 

at erhverve sig tarveligt Udkomme. I, mine agtværdige og 

nyttige Medborgere! I, som saa mangen stolt Dumrian tor
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agter, skjønt I føde og nære alle hans lige, lader Eder 

ikke afskrække fra at blive stedse mere kloge og oplyste. 

I ere Landets Styrke, Folkets Kjærne! Man kalder Eder 

de ringere Stænder. I maa for Guds Skyld ikke tro, at det 

Ord ringere vil sige, at I have ringere Værdi som Mennesker 

og Borgere. Nej! som Mennesker og Borgere ere vi alle. 

alle lige". Bruun tænkte ingenlunde paa at prædike nogen 

radikal social Revolution, men det var dog med en egen 

Styrke, at han tog Ordet for Lighedsfølelsen imellem de 

forskjellige Stænder, krævede, at den menige Mand skulde 

oplyses ikke alene om sine Pligter, men ogsaa om sine Ret

tigheder, og søgte at hæve de lavere Klassers Følelse af deres 

Rettigheder og ved Bevidstheden derom at vække dem til 

Oplysning. Han tænker sig, at naar den blev almindelig, 

saa kunde de enkelte Byer faa fuldstændig Selvstyrelse. 

„Hvilken endnu større Lyksalighed" siger han, „naar man 

tænker sig et helt Land i en saadan Forfatning". Som 

enkelte Reformer nævner han Næringsfrihed og en pro
gressiv Formueskat. 

Bruun havde her ved at pege paa Selvstyrelsen angivet 

den rigtige Vej, ad hvilken Fremskridtet til et frit Statsliv 

kunde ske 19°). Det var en langt frugtbarere Tanke end 

hans Maanefantasier. I det hele vil man af, hvad der her 

er antydet, faa det Indtryk, at han i sin Kamp for den nye 

Tids Ideer anslog langt flere Strænge end Heiberg. Det 

hænger sammen med, at han var en afgjort rigere og 

varmere Natur; men unægtelig var det, der var sundt hos 

ham, overgroet med en Mangfoldighed af viltre Skud, en 

Masse Eftersnak efter franske Revolutionsfraser. Hans senere 

Livsudvikling viser ogsaa, at hvor oprigtig hans Begejstring 

end dengang var, saa var den dog kun en Stemning, der 

kunde slaa over i andre, saa han i Frankrig først svor til 

Napoleons Fane og siden blev Legitimist af det reneste 

Vand. Dog, for ikke at stille denne begavede og i meget 

elskværdige Mand i et skjævt Lys, saa skal det endnu til-
16 
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føjes, at der var ét, livori han aldrig svigtede sin Ungdoms 

Begejstring, det var i en inderlig Kjærlighed til sit Land 

og sit Folk. 

Yi kunne ikke nære Tvivl om, at den Forfatning, 

Malte Bruun og Heiberg ønskede Enevælden afløst af, var 

Republiken. Men nu de andre Forfattere, som vi have set 

klart antyde, at de mente, Enevoldsmagtens Tid burde være 

forbi, hvad ønskede de stillet i Stedet derfor, og hvilke 

Forestillinger om andre Forfatningsformer vare overhovedet 

oppe hos dem, der mere eller mindre vare grebne af slige 

Synsmaader? Birckner har et Sted sagt, at der var „mange 

politiske Kjættere", som vare „højst misfornøjede med Re

geringsformen og dog rolige Borgere, ja endog Regeringens 

sande Yenner, Folk, der tro, at den indførte Konstitution 

er fejlfuld, og som derfor ønskede den forandret, men som 

desuagtet hade alle voldsomme Omvæltninger og stedse op

føre sig rolige, fordi de vide, at man skal adlyde den ind

førte, autoriserede Regering, endskjønt dens Form kan være 

fejlende". Hvor loyale Undersaatter end disse Kjættere, 

deriblandt aabenbart han selv, søgte at være, ligger det dog 

nær at spørge, i hvilken Retning deres Ønsker og Forhaab-

ninger gik. Der er ingen Tvivl om, at mange af dem bleve 

staaende ved at tænke sig en Ændring af den monarkiske 

Statsform, men hvor vidt skulde slige Ændringer gaa? For 

saa vidt det var Enevælden, man kritiserede, kunde det til

syneladende ligge nær at søge tilbage til de Forfatnings-

former her i Landet, der vare ældre end den, og at spørge, 

om en Fornyelse af dem var mulig. Men her mødte man 

Adelsvælden, og intet syntes mere afskrækkende. Skulde 

Fortidens Rigsdage gjenoplives, kunde det kun ske ved en 

hel Omdannelse af det gamle, om hvilket man oven i Kjøbet 

vidste saare lidet. Forbilledet for en fri Forfatning maatte 
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derfor aabenbart søges i andre Lande. Dengang liberale Ideer 

udbredte sig lier hjemme saavel som andensteds i Tiden 

omkring 1840, havde man bestemte Forfatningsformer i flere 

Stater at se hen til, f. Ex. baade den engelske, den belgiske 

02: det franske Charte. I Halvfemserne var Forholdet et 

andet. Vistnok havde den demokratiske Forfatning af 1791 

vakt adskilliges varme Tilslutning; men denne havde hurtig 

tabt sig, da det var klart, at den kun havde havt liden Livs

kraft og ikke været andet end et Overgangstrin til Re

publiken. Det er derfor kun i forholdsvis ringe Grad, at 

den har været Gjenstand for Omtale. Da den svenske For

fatning siden 1789 i Virkeligheden var en Enevælde, havde 

man af frie monarkiske Statsformer kun den engelske at se 

hen til. Den havde tidligere, i det mindste for enkelte her 

hjemme, staaet i en egen Glorie, som f. Ex., dengang Suhm 

allerede 1762 havde omtalt den med Varme og i Aaret 1771 

havde prist den paa den dansk-norske Enevældes Bekostning. 

Endnu Frederik Sneedorff havde havt stor Beundring for den. 

Hans Breve fra England umiddelbart, førend han døde, 

vidne om, med hvilken Interesse han fulgte det politiske Liv 

og Parlamentsforhandlingerne derovre. Med Hensyn til Norge 

have vi set tale om engelsk republikanske Anskuelser, og den 

livlige Berøring med England ved Handelen mentes at have 

vakt Interesse der for de engelske Statsformer. Men nu 

bleve slige Stemninger trængte tilbage baade i Danmark og 

Norge. Den ene Gang efter den anden møder man i Da

tidens Litteratur den Opfattelse, at Englands Frihed kun var 

en maskeret Enevælde, at Regeringen havde Midler nok 

imellem Hænderne til at sikre sig Flertallet i Parlamentet 

og kunde sætte Ting igjennem, „om hvilke enhver vidste, 

at de 99 Hundrededele af Nationen vare derimod", elendige 

Rettergangsforhold og Mairospresning bragte desuden i Eng

land idelig den personlige Frihed i Fare, Korruptionen 

havde fuldstændig Magten der i Landet, og det var en uind

skrænket Enevælde, William Pitt udøvede som ledende 
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Minister. Opfattelsen af, at England kun lidet fortjente at 

kaldes et Frihedens Land, skærpedes, jo mere Blikket vendte 

sig til Frankrig som den Stat, der skulde gaa i Spidsen 

for Udviklingen i Europa. Ovenikjøbet kom England og 

Frankrig snart til at staa som bitre Modstandere, og den 

varme Sympathi, med hvilken Frankrigs Krigsførelse fulgtes, 

i Forbindelse med Harmen over de engelske Plagerier imod 

den dansk-norske Skibsfart virkede kun til i forøget Grad 

at opfatte engelske Tilstande ugunstig. Yi kunne endog 

i et af Tidsskrifterne her hjemme læse, at „England var 

sunket saa dybt, at det vilde være et Mirakel, om det nogen

sinde igjen naaede sin forrige Glans191)". Hvor travlt end 

Forfattere som Heiberg, Malte Bruun o. a. havde med at 

haane de tyske Magter og udtale deres Afsky for dem som 

Revolutionens og Frankrigs Fjender, saa blev ganske sikkert 

England den Magt, som de og deres Meningfæller saa bitrest 

til, og saa taabelig det end lyder, saa var der ingen Stat, 

der i den Grad gjaldt for Reaktionens faste Borg i Modsæt

ning til Datidens Frihedstrang som netop England. Men 

den, der mest bidrog til at slaa denne Opfattelse fast og 

overhovedet til at opstille England som bundfordærvet og 

dets Forfatning som over al Beskrivelse slet, var selv en 

Englænder, nemlig den tidligere nævnte Payne. Flere tyske 

Forfattere førte et ikke mindre voldsomt Sprog, og igjennem 

vore Tidsskrifter fik saadanne Meninger almindelig Tiltro. 

Miskjendelsen af de engelske Forhold naaede da ogsaa der

til, at man aldeles ikke forstod, hvorledes Føreren for de 

ældre Whigger, Burke, kunde angribe den franske Revo

lution med Voldsomhed, uden ved at opfatte ham som en 

svoren Fjende af al Frihed. Og Pitt var Gjenstand for 

Domme og Angreb, der kunde maale sig med det værste, 

der blev sagt om ham i selve Nationalkonventet, han blev 

omtrent til en Djævel i menneskelig Skikkelse, Menneske

hedens Fjende. 

Det vil efter alt dette forstaas, at de, der ønskede friere 
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Forfatningsformer med Bevarelse af Kongemagten, savnede 

bestemte Monstre at holde sig til og altsaa midt under 

den Mangfoldighed af nye Spørgsmaal, der stormede ind 

paa dem, famlede og kun kom til ubestemte og uklare 

Tanker. Snart træffer man almindelige Udtryk om, hvor 

skjønt og ønskeligt det vilde være, om en Fyrste var ædel 

nok til at overlade Folket en Del af Magten, i Forbindelse 

med et Suk over, at det aldrig skete, snart en Udtalelse 

om, at der burde aflægges offentligt Regnskab, saaledes, at 

Monarken ikke mindre end den laveste Embedsmand „blev 

paabudt at staa Folket til Regnskab" 192). Man kan se Op

mærksomheden blive henledt paa, hvor ønskeligt det vilde 

være, om der indførtes et Senat paa mindst hundrede Per

soner, der kunde være Kongen til Vejledning med sine 

Raad 193); der meddeles en Artikel af en engelsk Forfatter, 

hvori det hedder, at et indskrænket Monarki, som svarede 

til Englands oprindelige Forfatning, (ikke som den var nu 

for Tiden), vilde være en mild, velgjørende og ønskværdig 

Regering194). Ligescm Riegels tidligere havde talt om, at 

en Rigsdag burde sammenkaldes, saaledes fremhævede han 

i disse Aar det ønskelige i, at Fyrsterne flittig raadførte sig 

med Stænderne, og han slog tydelig og klart paa, at der 

burde være offentligt Regerings Forvaltnings Regnskab, 

gjennemset og kvitteret af Folkets udvalgte Mænd195). Guden-

rath taler ligefrem om, at „naar Nationen nu igjen holdt en 

Rigsdag efter en lang Tids Forløb, hvor ingen Rigsdag har 

været, hvorfor ogsaa en Rigsdag synes saa meget mere nød

vendig, da kunde allerbedst en Del Misbrug afskaffes, hvor

under Folket nu sukker", og han udmaler derpaa i det 

enkelte alt det gode, som en saadan Rigsdag, eller, som 

han ogsaa kalder den, en Folkeforsamling kunde gjøre. 

„O," udbryder han tilsidst, „maatte flere selvtænkende Mænd 

meddele sin Stemme om en saa vigtig Sag"196). Endog de, 

der offentlig viste en loyal Tilslutning til Enevælden og 

sikkert mente, at den kunde udrette meget godt, kunde dog 
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ønske den tilsat med et folkeligt Element. Saaledes for

tæller Stellen s197), at Rahbek havde talt til ham om „den Tid, 

da en Nationalforsamling skulde sammenkaldes, som om vi 

nu levende kunde komme til at blive Vidner dertil" *). Alt, 

siger han, var dannet efter franske Anskuelser, men dog 

skulde det gaa rolig og fredelig til, de populære Ministre 

Bernstorff og Schimmelmann skulde have Sæde i en saadan 

Forsamling, og der var tiltænkt „de mest udmærkede Em-

bedsmænd, især den almenagtede GeneralprokurørColbjørnsen, 

en afgjort Indflydelse". Naar Nyerup efter Suhms Død 

i S uh mi an a (1799) offentliggjorde det Udkast til en Slags 

konstitutionel Forfatning, som denne havde udarbeidet 1772, 

ligger det nær at opfatte det som noget, han samstemmede 

med**). Under hvilke Former end Folkets Medvirken blev 

tænkt, ét var der, som alle vare enige om, det var, som 

vi senere skulle komme tilbage til, at der maatte være en 

vidt strakt Trykkefrihed. 

Men ganske sikkert var der en Del, mest i den yngre 

Verden, der gik langt videre i deres Ønsker og ikke kunde 

tænke sig tilfredsstillede ved noget mindre end en Republik 

efter fransk Mønster. Jo uklarere Forestillingerne vare om 

konstitutionelle Forfatningsformer, desto naturligere var det, 

at det for mange stod, som om Valget maatte være imellem 

enten Enevælde eller Republik. Man kan ikke undre sig 

over, at de da i deres Frihedslængsler foretrak den sidste. 

Heiberg og Bruun vare naturligvis Gjenstand for deres 

største Beundring. Guldberg, for hvem det hele Røre i 

*) Ved en anden Lejlighed kunde Rahbek udtale sin Tvivl om blandede 
Regeringsformers Brugbarhed, som han mente, tidt vare „en evig 
v a r e n d e  K a m p ,  f ø r t  p a a  d e t  a l m i n d e l i g e s  B e k o s t n i n g " .  ( D e n  d a n s k e  

Tilskuer for 1793, 2det Bind S. 494) 

**) Han har i sin Selvbiografi fortalt, at Colbjørnsen blev meget opbragt 
derover, saa han maatte bruge Schlegel til Mellemmand og afgive 
den Erklæring, at han havde handlet i sit Hjærtes Enfoldighed uden 

at ane det mindste ondt (S. 50). 
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Kjøbenhavn var en Pestilens, og som holdt „Staten for for

loren", saafremt Enevælden rokkedes, var aldeles lynslagen 

over det Sprog, som unge Kjøbenhavnere førte, naar de kom 

til Provinserne, de behandlede baade ham og Biskoppen 

med en overlegen Tone198). Det passer ikke ilde hertil, 

naar Jakob Baden i sit Tidsskrift „Universitetsjournalen" 

taler om dem, der ansaa „Ordene styre og regere og alle de 

Ord, som involvere Afhængighed, som fornærmende for 

Menneskeværd", og naar han slog løs paa de urolige Hove

der, der stedse gik videre og videre i frække Fordringer 

til Regeringen199). I endnu stærkere Udtryk om muligt 

skildre Folkevennen og et i 1793 udkommet Flyveskrift: 

„Om Folkeforførere, nymodens Filosofer og Frihedsprædi-

kanter" de fanatisk ophidsede Stemninger. 

Selv om der ikke maa lægges for stor Vægt paa, hvad 

der blev skrevet i slige Skrifter, der selv vare affattede i 

en lidenskabelig Tone, saa er det vitterligt, at der blev ført 

adskillig exalteret Tale. Det franske republikanske Jean de 

France Væsen, vi tidligere have omtalt, peger tydelig i den 

Retning. Pavels, der meget velvillig omtaler den forhen 

nævnte „lille Marat", N. C. Bjerring, skriver tillige: „Med 

fuldkommen Vished og inderlig Glæde forudsaa han en Re

volution i vort Fædreland", og han fortæller, at Bjerring 

var meget nær ved at blive arresteret paa Grund af Ud

talelser, han kom med i Anledning af nogle Opløb her i 

Kjøbenhavn 1793 20°). Der dannede sig endog en Slags re

publikanske Klubber. Steffens taler om et politisk Selskab, 

der kom sammen i Neergaards Kaffehus og gik under Navn 

af „den kjøbenhavnske Jakobinerklub". Malte Bruun hørte 

til en Forening, som kaldtes Frihedens Lav*). Hvilke be

synderlig extravagante Ideer der trivedes, hvor han og Bjer

ring vare toneangivende, faar man stærkt Indtryk af ved et 

*) Jeg har iblandt Papirer, Malte Bruun havde efterladt sig, og som 
jeg har havt til Gjennemlæsning, fundet følgende Seddel: 
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Brev, lian skrev til denne sin Yen nogle Aar senere, da 

han liavde forladt Landet og opholdt sig i Hamburg (rime

ligvis i Foraaret 1799). Han omgaas her med intet mindre 

end Tanken om et Coup cle main imod Kjøbenhavn for her 

at gjøre Revolution. Dog tilføjer han: „En jakobinsk 17. 

Januari var det bedste, just fordi Nationen er saa fejg, at 

man ene behøver at tage Magten for ogsaa at have den"201). 

Det er højst sandsynligt, at fra saadanne Mænds Kredse ad

skillige i lige Grad vidtgaaende og uklare Meninger ere 

blevne udbredte temmelig vidt omkring. Den tidligere Stats

minister Rosenkrantz, der havde det Rosenkrantzske Stu

denter stipendium at uddele, skrev engang til Schack-Rathlou, at 

han ganske overlod Uddelingen af dette Stipendium til -Kon

sistorium, „thi", hedder det i hans Brev, „jeg ved ikke, hvem 

der iblandt Studenterne ikke hører til Sansculotterne." Det 

er aabenbart, at han ikke har havt gode Tanker om dem i 

politisk Henseende. Om det saa var Marinens Matroser, 

naaede Frihedsideerne ned til dem. Viceadmiral Johan 

Cornelius Krieger kom, efter hvad der fortælles, en Dag til 

Kronprinsen og sagde til ham, at Revolutionsaanden endog 

havde begyndt at ytre sig paa Flaaden, men at han nok 

skulde holde den i Ave. „Nu, hvorledes da", spurgte Kron

prinsen. „Det skal jeg sige Deres kongelige Højhed. Det 

er saa Skik ombord, at, naar der er holdt Bøn, siger Chefen: 

„Gud bevare Kongen", som da Mandskabet istemmer. For

leden, da jeg efter Bønnen som sædvanlig sagde: „Gud be

vare Kongen", svarede en Matros: „og os andre med." Men 

jeg sagde til ham: „Skidt med os andre, din Slyngel, siger 

jeg; Gud bevare Kongen", hvorpaa de alle raabte: „Gud 

Leve Republiken! 
Borgeren M. C. Bruun indbydes herved at møde i Frihedens Lav 
Kl. G præcise for at tage I)el i Selskabets Underhandlinger, 

d. 14. Maj 1795. I- Neumann. 
p. t. Selskabets Sekretær. 

Muligt er det, at denne Forening er den samme, som Steffens taler 

om. 
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bevare Kongen", og siden har ingen turdet begynde med 
at føre os den franske Revolution ombord." 

Oppe i Norge traadte Virkningerne af Revolutionens 

Ideer mindre frem end i Kjøbenhavn*). Det almindelige 

\ar, at Sympathierne for Frankrig, der nu havde fortrængt 

den tidligere Forkjærlighed for England, ligesom hos mange 

her nede vare sammensmeltede med stor Hengivenhed for 

Kongehuset. I et Brev fra I. S. Møsting til Johan Bülow, 

dateret Trondhjem 10. Juli 1793, hedder det, at der nok 

naturligvis var enkelte Mennesker, som vanærede sig ved 

demokratisk Tænkemaade, men at Stemningen i det hele var 

god, og hvad der fortælles om den herskende Aand i Kristiania, 

tyder heller ikke paa, at vidt gaaende demokratiske eller re

publikanske Meninger havde nogen synderlig Udbredelse der. 

Det kunde nok hænde, at der i et ret notabelt Middags

gilde blev drukket en Skaal for Nationalkonventet; men 

der var et stort Spring derfra til selv at være Republikanere. 

Da Folkevennen havde fremsat nogle skarpe Hentydninger 

til, at der blev drevet revolutionært Uvæsen i Kristiania, 

blev dette hvast afvist i det norske Tidsskrift Hermoder 

som tomt Opspind, og Byens loyale Sindelag bestemt hæv

det202). I Bergen synes det, som man var kommet videre. 

I det mindste hed det i et Brev derfra til Lærde Efterret

ninger (1797): „Bergen er ved de mange franske Krigere 

og den herskende Handelsaand stemt til Frihed og Repu-

*) Et Vidnesbyrd om, at i det mindste den norske Digter Zetlitz holdt 
sit Fødeland for mindre smittet af sligt end Danmark, har man i en 
Sang af ham, hvori det hedder: 

Skaal for danske Tvillingrige, 
Evig gid dets Lykke stige, 
Evig det paaskjønne den! 
Det af norske Søster lære 
Hver Velgjører ømt at ære. 
Se, vi hædre Adelsten, 
Mindes, Du og ejer en. 

Digtet Den lange Vise (1794). 

17 
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blikanisme". Paa Klubberne hørte man allerede tale om, 

„paa Despotismens og Hierarkiets Ruiner at indsætte For

nuften i alle dens guddommelige Rettigheder"203). Naar 

Præsten, Professor Strøm i Artikler i Tidsskriftet Hermoder 

anker over, hvor meget der fra alle Kanter lød til Berømmelse 

for den franske Revolution, over, hvorledes „der synges af 

de gamle og pibes af de unge" i jakobinsk Aand, og hvor

ledes „den herskende Smagu 204) gaar i den Retning, da er 

det sandsynligt, at han tænker paa Tonen i mange af de 

Tidsskrifter og Flyveskrifter, der dengang fremkom i Kjø-

benhavn; men det er ogsaa muligt, at han har havt i det 

mindste nogle særlig norske Træk for Øje. Samles imidlertid 

alt, hvad man hører om Stemningerne i Norge, bliver det dog 

ikke noget stærkt Indtryk, man faar af, at de i nogen syn

derlig Grad vare frafaldne fra den rene Royalisme. 

Det ligger i Sagen selv, at adskillige af dem, der førte 

det store Ord i Klubber eller andensteds, kun vare Helte i 

Munden, og at der derfor kunde være Grund til at sige, som 

der stod i Digtet Finthona i Tidsskriftet: For Sandhed: 

Se vor Tids Patriot! han skjænder paa Konger og Adel 

Hylder med Læben de Ord: Frihed og Lighed og Ret 

Kald dem frem de stortalende Mænd ved Gilder, i Klubber, 

naar det gjælder om Daad. — Se da, hvor tyst og hvor tomt'205). 

Ej heller var der Spor af virkelig Partidannelse, og 

ingen tænkte for Alvor paa Revolution. Det var nærmest 

en Samling umodne eller i det mindste ikke udformede 

Tanker, og man føler her som saa tidt i hin Tid, at om den 

end var let bevægelig og paa en Maade fuld af Interesse, 

saa fattedes der — bortset selvfølgelig fra en Del enkelte 

Mænd — paa Dybde og Alvor. Men man har dog Indtryk 

af, at der var en underlig Gjæring i Tiden, at der var en 

Mængde Spirer, som under gunstige Forhold vilde kunne 

faa Yæxt. Intet var rimeligere, end at mange vare trætte 
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af Enevælden; Tanken om Folkets naturlige Ret til at have 

Del med i Styrelsen af dets vigtigste Sager laa for nær 

til ikke at vaagne til Liv, liaar der paa den Maade kom 

Røre i Verden, som det skete ved den franske Revolution, 

og al Loyalitet, al Hengivenhed for Kongehuset kunde ikke 

dække over den Kritik, hvortil baade Enevælden i og for 

sig og den dansk-norske, som den havde været i Tidens 

Løb, maatte indbyde. Der var ganske vist ved Siden deraf 

fuldt op af det tommeste Klubkommers, og Theaterfejder 

kappedes med Efterretningerne fra Frankrig om at sætte 

Sindene i Bevægelse, saa de tvende politiske Stalbrødre, 

Heiberg og Bruun kom i den groveste Fejde med hinanden 

om Besættelsen af en Rolle i Samsøes Dyveke; men dette 

formaar ikke at svække Indtrykket af, at der var vakt po

litiske Frihedstanker hos adskillige. Derfor kunde det og-

saa udtales i Tidsskriftet Samleren: „Alt skal være enten 

politiske eller religiøse Materier vedkommende, om det vil 

vente Afsætning". Den Masse af Flyveskrifter foruden Tids

skrifterne, der udkom, og den Interesse, som Udgivelsen af 

Procedurer i Sager af politisk Natur vakte, vidner klart 

derom. 
Det kan ikke forbavse, at der under denne Udviklings-

gang var dem, som havde ondt ved at finde et fast Stade, 

der paa den ene Side havde ondt ved at slippe den ned

arvede loyale Vedhængen ved den gamle Statsform, paa den 

anden Side følte den dragende Magt i de nye Frihedsideer. 

Rahbek er en typisk Repræsentant for saadanne Mænd. Han 

var, som man véd, et inderlig godmodigt Menneske, der 

helst vilde leve paa en god Fod med andre og ligeledes helst 

saa, at andre forligtes. Men dette kunde ogsaa bringe ham 

til at tabe fast Holdning, og det gik ham paa samme Maade 

i det politiske. Det svarede til hans vistnok letflydende, 

men karakterløse og meget trættende Stil. Han kunde paa 

en Maade være Republikaner, saadan i Almindelighed, rent 

ideelt taget, og det maa have været i en slig Stemning. 
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han var, da Pavels saa ham, Malte Bruun, og den fra 

Sverige flygtede Claeson (Grev Horn) hos sig i Præste-

gaarden i Hørsholm, og da de der paa en højtidelig Maade 

drak en Skaal for den forestaaende Guldalder, da Krone og 

Scepter, Despotisme og Vantro (!) skulde forsvinde, for at 

Frihed og Fornuft enevældig skulde herske-06). Han kunde 

lejlighedsvis udtale, at han ikke holdt af Ordet „Hof", og 

fremhæve, hvorledes Republiken opfostrede til strænge Sæder 

og vi have ligeledes set, at han kunde sværme for Tanken 

om en Slags Nationalforsamling. Men alt dette hindrede 

ham ikke fra, som vi ogsaa have set, ved en [anden Lej

lighed at udtale Tvivl om „blandede Regeringsformers" 

Brugbarhed, og fra derimod at finde en oplyst Enevælde, 

der lod Folket have Trykkefrihed, højst tilfredsstillende*). 

Det var hans Opfattelse af, at den daværende Regerings 

Holdning svarede hertil, der i adskillige Aar gjorde ham til 

dens ivrige Tilhænger. „Det er", udtalte han i en saadan 

Stemning, „ingen Skam at være Børn; men det er en Skjændsel, 

ikke at være gode Børn" 207). Saaledes kom han, ligesom for

modentlig ikke faa andre, til at indtage en Slags Mellem

stilling, og gaaende ud derfra kritiserede han i „Den danske 

Tilskuer" begge „de politiserende Partier" som forfaldne til 

Yderligheder, han udtalte, at det ikke forekom ham, som 

om nogen Regeringsform havde saa afgjorte Fortrin fremfor 

de andre, at det kunde være politisk Kjætteri at være mere 

indtagen for en anden 208). Vistnok var der kjendelig mest 

Skarphed i hans Angreb paa dem, som søgte i stærke Udtryk 

at skildre det Frihedsraseri og „Jakobinervæsen", der trivedes 

her, og om hvem han mente, at de vilde ophidse Regeringen 

mod al Frihedslyst. Men han kunde dog ikke andet end og

saa blive alvorlig uenig med Heiberg, der fra sin Side sigtede 

*) Man vil ogsaa f. Ex. baade for Nyerups og Paveis' Vedkommende 
kunne paavise Ytringer, der gaa i temmelig modsatte Retninger. 
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ham for Lunkenhed i Frihedens Tjeneste, og han søgte i 

Breve baade til ham og til Ny er up som Redaktør for Kjø

benhavns lærde Efterretninger at vise dem, at hensynsløs 

Kritik af Regeringen i mange Stykker var ubillig, at det 

gjaldt om at støtte Mænd som Bernstorff, Reventlow og „Bru

tus Colbj ørnsen", der havde farlige Fjender og alene holdtes 

oppe ved deres Folkeyndest, at man skulde i Brugen af 

Trykkefriheden fare med Lempe, „gjore Regeringen den of

fentlige Stemme vigtig og kjær og vænne den til saaledes 

at sætte Pris derpaa, at den, naar den engang havde Fristelse 

til at skride ind, ikke turde", men at man derimod ved at 

skrive i den Tone, hvortil Heiberg gjerne forfaldt, og hvori 

adskillige som Riegels, Gudenrath, Buchhave og andre skrev, 

vilde bringe Trykkefriheden i Fare509) Rahbek saa her i 

Hovedsagen fuldstændig rigtig. Efterhaanden, som Trykke-

frihedssagerne bleve almindeligere, kom der mere Bitterhed 

frem hos ham imod Regeringen; men Revolutionsmand blev 

han aldrig. 

Naar han vendte sin Kritik imod begge Partierne, „Ari

stokraterne og Demokraterne", naar han i „Tilskueren" ud

talte, at hvert af dem havde „sine Fanatikere, sine Skin

hellige, sine Orthodoxer, der ere nok saa intolerante som de 

theologiske", var det ikke uden Berettigelse. Det passer 

godt til, hvad man f. Ex. kan læse i en Artikel af det radi

kale Tidsskrift „Samleren", hvor en Indsender skriver: „Det 

uendelige Vrøvl, hvormed de tvende sig saa kaldende Ari

stokrat- og Demokratpartier opfylde alle Selskaber, og den 

uhøviske Form, hvorpaa adskillige Herrer, ja endog Damer 

af begge Partier gaa frem for at overbevise eller rettere 

overskraale dem, der ere af anden Mening, har indgydt mig 

og flere en stor Angst for en politisk Selskabssamtale" 210). 

Kampen blev ogsaa i Litteraturen fra begge Sider ført med 

Hidsighed. Vi have set, hvilket voldsomt Sprog Riegels, 

Gudenrath, Heiberg og Bruun førte; men det var med ikke 

mindre Forbitrelse, de og deres Meningsfæller bleve an



134 

grebne i „Folkevennen" og i Flyveskrifter som det nylig 

nævnte: „Om Folkeforførere". Man mærker endog i Folke

vennens Artikler et glødende Had mod Heiberg. Ogsaa Tode 

gav lejlighedsvis stærke Hib til Tidens demokratiske Lyster, 

til „Janhagelokratiet", som han kaldte Revolutionens ivrige 

Beundrere, og han gjorde det unægtelig bedre end Folke

vennens Fanatikere. Samtidig sang han til Ære for Ene

vælden, der frit kunde virke for Folkets Vel. i Modsæt

ning til Forfatninger, hvor man bare tænkte paa at skabe 

Ligevægt og derfor ikke kom af Stedet211). Ogsaa et Par 

Normænd kastede sig paa en ret udpræget Maade ind i 

Striden. Johan Nordal Brun, der dengang var Stiftsprovst 

i Bergen og altid — ogsaa i sine Prædikener — efter 

Evne bekæmpede det moderne Revolutionssværmeri, skrev 

(1793) Skuespillet „Republiken paa Øen" for at latterlig-

gjøre republikanske Drømmerier21-), og den tidligere nævnte 

Professor Strøm gik i flere Artikler i Tidsskriftet „Hermoder" 

løs paa Tidens radikale Ønsker og Stræben. Men ulige mere 

Opsigt gjorde dog Zetlitz, om end paa en lidet heldig Maade. 

Han, der var Kapellan i Lye i Norge og underlig nok fandt 

Adspredelse fra sin Præstegjerning ved at skrive Drikke

viser, som han sendte Tilskueren, skrev til en Afvexling 

(1795) et Par poetiske Sendebreve, som Rahbek for gammelt 

Yenskabs Skyld gav Plads i det samme Tidsskrift. Ikke 

uden Styrke slog han her løs paa det revolutionære Mode

væsen og den Terrorisme, der fra de saakaldte Demokraters 

Side udøvedes imod anderledes tænkende; men han begik 

den utrolige Naivitet, med det samme at slaa det danske 

Folk i Ansigtet, fordi det var blevet grebet af „Gallomanien". 

Han skrev: 
Naar var det danske Folk originalt? 

Naar laante det ej andre Landes Skikke, 

Grundsætninger, ja Sprog og kort sagt alt? 

Naar var en Dansk ej taabelig beskeden, 

mistroisk mod sin egen Følelse, 
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men og, naar var han ej i Abeheden 

Enthusiast?213) 

Dette var en Uforskammethed, dobbelt følelig, fordi 

han ved alle Lejligheder i sine Digte viste en Norskheds-

følelse, der gik til det latterlige, idelig talte om norsk Op

rigtighed, norsk Ærlighed, norsk Troskab, norske Heltes 

Mod, norske Heltegjerninger, der fordum havde ladet Nor

mændene erobre England214) (!) o. s. v. Han var en Type 

paa den Slags Normænd, der vare fuldstændig loyale, talte 

med Tilfredshed om deres politiske Stilling, men samtidig 

næsten aldrig viste, at Danmark eller Danske vare noget 

for dem215). Naturligvis skallede han sig ved hine Ud

talelser en vel fortjent Tugtelse — det var Malte Bruun, 

der tildelte ham den216). Men, det bør tilføjes, han følte 

selv, at han havde forløbet sig, og med en Ærlighed, der 

fortjener at anerkjendes, bad han i en Erklæring, han lod 

indrykke i Tilskueren, det danske Folk om dets „ædelmodige 

Tilgivelse". Derefter var der ikke Grund til at tale mere 

om den Sag; men han havde naturligvis ved hin Tirade al

deles tilintetgjort al Virkning af sit Digt. 

Ligesaa naturligt det er, at i en Kampens Tid de, der 

raabé højest og de, der forstaa at føre de skarpeste Kaarde-

stød, tildrage sig mest Opmærksomhed, ligesaa lidt slaa Ud

trykkenes Styrke og den polemiske Slagfærdighed til for 

Efterverdenens Dom. Den, der nu gjennemgaar Litteraturen 

fra Slutningen af forrige Aarhundrede for at se, hvilke Fore

stillinger om Stat og Samfund der satte Folk i Bevægelse, 

og hvorledes begavede Mænd forstode at bearbejde dem, 

vil have en ganske anden Interesse af at læse f. Ex. Birck-

ners Afhandlinger end af alt, hvad P. A. Heiberg og Malte 

Bruun dengang skreve. Der er en langt større Tankefylde 

og Tankekraft deri. Saaledes søger man ogsaa blandt Mod

standerne af de Ideer, den franske Revolution havde bragt 

i Omløb, helst til dem, der med Ro og Alvor gik løs paa 

at give en Kritik deraf. Jakob Baden, den bekjendte Filo
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log og Professor vecl Kjøbenhavns Universitet, indtager her 

en fremragende Plads. Han var en routineret Kritiker, og, 

om han end kunde være baade vranten og smaalig, saa var 

han en begavet Mand med en klar Fremstillingsevne. Skjønt 

han hørte til den gamle Tid, havde han langt fra afsluttet 

sig saaledes, at han ikke kunde erkjende Talentet og Dygtig

heden hos de yngre, saaledes som han f. Ex. i høj Grad 

viste det med Hensyn til Birckner. Idet han i den af ham 

redigerede Universitetsjournal anmeldte de samtidig ud-

kommende Skrifter, fik han Lejlighed til at udtale sig om 

Datidens Modegrundsætninger. Han polemiserede saaledes 

sundt og godt imod den Rousseauske og Kantske Lære om 

den almindelige Vilje som en transcendental Statslære, hvis 

vigtigste Betydning maatte blive den at friste til at arbejde 

paa de bestaaende Staters Opløsning for at forsøge paa at 

danne en ny Stat efter de Regler, som man forestillede sig, 

burde være fulgte ved Menneskenes oprindelige Forening 

om at udgjøre et Selskab. Med fuld Føje paaberaabte han 

sig ogsaa Erfaringens Vidnesbyrd overfor de idealistiske 

Forestillinger, der veCre gængse cm Folket, ved hvilke der 

slet ikke blev taget Hensyn til dets virkelige Standpunkt, 

saadant som det var blevet ved Udviklingen igjennem Ti

dernes Løb, der kun altfor meget var gaaet i en skjæv Ret

ning. Baden holdt bestemt paa Enevælden, ikke fordi han 

var begejstret for den, thi han saa godt den Svaghed, den 

f. Ex. havde derved, at Folket i et uindskrænket Monarki 

ingen Sikkerhed havde for, hvorledes dets Penge bleve 

brugte; men han troede ikke, der kunde findes nogen bedre 

Forfatning. „Man vil", saaledes udtrykte han sig ved et 

Citat af en tysk Forfatter, „ved en kunstig Fordeling af 

Magten, at denne ikke udarter til Despoti, men at Staten 

selv ved Magtens Ligevægt bliver kraftfuld uden at ned

synke til Borgerkrig og Anarki. Men denne Ligevægt at 

finde, det er de vises Sten, Cirkelens Kvadratur og Universal

medicinen i Politiken"217). Dette Standpunkt vilde naturlig
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vis have domfældt Staten til evig Stillestaaen; men ligesom 

det ikke havde det mindste at gjøre med Trællesind eller 

politisk Ligegyldighed, saaledes var det efter Datidens ringe 

politiske Erfaring ikke saa uforstaaeligt. 

En ganske smuk Opgave stillede Kammerherre Morgen

stjerne sig ved at ville gjendrive Paynes Skrift om Menne

skerettighederne, hvis Indflydelse dengang paa adskilliges 

politiske Meninger var betydelig. Han kunde her med god 

Ret gaa løs paa det rent abstrakte Standpunkt, Payne lige

som Rousseau stillede sig paa, han havde Grund til at gjøre 

gjældende, at det ikke kunde nytte at vide, hvad der var 

bedst for dydige, retfærdige og forstandige Mennesker, man 

maatte tage dem, som de vare, og det var med fuld Føje, 

han bekæmpede Paynes Grundsætning, at intet Folk kan 

binde Eftertiden, men at ethvert Slægtled kan sætte sig 

ud over, hvad de tidligere Slægtled havde fastsat. Uheldig

vis magtede han dog ikke den Opgave, han havde stillet sig. 

Hvad han sagde træffende og sandt, tabte sin Virkning ved 

de slemme Selvmodsigelser, Uklarheder og Ensidigheder, 

hvorunder Skriftet lider, saa nogen stor Virkning kunde det 

ikke gjøre218). 

Samle vi, hvad vi nu have fulgt af politiske Stem

ninger i Danmark og Norge paa den franske Revolu

tions Tid og til Dels under Indflydelse af den, er det klart, 

at vi have set en Række forskj eilige Afskygninger. For 

slet ikke at tale om demj, der mente, at et Folk ikke 

havde andet at gjøre end blindt hen at rette sig efter, hvad 

der blev paabudt af Regeringen, saa var der mange, der med 

Bevarelse af en stærk, gammeldags Ærefrygt for Enevælden 

dog hævdede Retten til at drøfte offentlige Sager, paa-

vise det ønskelige i Forandringer og, om endog i al 

Beskedenhed, kritisere offentlige Forholdsregler. Paa det 

Standpunkt stode Mænd som Baden og Tode, vistnok ogsaa 

Nordal Brun og Zetlitz. De og deres Meningsfæller saa i 

18 
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det liele med Uvilje paa den franske Revolution, om end 

adskillige af dem ikke turde nægte, at den kunde give 

Stødet til en Del godt. Saa var der dem, der havde For-

kjærlighed for at fremhæve, at Souveræneteten udgik fra 

Folket, at Kongemagten maatte opfattes som pligtig til at 

staa dette til Regnskab, og at det var naturligt, at Folket 

paa en eller anden Maade havde Del i Styrelse og Lovgiv

ning, enten middelbart ved en vidt strakt Trykkefrihed eller 

tillige ved Stænder, Rigsdag eller Nationalforsamling, hvilket 

Navn man nu vilde give en Folkerepræsentation. Om denne 

skulde være raadgivende eller besluttende, og da i hvilken 

Grad, derom var der forskjellige Meninger; men for det 

meste vare Tankerne derom lidet klarede. Ikke mindre var 

der efter Forfatternes Temperament og Karakter megen 

Forskjel paa deres Følelser for den dansk-norske Enevælde, 

nogle havde her Loyalitetsfølelse, andre vare bidske Kritikere; 

en Mand som Rahbek følte sig skilt ved en dyb Kløft fra 

Mænd som Riegels og Gudenrath. Endelig svømmede disse 

friere Anskuelser, undertiden vistnok med meget ubestemte 

Grænser, over i deres Opfattelse, der holdt Republiken for 

den eneste Forfatning, som virkelig passede til, hvad Menneske

værd kunde kræve. Iblandt dem var Malte Bruun den, der 

førte det voldsomste Sprog; men, blød som han var, kunde 

han ogsaa slaa over i andre Toner og i det mest begejstrede 

Sprog besynge A. P. Bernstorff, Heiberg var sikkert den 

fasteste, som han var den bitreste. Ved samtlige Afskyg

ninger af, hvad man med et fælles Navn kan kalde Frem

skridtspartiet, var Indflydelsen af den franske Revolution 

tydelig, om end Opfattelsen af den var meget forskjeilig 

efter de mere eller mindre vidt gaaende politiske Reform

ønsker, som Folk nærede. 
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Regeringens Stilling til (len frie Presse efter 1790. — Trykke-

frihedssager. — Forordningen af 27. September 1799. 

Det vil næppe kunne andet end forbavse, at der i en 

enevældig styret Stat har kunnet føres et Frisprog som det, 

vi i det foregaaende have set mange Exempler paa, at man 

dels i Almindelighed kunde angribe Kongemagten saa stærkt, 

dels særlig stille den dansk-norske Enevælde og den da

værende Styrelse i et saa ugunstigt, ja ligefrem hadefuldt 

Lys, dels endelig klart og tydelig anbefale Kongemagtens 

Indskrænkning. Mænd af den gamle Skole som Guldberg 

og Schack-Rathlou kunde ikke lade være i deres Breve til 

hinanden at finde det ubegribeligt, at Regeringen taalte sligt. 

Jo stærkere Fjendskabet til Frankrig blev hos forskjellige 

europæiske Stater, jo mere Hofferne rundt omkring skruede 

sig op i den mest overdrevne Frygt for jakobinsk Smitte, 

desto mere vakte det baade deres Forundring og Harme, at 

den dansk-norske Regering lod den politiske Idéudvikling 

frit gaa sin Gang. Der var mere end ét Sted Lyst til at 

opfatte Danmark-Norge som et smittet Land, der helst burde 

sættes under europæisk Politiopsigt. Paa den anden Side 

vakte Pressefriheden Beundring hos fremmede Forfattere, 

der ønskede politisk eller aandeligt Fremskridt. Schlözer i 

Göttingen, en af Datidens anseteste politiske og historiske 

Skribenter, kaldte Danmark „et Land, hvor Frihed hersker, 

forenet med Ro og Orden", en anden tysk bekjendt Forfatter, 

Archenholz, skrev (1794), at Danmark var det eneste Land i 

Europa, hvor der var Trykkefrihed, og han priste den vise 

Regering, der havde indført den. Den begavede svenske 

Forfatter Thorild, der paa Grund af sine politiske Meninger 

var bleven forvist fra sit Fædreland og trods sin Uvilje imod 

det danske Folk havde taget Ophold her i Kjøbenliavn, skrev 

1794: „Danmark paastaas at være det eneste ved bogstave

lig Lov faststillede Enevoldsrige i Verden, og alligevel, 
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hvilken sand, hvilken guddommelig Styrelse findes der 
ikke nu" ? 219) 

Den Holdning, Begeringen saaledes viste overfor Pressen, 

hang ingenlunde sammen med Sympathi for den franske Re

volution. Tvært imod. For ikke at tale om det Indtryk, som 

Rædselsperioden gjorde, frygtede Bernstorff de Omvæltninger, 

som især Lighedsideerne vilde fremkalde, naar de voxede 

videre op220). Huth havde allerede 1791 for Skik at sige : 

„Har jeg ikke altid sagt, at det var en Skjændsel at være 

Franskmand"221). Prins Karl af Hessen ivrede saa stærkt 

imod Revolutionen, at han mente, man af den Grund skulde 

holde godt Øje med „Skraalhalsene" i Kjøbenhavn222). Kron

prinsen selv hadede den franske Revolution saa fuldt, som 

nogen Fyrste kunde gjøre det. „Han kan", fortæller Bülow 

om ham, „ej uden den heftigste Forbitrelse og Eder tale om 

den Sag" 223). Det er ogsaa en Kjendsgjerning, at han blev 

heftig vred paa Pram for en Artikel i Minerva for August 

1791, hvori denne varmt havde udtalt sin Begejstring over 

Menneskerettighedernes Erklæring*). Ulige mere Interesse 

havde Prinsen af Augustenborg for Revolutionsrøret« Han 

holdt i det hele af at føle sig staaende paa Højde med sin 

Tids Ideer, saaledes som man ser det af et Brev, han 1791 

skrev til Schiller. Her hedder det: „Yi kjende intet andet 

at være stolte af end af det, at være Menneske, at være 

Borger af den store Republik, hvis Grænser omfatte mere 

end enkelte Slægtleds Liv, mere end Verdensaltets Grænser". 

Fra dette kosmopolitiske Stade saa han ogsaa paa den franske 

Revolution og, hvor stor Forfærdelse end dennes Rædsels-

optrin vakte, vilde han dog nødig opgive Haabet om Frank

rigs Fremtid224). 

Skjønt altsaa Stemningen iblandt dem, der havde mest at 

sige i Regeringen, overvejende var i høj Grad ugunstig imod 

*) Se om denne Artikel ovenfor S. 64. 
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den franske Revolution, saa stod det dog Folk frit for at 

sige om den, hvad der lystede dem. Bernstorff, der nærmest 

bestemte Regeringens Politik, ogsaa i sligt, holdt sig over

tydet om, at „de overdrevne Frihedsgrundsætninger ikke 

vilde trænge frem i andre Lande end i dem, der vare under

trykkede". Men kunde dette Standpunkt fastholdes, naar 

der om selve Forholdene i Danmark-Norge fremkom de mest 

nærgaaende Udtalelser? Bülow fortæller, at da han engang 

forelæste Kronprinsen noget af Riegels's Kristian V's Hi

storie, udbrød denne forbitret, at Forfatteren var en Slyngel, 

der talte om Konger, som det var Skidt 225). Og foruden, 

hvad der i Almindelighed blev fremsat af haarde Domme 

om Enevælden og Styrelsen, saa fattedes det ikke paa 

Drøftelser af enkelte Forhold i Staten, der kunde være ube

hagelige nok. 

Rahbek har en Gang i hin Tid udtalt i Minerva, at 

den franske Revolution havde gjort „Almenstemningen lige

gyldigere imod de mindre og partielle Reformer", Folk brød 

sig kun om „de store politiske Spørgsmaal, Statskunstens 

Metafysik", medens de mere end tilforn overlode dens 

praktiske Opgaver til dem, de egentlig vedkom 226). Han 

peger her med Føje hen paa en uheldig Virkning af Revolu

tionen. Ingen kan naturligvis nægte, at denne har givet 

Stødet til mægtige Fremskridt i forskjeilige europæiske Lande, 

at den har virket overordentlig til at bringe Folk til Efter

tanke om store Samfunds- og Statsforfatningsspørgsmaal og 

i det hele rystet aandelig op i Datidens Mennesker. Men 

dette hindrede ikke, at ligesom den satte kolossale politiske 

Daarskaber ind i Verden, saaledes har den ogsaa fremkaldt 

megen aldeles ufrugtbar Forhandling. Her hjemme er det 

klart, at den overordentlig livlige Drøftelse af alskens enkelte 

Samfunds- eller Administrationsforhold, som var ejendommelig 

for Tiden fra 1784—1790, ikke havde noget Sidestykke 

i den følgende Tid. Da blev det de abstrakte politiske 

Spørgsmaal, man forelskede sig i. Interessen derfor trængte 
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de mere specielle Æmner tilbage. Man vilde ikke mere 

blive ved Jorden og kom derved uheldigvis jævnlig til at 

gribe i den tomme Luft. Revolutionen nærede for saa vidt 

det Hang til overfladisk Ræssoneren, der var en af Tidens 

værste Skyggesider. Men desuagtet blev der dog flere Gange 

fremdraget enkelte vigtige Forhold i Styrelsen, og det paa 

en for Regeringen lidet tiltalende Maade. Saaledes, da Grev 

W. F. Schmettow (1792) angreb Hærordningen skarpt og 

her krævede store Indskrænkninger, et Angreb, der frem

kaldte en med den største Lidenskabelighed ført Forhand

ling*). Ikke mindre gik det ud over Universitetsstyrelsen, 

over Rettergangen, over forskjellige Embedsbesættelser, over 

Undervisningsvæsenet o. s. v. Hvad der fremkom paa disse 

forskjellige Omraader, nærede den TJlbøjelighed, der tidt var 

i Klubber og selskabelige Sammenkomster til at skjære los 

paa Ministre, Kollegiechefer og andre høje Embedsmænd. 

Allerede 1791 taler Rahbek i Den danske Tilskuer om „de 

politiske Faarekyllinger, der spaa ilde om Regeringens 

bedste Foranstaltninger og idelig forudsige Ministres Fald, 

selv naar det gjælder en betydelig Mand, som ikke Avind 

selv tør erklære for en Skjælm eller en Dosmer — og der

til hører i vore Dage virkelig meget". Han klagede over den 

Overhaand, disse Insekter toge i Klubber og andre offent

lige Sammenkomster-7). 

Men trods alt sligt var Stemningen, taget i det hele 

og store, fuldt paalidelig. Yi have set, hvor varm Tilslut

ningen til Kongehuset var, og det var i disse Aar, at Bern

storff var Gjenstand for en Yndest, ingen Statsmand her 

hjemme hverken før eller senere endog tilnærmelsesvis har 

*) Det havde været mit Ønske at gaa nærmere ind baade paa denne 

Sag og paa de forskjellige Spørgsmaal vedrørende Styrelsen i det 
enkelte, der satte den offentlige Mening i Bevægelse; men jeg har 
maattet opgive det af Mangel paa Plads. 
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kunnet glæde sig ved*). Regeringen havde ogsaa i disse 

Aar en god Støtte i de tvende Rigers betydelige materielle 

Udvikling. Som den i Danmark traadte øjensynlig frem 

ved Kjøbenhavns ualmindelig blomstrende Handel og Skibs

fart, saaledes ogsaa oppe i Norge, hvor disse samme Idrætter 

skabte Velstand rundt omkring. Dette indvirkede afgjort 

paa Stemningen der i Landet. Vistnok var Spørgsmaalet 

om et norsk Universitet atter blevet rejst (1793), denne Gang 

af den dansk fødte Præst, Professor Wilse, der kæmpede 

for Sagen med brændende Varme. En levende Forhand

ling førtes derom i et Par Aar; men det Andragende, som 

1795 blev indgivet til Regeringen, blev afvist, og foreløbig 

maatte Normændene nøjes med, at Studenterexainen kunde 

tages ved de norske Latinskoler^*). Man kunde vente, at 

*) Foruden de tidt fremhævede Hædersbevisninger for Bernstorff baade 
i Danmark og Norge er der for ikke længe siden blevet gjort op-
mæiksom paa, at Grosserersocietetet den 31. Maj 1794 indgav et An
dragende til Kongen om at maatte rejse ham et Æreminde i Esplanaden, 
men at det Svar, der sendtes det igjennem Kancellipræsidenten Kr. 
Brandt, gik ud paa, at „som denne Ministers Beskedenhed er lige-
saa stor som hans 1 alenter, frabeder han sig paa det alvorligste alle 
Ldmarkelsestegn . Om dette Svar virkelig har været stemmende 
med Bernstorffs Mening, kan der efter den Tilfredshed, med hvilken 
h a n  m o d t o g  a n d r e  Æ r e s b e v i s n i n g e r ,  v i s t n o k  v æ r e  T v i v l  ( G .  K r i n g e l -
b a c h :  G r o s s e r e r s o c i e t e t e t  i  K j b h n .  o g  A .  P .  B e r n s t o r f f  i  
For Romantik og Historie Januar 1872, hvor der netop er 
ytret Tvivl, om det var Bernstorffs sande Mening, der blev udtrykt i 
hint, ikke af ham, men af Kongen givne Svar). 

**) Af Hensyn til Pladsen har jeg maattet give Afkald paa at meddele 
Hovedtrækkene af den Forhandling, der dels i Norge, dels her i 
Kjøbenhavn blev ført om Universitetssagen. Blot det vil jeg nævne, 
at i den Betænkning, som Hertugen af Augustenborg i Egenskab af 
Patron for Kjøbenhavns Universitet afgav om det norske Andragende, blev 

Sagen i og for sig anbefalet som den, der fortjente „den eftertrykkeligste 
Understøttelse", Kjøbenhavns Universitet, udtalte han, kunde kun 
have Gavn af Konkurrencen med et Universitet i Norge; men det 
fremhævedes tillige, at Pengene til et norsk Universitet ikke kunde 
tages tia de Indtægter, der tilkom det kjøbenhavnske, med mindre 
dette fik Vederlag af Statskassen, der trængtes til Udvidelser og 
Forbedringer, som gjorde det umuligt at kunne undvære noget. — 
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dette vilcle have sat ondt Blod; men det var kun enkelte 

Gange, der fremkom bitre Udtalelser, f. Ex. i det i 

Kristiania udkommende Tidsskrift „Hermoder". Det er en 

Kjendsgjerning, at den fremherskende Følelse i Norge i de 

sidste Aar af det 18. Aarhundrede ligesom i de første Aar 

af det 19. Aarhundrede var en Følelse af materielt Velvære, 

saa denne Tid i en længere Aarrække stod i mange Nor

mænds Erindring som en lykkelig Tid228). 

Medens Stillingen saaledes i Hovedsagen var gunstig 

for Regeringen, forefaldt der dog i Kjøbenhavn et Par Gange 

nogle Opløb, der kunde friste ængstelige Sjæle til at spørge, 

om der dog ikke var revolutionær Uro i Luften. I Februar 

1793 vakte et Sammenstød imellem en Student og en Officer 

et ret anseligt Opløb og en ikke ringe Ophidselse (den saa-

kaldte Posthusfejde), og et Par Maaneder senere gav Fængs

lingen af en Porcellænshandler Brabrand„formedelst adskillige 

Utvivlsomt var Øjeblikket til at forøge Statskassens Udgifter højst 
uheldigt. Finansernes Stilling var daarlig, der krævedes extraordi-
nære Udgifter til Flaadeudrustninger for at opretholde den væbnede 
Neutralitet, og kort i Forvejen var en stor Del af Kjøbenhavn af
brændt ved lidebranden i Juni 1795. Den kongelige Resolution, (af 
27. December 1795) paaberaabte sig ogsaa blot finansielle Hensyn. 
Maaske har det virkelig været det, der har været det bestemmende i 
Statsraadet; men man faar en Mistanke om, at ogsaa en — umaade-
lig kortsynet — politisk Frygt for, at Normændenes Selvstændigheds-
lyst skulde blive for stor, naar de fik saadanne særegne Institutioner 
som et Universitet, kan have spillet en Rolle med. I det mindste 
havde Kronprinsen 1793 udtalt til en højere Søofficer, Kommandør 
Løvenørn, at Norge ikke skulde faa noget Universitet, saalænge han 
kunde afværge det. (Hist. Tidsskrift IV, 4. 322). Hertugen af 
Augustenborg havde nogle Aar tidligere under en Samtale med 
Hennings mindet om, at allerede Montesquieu havde udtalt, at for 
megen Frihed kunde vække Uafhængighedstanker hos Normændene, 
om hvem man kunde forudse, at de om 100 Aar ikke mere vilde 
være forbundne med Danmark (Utrykte Optegnelser af Hennings). 
Hertugen synes efter, hvad ovenfor er omtalt, ikke at have udtalt 
denne Betænkelighed 1795 med Hensyn til Universitetssagen; men 
det er ikke urimeligt, at den dog har havt nogen Betydning ved den 

endelige Afgjørelse. 
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Forbrydelser" Anledning til Gadeopløb, ved hvilke Vinduerne 

bleve slaaede ind hos et Par Mænd, der gjaldt for hans 

Fjender, og denne Uro næredes ved et Opraab til Publikum, 

der blev udgivet i hans Hustrus Navn, og hvori hun skildrede 

hans Fængsling som en oprørende Uret. „Sex Linier", hed 

det her blandt andet, „fra Kancelliet i Kongens Navn rev 

ham fra mig og fra 6 skrigende Børn". Aar et efter (i Juli 

og August 1794) udbrød der en alvorlig Arbejdsstandsning 

iblandt Kjøbenhavns Tømmersvende, der vilde have en friere 

Stilling overfor Mestrene og tillige forlangte højere Løn. 

Den fremkaldte endog en kortvarig Arbejdsnedlæggelse af 

forskjellige andre Lavs Svende, og der forefaldt i den An

ledning Excesser paa Gaderne, saa Hestgarden maatte rense 

disse. En Del af Tømmersvendene blev sendt ud af Landet, 

dog fik de af dem, der vare fødte her hjemme eller havde 

taget fast Bo her, atter Lov til at vende hjem 229). 

I et stille Samfund som det kjøbenhavnske, hvor alt 

havde plejet at gaa i den roligste Pasgang, gjorde saadanne 

Forstyrrelser en betydelig Opsigt; men med Revolutions-

tanker eller Opsætsighedsaand imod Regeringen havde de 

intet at gjøre. Bernstorff omtalte i Breve til Schack-Rathlou 

Posthusfejden som saare ubetydelig i og for sig, han ærgrede 

sig mest over Politimesterens brutale Optræden ved denne 

Lejlighed, der havde vakt almindelig Uvilje. „Jeg kan", 

skrev han, „forsikre Deres Excellence, at der ikke er faldet 

en eneste Ytring, der har det mindste at gjøre med franske 

Grundsætninger eller Ophidselser. Jordbunden her hjemme 

er endnu ganske rén i saa Henseende, og med Guds Hjælp 

vil den blive ved at være det". Han var derfor bestemt imod 

skarpe Forholdsregler, der kun vilde føre til at gjøre ondt 

værre230). 

Imidlertid, det var ikke alle, der saa paa Forholdene 

med Bernstorffs Ro. De, der allerede tidligere havde opfat

tet Trykkefriheden som faretruende, fandt, at Schmettows 

19 
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Flyveskrifter og i endnu højere Grad Optøjerne i Kjøben-

havn 1793 gjorde det nødvendigt at lægge Baand paa Pres

sen. Det kom derfor i Slutningen af dette Aar til en al

vorlig Forhandling paa Regeringens øverste Trin, om Trykke

friheden skulde blive ved at bestaa eller ikke. Prinsen af 

Augustenborg har i et Brev til Baggesen skildret det spæn

dende i Øjeblikket, hvorledes Prinsen af Hessen trængte 

paa, at man skulde indskrænke den, medens Colbjørnsen „modig 

forsvarede" den, Schimmelmann og han selv vare ogsaa bestemte 

paa at holde den oppe931). Man mærker tydelig hans Angst 

for, at Kronprinsen sku]de blive draget over paa Prins Karls 

Side, og der maa have været Fare derfor, siden Colbjørnsen 

fik Ordre til at afgive Betænkning, „om, og ved hvilke Mid

ler, al Misbrug af den ellers saa gavnlige Pressefrihed sikrest 

og bedst maatte kunne forebygges i Fremtiden". Men han 

svarede derpaa med paa den mest indtrængende Maade at 

fraraade den ringeste Indskrænkning i Bestemmelserne ved 

Reskriptet af 3.December. Dette, skrev han, indeholdt „med den 

muligste Tydelighed", hvad der maatte anses som strafvær

digt, nemlig „at ha ane de offentlige Foranstaltninger" og at 

„angribe uskyldige Medborgeres Ære og gode Navn". Han 

indsaa ikke, at hvad der var fastsat, kunde taale, end 

sige behøvede nogen Forandring eller Indskrænkning. Men, 

fortsatte han, unægtelig maatte Forbrydelsen være fuldkom

men bevist, og man maatte ikke bryde sig om, at der kunde 

være Misbrug, som Loven ikke rammede, f. Ex. Satirer og 

Allegorier. Kunde det end hænde, at nogle „ved List und

gik Lovens Straf, da skulde de dog ikke finde Skjul imod 

enhver god Medborgers Foragt" 232) Denne varmt affattede 

Erklæring afgjorde imidlertid ikke Sagen. Prinsen af Au

gustenborg skrev nogen Tid efter til Baggesen, at Kampen 

fortsattes, og at det var tvivlsomt, om Pressefriheden vilde 

sejre. „Sker dette ikke", skrev han, „tager sandsynligvis 

Voltaire (Colbjørnsen) sin Afsked, og da er vor Lykke, vor 
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Ære tabt"*). Der kom da ogsaa i de første Maaneder af 

1794 Rygter i Gang om, at Bernstorffs og Colbjørnsens Stil

ling var truet. 
Pressefriheden blev imidlertid fastholdt; men det er 

højst sandsynligt, at denne Forhandling har virket til, at 

Regeringen besluttede ikke at være overbærende imod dem, 

der misbrugte Friheden. Saaledes kom det til at gaa ud 

over Professor Cramer i Kiel. Han havde i en Anmeldelse 

udtalt om den bekjendte franske Revolutionsmand Pethion, 

at han havde været en Mand, der var besjælet af den mest 

menneskekjærlige Tænkemaade og var Martyr tor sin Ret

skaffenhed. Paa Grund af denne Ytring blev Cramer nu af

skediget fra sin Stilling med sin halve Gage i Pension 233). 

Han var faa Aar tidligere bleven haardt angrebet af P. A. 

Heiberg og hørte til de Tyskere, som Fremskridtsmændene 

her hjemme ikke kunde lide; men fra nu af rykkede han i 

deres Øjne ind i Martyrernes Klasse. Endnu mere vakte 

det dog en ubehagelig Overraskelse, da der blev anlagt Sag 

*) Baggesens Biografi S. 117. Man ser endvidere af dette Brev, at selv 
Bernstorff i det mindste et Øjeblik har været vaklende, og Hertugen 
beklager sig tillige stærkt over, livor vanskeligt „mange af vore Fri-
hedsvenner" gjorde det at forsvare Trykkefriheden. Hermed kan 
sammenstilles en Depeche fra den svenske Statsafsending Ehrenheim 
til sin Regering af 12. Januar 1794, hvori det hedder, at der var 
Rygter i Gang om, at Bernstorff som en Følge af Uenighed med 
Prinsen af Hessen skulde afskediges, og at han af sine Modstandere 
blev kaldt en Sansculotminister. Som sikkert fortæller Ehrenheim, 
at Prinsen „sidste Fredag havde indgivet til Konseljet et Forslag til 
Trykkefrihedens Indskrænkning, men at det ikke var blevet fulgt; 
Colbjørnsen havde ved denne Lejlighed erklæret, at han vilde ned
lægge sit Embede, saafremt der blev vedtaget noget imod Trykke
friheden". At der er blevet talt iblandt Publikum om den Fare, der 
truede denne Frihed, viser en Artikel i Samleren i første Hefte 
1794, hvor der i stærke Udtryk tales om Umuligheden af, at den 
daværende Regering kunde falde paa at „fratage, indskrænke eller i 
nogen Maade fordreje Trykkefriheden" (S. 69). — Man mærker tyde
lig Efterdønningerne af denne Tids Rygter i det S. 133 omtalte Brev 
fra Rahbek til Heiberg fra Foraaret 1794. 



148 

for flere Presseforseelser. Det Standpunkt, hvorpaa Rege

ringen stillede sig heri, er vistnok ret træffende angivet af 

den juridiske Professor Schlegel under en Polemik, han førte 

mod Birckner, idet han her udtalte, at Regeringen stedse 

lod enhver frimodig Undersøgelse frit Løb, om end dens 

Resultater maatte være den nok saa ubehagelige, men der

imod lod dem tiltale, der „indbød Borgerne direkte eller in

direkte til Opstand, haanede offentlige Foranstaltninger eller 

drev Spot med Landets Religion". Den første Pressesag 

var ikke af politisk Natur; men den blev anlagt mod en 

Bogtrykkersvend, Willum Stephanson, fordi han i et slet 

skrevet og frækt lille Flyveskrift havde haanet Kristendom

men i dens statskirkelige Form. Han blev af Hof- og Stads-

retten (11. August 1794) dømt til 14 Dages Yand og Brød. 

Der var ikke Spor af Grund til at have Medynk med ham; 

men et andet Spørgsmaal er, om ikke Regeringen havde 

gjort klogere i aldeles ikke at bryde sig om dette menings

løse Jux, som ellers vilde være blevet saa godt som ube

mærket. 

Ulige større Betydning havde det, at der blev lagt Sag 

an mod det af Malte Bruun redigerede Ugeblad Vækkeren. 

Da det var udgivet anonymt, bleve Bogtrykkerenken Ma

dame Svare og hendes Faktor og Svigersøn Student Winding 

gjorte ansvarlige. Ved Højesteretsdom af 1. April 1795, der 

stadfæstede den tidligere fældede Hof- og Stadsretsdom, 

bleve de indstævnte dømte til 200 Rdl.s Mulkt. Yi have 

ovenfor set, at dette Bruuns Ugeblad indeholdt stærkt de

mokratiske Udtalelser om Lighed; men desuden fandtes der 

uforsigtige Ytringer deri om, at en uretfærdig Lov og Øvrighed 

ikke var Lov og Øvrighed. Der blev lagt Yægt paa, at dette 

Ugeblad særlig var beregnet paa Udbredelse iblandt Menig

mand, og det forværrede Stillingen, at det var udgivet netop, 

medens Tømmersvendestriken stod paa, og ifølge sin hele 

Tendens kun vilde kunne virke til at forøge den Uroligheds-

aand, der i de Dage saa stærkt havde vist sig. Baade Rah-
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bek og endog Heiberg havde derfor ogsaa været ærgerlige 

over at se det komme frem. De vare bange for, at det 

skulde vanskeliggjøre Pressens Stilling231). 

Det endelige Udfald af denne Sag — den første politi

ske Pressesag, der var anlagt siden Reskriptet af 3. Decbr. 

1790 — var blevet imødeset med Spænding. „Det skal", blev 

der udtalt235), „for en Del afgjøre, om og hvorvidt vi virke

lig have tilbagefaaet en Ret, som Mangel paa Oplysning, 

Despotisme og Usurpation havde fralistet os". Hvad der 

fra den Side blev sagt om Dommen, kan man sige sig selv. 

Samtidig var imidlertid ogsaa Heiberg kommen under Til

tale236). Det var for Visen: „Vor Klub er dog en herlig 

Sag", hvori der forekom følgende Vers: 

King George, han spiller høje Spil. 

En Satan fik ham nylig til 

at rive Folkets Klubber ned, 

sig selv til stor Fortræd. 

Han tror ej, Britten mukke tør, 

hvor gal han endog Sagen gjør. 

Tror I, godt Folk, slig Politik 

kan længe holde Stik? 

Heiberg blev her anklaget for at have fornærmet Georg 

III af England, en venskabelig Magts Konge. Vel paastod 

han, at han ved Ordene „Han tror ej, Britten mukke tør" 

havde sigtet til Pitt, hvem han havde ment ved Ordet „en 

Satan"; men Retten erklærede, at der efter Sammenhængen 

kun kunde tænkes paa Kong Georg og dømte ham til en 

Mulkt af 300 Rdl. (17. November 1794). Der er ingen Tvivl 

om, at Rettens Fortolkning var den naturlige; men Mulig

heden af den Forklaring, Heiberg gav, lader sig ikke nægte, 

og det er derfor tvivlsomt, om Domfældelsen var for

svarlig. I og for sig havde denne Sag ikke noget ?t gjøre 

med det, der egentlig havde Betydning ved Pressesagerne, 

Spørgsmaalet om Retten til at udtale sig om Regeringen og 

til at fremsætte friere Grundsætninger. Den var desuden an



150 

lagt fra Regeringens Side af Hensyn til den yderst vanske

lige Stilling, den indtog overfor de imod Frankrig forenede 

Magter, der mistænkte den for Partiskhed for den franske 

Republik. Bernstorff havde god Grund til at ville værge 

sig imod, at samtidig med at han maatte bestaa en drøj 

Kamp for at hævde Statens Neutralitet, gjorde ubesindige 

Forfattere som Heiberg, blot for at kunne sige England 

nogle Grovheder, hans Stilling endnu vanskeligere, end den 

var i Forvejen, saa de derved paa en Maade spændte Ben for 

ham. Det var ham, den forgudede Minister, der havde An

svaret for denne Sags Anlæggelse, ligesom det var ham, 

der nærmest maatte bære Ansvaret for Cramers Afskedigelse. 

Heiberg kunde maaske have Grund til at beklage sig over 

Dommen; men han havde aldeles ingen Ret til i sin Udgave 

af Proceduren om denne Sag at kalde Skrivefriheden et Kle

nodie, der var saa skrøbeligt, at man gjorde bedst i til evig 

Tid at lade den staa som en Dukke i et Dukkeskab. Han 

havde endnu mindre Ret til at skrue sig ind i Bitterhed, 

som om han var Gjenstand for Forfølgelse. Men det var 

netop dette, denne Sag havde til Følge, og den fik for saa-

vidt skjæbnesvangre Virkninger. 

Foreløbig kom dog Malte Bruun i nogen Tid til at 

træde i Forgrunden. Kancelliet gav Ordre til Sagsanlæggelse 

i Anledning af. „Jerusalems Skomagers Rejse til Maanen". 

Men her blev Dommen Frifindelse (16. Novbr. 1795). Det 

er værdt at lægge Mærke hertil. Baade med Hensyn til de 

Ideer, der laa til Grund for det, og Satirens Voldsomhed 

gik dette Skrift, som tidligere omtalt, overordentlig vidt, 

maaske videre end noget andet i disse Aar; men dog kunde 

det ikke domfældes. Det viser, hvor glubsk man efter de 

gjældende Love kunde angribe den monarkiske Regering i 

Almindelighed, og hvilket Spillerum man havde til at sige 

de blodigste Ting om den dansk-norske Styrelse, naar man 

blot gjorde det under en paataget Maske, selv om denne var 

nok saa gjennemskuelig. Men kort efter udgav Bruun „Ari
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stokraternes Katechismus", hvori Angrebene paa Regeringen 

kom mere utilslørede. I Stedet for at overlade Politimesteren 

at holde Øje med slige Skrifter, saaledes som Reskriptet af 

3. December 1790 indskærpede, fik Biskop Balle den aldeles 

ubegribelige Tanke, at det var hans Pligt ifølge Danske 

Lov at gjøre Indberetning til Kancelliet om det statsfar lige 

i dette Skrifts Indhold. Naturligvis handlede den hæderlige 

og samvittighedsfulde Mand her kun efter sin Overbevis

ning; men det skarpe Angreb, Birckner rettede paa ham i 

den Anledning, var ganske berettiget237), og han gav en 

højst uheldig Blottelse overfor de Smudsforfattere, der ideres 

Had imod positiv Kristendom med Iver greb enhver Lejlig

hed til at besudle ham, „Oberuglen". At for øvrigt Skriftet 

vilde være kommet under Tiltale, hvad enten Balle havde 

angivet det eller ikke, kan ingen være i Tvivl om. 

Imidlertid viste Bruun sig som alt andet end en Helt. 

For at undgaa Straf flygtede han til Hveen, og han op

holdt sig der og i Skaane indtil det følgende Aar. Da 

var det, at han, som tidligere berørt, efter at have skrevet 

Oden i Anledning af Bernstorffs Død fik Lov til at vende 

hjem, idet Sagen imod ham blev hævet. I det Andragende, 

han havde tilsendt Kancelliet om, at Anklagen imod ham 

maatte falde bort, havde han udtalt, at det ikke havde været 

hans Hensigt, i Aristokraternes Katechismus „at forhaane 

en Regering, hvis Arbejder for Ret og Frihed, hvis fred

sommelige Standhaftighed han saa ofte havde ydet varm 

Højagtelse". Men han havde kun været faa Uger hjemme, 

førend han i Forbitrelse over, at Collet var bleven afskediget 

fra sin Plads som Assessor i Hof- og Stadsretten, i Forening 

med en Kandidat Mønster udgav Skriftet: Tria juncta in uno, 

bestaaende af 3, af hverandre ganske uafhængige, Stykker. 

De to af disse vare af Bruun. Og nu havde han i den Grad 

tabt al Besindelse, at han i det ene af disse, hvor Scenen 

henlagdes til Ægypten under Ptolemæus Euergetes, talte om 

„svage og usle Mennesker, som havde den unge, haarde? 
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uforstandige Regents Øre"; denne var „maaske blevet en 

god Konge, om ikke altfor tidlig og altfor ødsel udstrøet 

Ros havde kvalt det godes Spirer. Man kaldte ham Euer-

getes (den vel handlende) og — han ophørte at være det 

. . . Hvo, som det behøver, spejle sig i hans Exempel". I 

det andet Stykke, der havde til Navn „En besynderlig 

Trykkefrihedslov i Kejserdømmet Habessinien", persiflerede 

han Trykkefrihedsforholdene her i Landet paa det blodigste. 

Dette svarede kun lidet til den Forventning, Regeringen 

faa Uger i Forvejen, da den tillod ham at vende hjem, havde 

udtalt om, at han for Fremtiden vilde gjøre bedre Brug af 

sine Evner end tilforn. Han blev atter sat under Tiltale, 

idet Sagen om Aristokraternes Kathechismus tillige blev op

taget paa ny*). Det er ret ejendommeligt at se den For

bitrelse, der aander igjennem den kongelige Resolution om 

Sagsanlæggelsen. „I en Række Aar", hedder det her, „have 

Yi dagligen set denne velgjørende Frihed (Trykkefriheden) 

misbrugt paa en saa skammelig Maade, at dertil næppe 

lindes Lige i nogen ordnet Stat; men de uværdige Personer, 

der synes at have sammenrottet sig for at undergrave Trykke

friheden, snart ved underfundig Ondskab, snart ved ublu 

Frækhed, have ikke kunnet rokke vor Fasthed i at opret

holde den, ligesom Yi og fremdeles ville haandhæve den 

inden sine rette Grænser. Imidlertid har Erfaring over

bevist Os om, at den Lemfældighed, med hvilken Yi hidtil 

have behandlet saadanne Forbrydere, ikke har havt anden 

Yirkning end at forøge deres Dumdristighed og Kaadhed". 

Men heller ikke denne Gang oppebiede Bruun Sagsanlæggel-

*) Omtrent paa samme Tid var det paa Tale at anlægge Sag imod 
Auditør Boeck som Redaktør af Politisk og fysisk Magazin paa 
Grund af den ovenfor S. 108 omtalte Artikel, hvori der blandt andet 
stod, at Souveræneteten var tilranet. Generalauditør Bornemann 
indstillede imidlertid at tage mildt paa ham, og dette tiltraadtes af 
Kancellipræsidenten Brandt. Han slap da ogsaa for Anklage (Mini
steriernes Arkiv Skab 11 Pakke 208 A). 
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sen. Han flygtede atter, og nu var det for aldrig mere at 

se sit Fædreland. Sagen imod ham trak i Langdrag*). 

Disse Retssager viste klart, at Forholdet imellem Re

geringen og den offentlige Mening var ved at undergaa en 

lidet heldig Forandring. Trykkefriheden blev kjendelig 

drevet langt ud over, hvad Kronprinsen og hans Raadgivere 

havde tænkt sig ved den, og de kunde ikke tage fejl af, at 

til Grund for Udtalelser som Bruuns laa udpræget revolutio

nære Meninger. Hvad der ellers spredt kom frem i Tids

skrifter eller Flyveskrifter af Ytringer, der kunde synes 

mislige, naar man saa dem fra Enevældens Standpunkt, kom 

ved Skrifter som Aristokraternes Katechismus til at staa i et 

endnu betænkeligere Lys. De Røster, der stadig havde lydt 

om det ulykkebringende ved Pressefrækheden, syntes at 

maatte faa mere Vægt. Ovenikjøbet var det ikke alene Re

geringen, men ogsaa den lutherske Kirke og i Grunden al 

positiv Religion, der blev Gjenstand for de mest haanlige 

Angreb. Begge disse Sider _bleve stærkt fremhævede af 

dem, der frygtede for Trykkefrihedens Udskejelser238), og 

der blev i Marts 1797 fra 300 kjøbenhavnske Borgere ind

sendt et Bønski i ft til Kongen med Opfordring til at værne om 

Religionen imod de skammelige Angreb paa den 939). At 

mange følte Vrede over Pressens Udskejelser**), blev erkjendt 

' *) Imidlertid fik han endnu en Gang Lejlighed til at vise sin Holdnings
løshed. Da han i Marts 1799 af den svenske Regering blev udvist 
fra Sverige, hvor han dengang opholdt sig, var det ham om at gjøre 
at kunne faa Lov til at vende hjem. „Jeg vilde", skriver han til 
Nyernp 8. April 1799, „skrive til Brandt, Schimmelmann, Reventlow, 
Colbjørnsen og Kronprinsen. Jeg vilde ene have et Ord til Forsik
ring, at jeg uden Fare kunde komme tilbage og hede om Forladelse 
for „Tria juncta in uno" . . . Det kunde gjerne tilstaas, at jeg vilde 
forevise en af Regeringens Mænd ethvert politisk Ord, jeg skrev." 
Naturligvis førte dette ikke til noget. (Jeg har dette Citat fra Fr. 
Birkedal-Barfod: Malte Konrad Bruun (Kjbhvn. 1871). 
S. 48 ff.) 

**) Som Støtte for Angreb paa Pressefriheden blev ogsaa fremdraget en 
Betænkning, Benjamin Franklin i sin Tid havde afgivet imod, at 

20 
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af selv et saadant Organ for Fremskridtspartiet som Kjøben

havns lærde Efterretninger240). 

Det kunde være fristende for Regeringen at følge slige 

Stemninger. Procesvejen var en langsom Vej til at faa 

stoppet dem, hvis Sprog syntes farligt, og de fældede 

Domme havde vist, at naar der anvendtes lidt Forsigtighed 

fra Forfatternes Side, var det muligt for dem at føre en 

meget tirrende Opposition, uden at der kunde gjøres dem 

noget. Hvor nær laa det da ikke at sætte Skranker for disse 

Ubehageligheder ved at give en ny, strængere Presselov! 

Allerede 1791, efter at Riegels's Julemærker vare komne ud, 

havde Schlozer i Göttingen i sit liøjt ansete Tidsskrift „Staats-

anzeigen" mindet om, at Forfattere, der havde den Lykke 

at skrive under en "Regering som den daværende danske, 

burde vise stor Forsigtighed for at gjøre sig værdige til 

denne Lykke og bevare den for deres Medborgere. Det er 

klart, at han mente, Riegels var ved at drive Sagen paa 

Spidsen. Og at der kunde være Fare ved at skrive for 

dristig, havde Rahbek en Tid en stærk Følelse af*), ligesom 

Suhm nogle Aar senere advarede Nyerup om, at Farer kunde 

true Pressen. 
Men det var ikke Tanken om at være forsigtig, der 

spillede Hovedrollen hos de mere fremskredne Forfattere, 

vi jævnlig have havt med at gjøre. De bleve kun ophidsede 

ved Pressesagerne, som de i det hele fandt, vare aldeles 

uberettigede fra Regeringens Side, og de krævede derfor 

denne Frihed blev gjort altfor vidtstrakt, idet han paa sin spøge
fulde Vis havde tilføjet, at ellers vilde det være nødvendigt som en 
Modvægt med det samme at tillade — Pryglefriheden. 

*) Han havde selv i Aaret 1791 i et meget ydmygt Brev til Kancelli
præsidenten Kr. Brandt bedt om Tilgivelse, fordi han i en Artikel 
i Den danske Tilskuer havde antydet, hvad Rygtet fortalte om 
en paatænkt Lukning af Frederiksberg Have, et Rygte, der havde vakt 
megen Uro. (Det originale Brev, dateret 22. Septbr. 1791, findes i 
Ministeriernes Arkiv. Skab 11 Pakke 208 A. Skrive- og Trykkefri-
hedssager 1790—99.) Jvfr. hans Udtalelser ovenfor S. 133. 
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Trykkefriheden sikret ved gunstige Lovbestemmelser. Det 

maa gjælde som en Undtagelse, at en dygtig og begavet 

Mand, Enevold Falsen, hvem Rahbek regnede for at høre 

til G-irondinerne her hjemme, i en Prolog i Theatret, der 

blev opført i Anledning af Kongens Fødselsdag 1796 og bar 

Navn af Festen i Valhal, indførte Hermoder sigende: 

Fred boer i Danien og Frihed! Guders Glæde! 

Der Tankens Ytring er som selve Tanken fri*). 

Den almindelige Opfattelse i, hvad man med et moderne 

Udtryk vilde kalde de liberale Kredse, var derimod, at 

Tankens Ytring var ufri. De Forskj el ligheder i de politiske 

Anskuelser, vi tidligere have set, at der fandtes hos dem, bleve 

her uden al Betydning, alle samledes med lige stor Iver 

om Trykkefrihedssagen. De republikansksindede vare natur

ligvis ivrige for denne som for enhver Frihed, og de, der 

enten af Overbevisning holdt paa Enevælden eller i det 

mindste villig bøjede sig for den, mente, at Trykkefriheden, 

særlig i et Monarki, var nødvendig, da man ellers intet Værn 

havde imod Despotiet. Alle loyale Stemninger imod Konge

huset forhindrede dem ikke fra at være oplagte til Kritik 

og til en vis Mistillid til Regeringen. Jo farligere det var 

at komme ind paa Spørgsmaalet om Forfatningsforandringer, 

desto ivrigere klamrede de sig til Trykkefriheden som 

Sikkerheden for Folkets Frihed. Den var desuden efter 

deres Opfattelse en ufortabelig Menneskeret og havde ej 

heller nogensinde gjort Skade, i det mindste aldrig saaledes, 

at det havde Betydning. Nogle af disse Forfattere, som 

f. Ex. Rahbek, havde vistnok et aabent Øje for, at den havde 

*) Da Malte Bruun hidsig angreb Falsen i Anledning af denne Ytring, 
svarede denne blandt andet med en alvorlig Hentydning til Bruuns 
egen Intolerance: „Den Fiskal, der nu, med Meningsfrihed i Munden, 
forfølger ethvert Talent, enhver Ytring, der ikke er præget med et 
vist Mærke, hvis Haand er imod alle, som ikke har villet lade sig 
indvie i det eneste rettroende og saliggjørende Samfund, er ikke Re
geringens". (Rahbek Erindringer IV, S. 252) 
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store skyggesider, at den havde næret den umaadelige 

Skrivesyge, som Tode træffende karakteriserede ved de Ord: 

„Nu skriver hver, som kan tygge en Pen", at der i Læ af 

den trivedes baade Overfladiskhed, Raahed*) og en skamme

lig Mangel paa Agtelse for Næstens gode Navn og Rygte; 

men de mente, at Friheden i Længden indeholdt Lægemidlet 

imod det onde, det vilde altid blive det gode, der fik Over-

haand, saaledes som den engelske Filosof Baco fordum havde 

udtalt ved de Ord: „De gode Skrifter ere som Arons Slange, 

der opslugte de andres"241), og hvad der blev sagt om, at 

Skrifter kunde ophidse til Uroligheder, var aldeles falsk. 

Ingen Regering, der opfyldte sine Pligter, kunde have det 

mindste at frygte. Det blev endog ligefrem udtalt, at hvor 

der herskede fuld Trykkefrihed, der var ingen Opstand 

mulig, hverken af et helt Folk eller af nogle Haandværks-

svende. Ja Trykkefriheden var, nøjagtig set, Kongernes 

bedste Støtte. Det var da ogsaa den næsten enstemmige 

Mening, at Pressefriheden burde være uindskrænket. Guden-

rath gik endog saa vidt, at han udtalte: „Tyranni, Aristo

krati og Uvidenhed maa forene sig, naar Ord skal kunne blive 

Forbrydelser". Om det saa var den ellers besindige Rahbek, 

saa paastod han, at der hverken burde være Straf for usæde

lige Skrifter eller for Bagvaskelser242). De allerfleste toge 

imidlertid ikke Ordet „uindskrænket" i dets fulde Betydning, 

men indrømmede dog, at man skulde kunne drage Forfattere 

til Ansvar for løgnagtige, ærekrænkende Bagvaskelser og i 

enkelte andre Tilfælde. Men det var kun yderst svage 

Skranker, de vilde finde sig i; man kan sikkert sige, at 

Presselovbestemmelser som de, der for Tiden gjælde her 

*) Et Vidnesbyrd om Raaheden giver følgende Titel paa et af de Flyve
s k r i f t e r ,  s o m  S t r i d e n  f o r  o g  i m o d  M a l t e  B r u u n  f r e m k a l d t e :  V e l 
f o r t j e n t  S n u d e d r a g  t i l  d e n  Æ s e l ,  d e r  i  H r .  M .  C .  B r u u n s  
Navn har skrevet Afskedstale til sine Venner etc. 
(Kjlthvn. 1796). 



1 

157 

hjemme, vilde have forekommet flere af dem at være alt for 

indsnævrende. 
Iblandt den Sværm af Forfattere, der i disse Aar snart 

vidtløftigere, snart i korte Træk eller i enkelte Antydninger 

kom ind paa Trykkefiihedssagen, rager Birckner højt i 

Vejret. Allerede i Minerva for 1791 havde han offentlig

gjort en Afhandling om dette Æmne; men under den be

vægede Stemning, som Pressesagerne i 17lJ5 og det iølgende 

Aar fremkaldte i de Kredse, hvis Meninger han stod nær, 

udarbejdede han sine Meninger nærmere i et større Skrift: 

„Om Trykkefriheden og dens Love (1797)u. Det gjorde en 

saadan Opsigt, at det i Løbet af ét Aar udkom i tre Oplag. 

Naturligvis fremkaldte det flere Anmeldelser, at hvilke den 

ene, af Professor J. F. AV. Schlegel, var skrevet fra et meget 

modsat Standpunkt. Birckner svarede derpaa i et nyt 

længere Skrift. Hvor sikkert det end er, at Schlegel havde 

Ret i flere af sine Indvendinger, stod hans Arbejde i formel 

Henseende og, hvad omfattende Opfattelse og skarp Tænk-

ningsevne angaar, ikke i Højde med Birckners. Yi have 

allerede set, at Udgangspunktet for dennes Syn paa Stat og 

Samfund var udpræget Rousseausk. Herfra trak han nu 

Konsekvenser med Hensyn til Trykkefriheden. Nogle faa 

Hovedtræk maa være os tilstrækkelige. Først kritiserer han 

meget stærkt den gjældende Ordning, idet han paastaar, at, 

om der end visselig de facto havde været langt større Ytrings

frihed her hjemme end i de fleste europæiske Lande, saa havde 

det kun lidet at sige, thi de jure fandtes den her slet ikke. 

Han holdt de forskjellige Bestemmelser, hvorpaa det kom 

an ved Paakjendelse af Pressesager, for selvmodsigende og 

uklare, og han paastod, at det eneste Gode, der var opnaaet 

ved de senere Trykkefrihedsreskripter, var Frihed for Censur. 

En saadan Tilstand maatte der nødvendigvis ønskes en 

Ende paa. Statsforfatningen var ved den Magt, den ind

rømmede Kongen, ligesaa despotisk som „i den tyrkiske 

Saltans ogTibbo Saibs Lande", og, hvis det ikke var tilladt, 

Ulf I 
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offentlig „at tale og skrive om Regeringen og det offentliges 

Forvaltning", kunde der slet ikke existere frie, myndige 

Statsborgere her i Landet243), kun enten umyndige Børn 

eller lemfældig, mildt og menneskelig behandlede Slaver. 

Den Pressefrihed, han altsaa mente, at der kunde kræves 

gik overordentlig vidt. Han forsvarede ikke alene Anony

mitet, saaledes at Ørsted senere har udtalt derom, at det 

var et af de Punkter, han ganske bragte paa det rene; men 

han kom endog til det Resultat, at det uden nogen Ind

skrænkning maatte være tilladt at skrive om alt, om Kon

stitutionen, den lovgivende, dømmende og udøvende Magts 

Handlinger, om Religionen, om offentlige Embedsmænds og 

private Folks offentlige Handlinger, i hvilken Form og paa 

hvilken Maade man vilde, saalænge man afholdt sig fra di

rekte at opfordre sine Medborgere til med fysisk Magt at 

forandre Konstitutionen eller til at modsætte sio- Re-O 
geringen og de offentlige Autoriteters Handlinger, og saa 

længe man ikke blandede sig i nogen privat Mands private 

Handlinger eller huslige Liv. Hertil føjede han senere, efter 

at Schlegel havde gjort opmærksom paa, at dette Punkt var 

forbigaaet af ham, at ogsaa usædelige Skrifter burde straffes. 

Man mærker tydelig i denne Udvikling, at det, der var ham 

Hovedsagen, var, at Trykkefriheden kunde være et Værn 

imod den udøvende Magts Vilkaarligheder eller Overgreb. 

Derfor vilde han ingenlunde have Regenten sikret imod 

Kritik — om det end ikke maatte tilstedes at „tillægge den 

højeste Regering Uduelighed" —, derfor vilde han ingen Forskjel 

gjøre paa Dadel og Haan eller Spot, men paastod, at det sidste 

skulde være ligesaa tilladeligt som det første, og derfor 

skulde Angreb paa en Embedsmand for hans Virksomhed 

som saadan, selv om de bleve beviste at være nok saa løgn

agtige, aldrig være strafbare, Embedsmanden maatte ikke 

kunne opnaa anden Oprejsning, end at Sigtelsen blev kjendt 

at være ugrundet. Fordringer fra hans Side paa Straf over 

Fornærmeren kunde kun opfattes som dikterede af en Hævn
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lyst, der ikke fortjente, at man tog Hensyn til den. For

ener man dette med det stærke Forsvar for Anonymiteten, 

faar man unægtelig det Indtryk, at det vilde være en lidet 

misundelsesværdig Stilling at være Embedsmand i en Birck-

nersk Stat. 

Naturligvis er det alene den politiske Side ved Birckners 

Mening om Trykkefriheden, der her har Betydning for os, og 

den har en ikke ringe Interesse som et Forsøg paa ad Pressens 

Vej at opnaa et Vederlag for det politiske Liv, som friere 

Forfatningsformer ellers kunde skabe. Det var ogsaa netop 

det, der drev Birckner og hans Meningsfæller ud i de Yder

ligheder, hvortil de gik. Men ligesaa forklarligt som dette 

under de daværende Forhold kunde være, ligesaa indlysende 

er det, at det var en Chimære, naar Birckner mente, at en 

Trykkefrihedslov i en enevældig Stat kunde fastslaas som 

en urokkelig Lov. Det kunde den kun blive, naar den havde 

en fri Forfatning at støtte sig til. At Birckner helst ønskede 

en saadan, vide vi; men han var i sin Udvikling om Trykke

friheden nødt til at gaa ud fra den gjældende Statsforfatning, 

og saa greb han etter, hvad han kunde finde som Værn for 

den, hvor skrøbeligt det nu end i Virkeligheden var. Det 

var aabenbart hans Meninger om Trykkefrihedens po

litiske Betydning, klart udviklede som de vare, der skabte 

ham den almindelige Tilslutning fra deres Side, der hørte 

til Oppositionen, thi de Tanker, han havde udtalt, gjærede 

mer eller mindre tydelig hos dem alle. Han havde givet 

dem et fyldigere og kraftigere Udtryk, end nogen anden 
evnede. 

Den Paastand, Birckner havde fremsat, at der aldeles 

ikke fandtes Trykkefrihed de jure her i Landet, var sikkert 

stillet paa Spidsen, og det var i ethvert Tilfælde ikke Ke-

geringens Opfattelse. Vi kjende Colbjørnsens Udvikling af, 

at det ved Reskriptet af 3. December 1790 kun skulde være 

forbudt at ha ane de offentlige Foranstaltninger, ikke der

imod paa anden Maade frit at udtale sig om dem. Men det 
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er ligesaa indlysende, at den almindelige Klage over, at 

Trykkefrihedsbestemmelserne vare uklare, og over at Dom

merne liavde et altfor stort Spillerum til arbitrært at fast

sætte Mulkter i Pressesager, var berettiget. Colbjørnsen liar 

et stort Navn i den juridiske Verden som Lovaffatter, 

og det kan for saavidt synes forbavsende, at Reskriptet af 

3. December 1790, der netop var hans Værk, lider af Uklar

hed ; inen naar man tager Hensyn til de Forhold, hvorunder 

han udarbejdede det, den Oplagthed, der var hos indflydelses

rige Personligheder til at ville have strængere Forholds

regler vedtagne imod Pressen, er det ikke uforklarligt, at 

han valgte noget ubestemte Udtryk, ligesom man ogsaa for-

staar, at han under Forhandlingerne i 1793*) ikke vilde 

forandre noget deri. Men nu var der overvejende Stemning 

i Regeringskredsene for, at der maatte haves et fastere 

Grundlag. Selv en saa ivrig Yen af Trykkefriheden som 

Hertugen af Augustenborg mente, at det vilde være „Tid 

at foretage noget alvorligt for at raade Bod paa den Ustyr, 

der beskjæmmer den nyere Litteratur"244). Der blev derfor 

(27. Oktober 1797) givet Generalauditør Nørregaard, Etats-

raad Ove Malling, Højesteretsassessor Fridsch og Professor 

Cold Ordre til at „sammentræde i en Kommission for at 

overveje og give Betænkning, om og, hvorledes Trykkefrihedens 

Misbrug i Fremtiden bedst kan forebygges". Det udtales i 

Motiveringen hertil, at „en vis Klasse af Forfattere stedse 

stræber at tilvejebringe Mistillid til Regeringen, haaner de 

offentlige Foranstaltninger i Stedet for med Beskedenhed at 

tilkjendegive, hvorledes et og andet maatte kunne forbedres 

o. s. v. Censur skulde ikke indføres, men det skulde under

søges, om de nærværende Straffelove mod Misbrugen af Trykke

friheden kunde anses for bestemte nok, ligeledes, om ikke 

Anonymitet burde være forbudt, især ved Flyveblade o. s. v. **). 

*) Se ovenfor S. 146. 

**) Pakke 1089, Forordningen 27. Septbr. 1799 vedrørende. Koncepten 
til denne Ordre er ikke skrevet af Colbjørnsen, men af Kancelli
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Trykkefriheden skulde tøjles, det er klart nok. Kom

missionens Nedsættelse gjorde naturligvis stor Opsigt, Folk 

saa med meget forskjeilige Følelser hen til den, og Rygtet 

havde gjentagne Gange travlt med at fortælle om, hvad den 

havde vedtaget. Men Tiden gik hen, inden der kunde vides 

noget sikkert. I April 1798 hed det i Minerva, at „et Almen

rygte har bebudet, at det fra den nedsatte Kommission for 

længe siden indgivne Forslag er i de liberaleste d. v. s. ret

færdigste og rigtigste Grundsætninger". 
Imidlertid havde Forholdet mellem, hvad man kan 

kalde Oppositionsmændene, og Regeringen yderligere for

værret sig. Det var ogsaa i denne Henseende en Ulykke, 

at Bernstorff døde 21. Juni 1797. Hvor meget end Hen

givenheden for Kronprinsen og i det hele for Kongehuset 

bevarede sig urokket, selv hos de fleste af dem, der kriti

serede Regeringen, saa havde det dog været Bernstorff, der 

nærmest havde gjældt for Bæreren af Styrelsen i de Ret

ninger, for hvilke man roste den eller i det mindste maatte 

yde den Aneikjendelse. Riegels, Høst, Nyerup og Malte 

Bruun have da ogsaa kappedes med de ivrigste Regerings

mænd om at prise hans Minde. Desuden gjaldt han for at 

være Trykkefrihedens bedste Støtte. I den Mindetale, som 

Professor P. C. Abildgaard i Videnskabernes Selskab holdt 

til hans Ære, fremhævedes hans frisindede Standpunkt paa 

dette Omraade, og det, der her var udtalt om ham, kom 

snart efter frem for Offentligheden ved et lille Flyveskrift: 

„Grev A. P. Bernstorffs Tanker om Trykkefriheden". Naar 

P. A Heiberg i Politisk Dispache Aaret efter hans Død 

præsidenter Kr. Brandt. Det er et af de forskjellige Træk, der 
tyde paa, at Colbjørnsen ikke bar været stemt for Kommissionens 
Udnævnelse. Den svenske Statsafsending, Ebrenheim fortæller ogsaa 
sin Hegering nm barn, (9. Novembej 1797), at bai? paa Regeringens 
Befaling til at give Udkast til en ny Trykkefribedslov liavde svaret, 
at ban ikke kunde paatage sig at udfinde en bedre end den nu
værende. 

21 
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skrev: „Hvo er vel den, der ikke nu af Erfarenhed har lært, 

hvor meget Landet tabte ved hans (Bernstorffs) Død", var 

det aabenbart Tanken om hans Kjærlighed til Trykkefriheden, 

der bragte ham til at bruge dette Udtryk. Hvad Bernstorffs 

Biograf Eggers har fortalt om lians Meninger i saa Hen

seende, vidner stærkt om, at denne Opfattelse ikke var 

ugrundet, ligesom det stadfæstes ved hans egne Ord engang 

til en svensk Diplomat: „I er vistnok forbavset over, hvad 

der bliver trykket her. Det er min Grundsætning ikke at 

bryde mig derom, thi sligt falder til Jorden af sig selv, naar 

man ikke giver sig af dermed, og Forfølgelsen vilde kun 

end mere ophidse Sindene". Hertugen af Augustenborg har 

ogsaa i et Brev til Baggesen fortalt, at han engang havde 

udtalt i Statsraadet, at hele Nationens Vilje maatte være 

Lov for Kongen. Som vi have set, forhindrede disse friere 

Anskuelser ham ikke fra at afskedige Cramer i Kiel, fordi 

han havde talt i rosende Udtryk om Pethion*), og efter 

hvad Hertugen af Augustenborg fortalte Baggesen om den 

heftige Trykkefrihedsstrid i Regeringen i Vinteren 1793—94, 

var han i nogen Tid i Tvivl om, hvad han skulde stemme 

for. Men ganske sikkert vilde han kun med blødende 

Hjærte være gaaet til at indskrænke Trykkefriheden. Af de 

Mænd, der ved hans Død kom ind i Statsraadet, Cay Revent

low, Kristian Ditlev Reventlow og Kristian Brandt, var den 

første en udpræget Modstander af Trykkefriheden, og den 

sidste hældede til samme Retning. Den svenske Stats-

afsending Ehrenheim mente derfor at kunne udtale, at „salig 

Grev Bernstorffs populære milde System ikke mere vilde 

blive fulgt"245). Samtidig gik det aabenbart tilbage med 

den almindelige Respekt for Statsraadet. „Grev Bernstorffs 

Død", udtaltes der i et af de dengang udkommende Tids

skrifter, „har givet Kabinettet en usikrere Gang. Tre eller 

fire Mænd have delt hans Embeder imellem sig, men ikke 

hans Talenter"246). 

*; Se ovenfor S. 147. 
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Netop nu satte det ondt Blod, at Collet blev afsat fra 

sit Embede som Hof- og Stadsretsassessor, fordi han i en An

meldelse af Birckners Skrift om Trykkefriheden havde ud

talt, at Embedsmændene maatte have den samme Ret som 

andre til at kritisere Regeringen, hvilken Kritik han (lige

som Birckner) ansaa for tilladelig, selv naar den traadte 

frem under Form af Haan og Spot, og fordi han endvidere 

havde brugt det Udtryk, at Tro paa Gud og Udødelighed 

ikke ere væsenlige Betingelser for Menneskets Moralitet, 

samt at den dydige Atheist i sin Person realiserede det 

højeste Ideal af menneskelig Fuldkommenhed og Kraft. En 

saadan Afskedigelse, der fandt Sted, uden at han fik nogen 

Pension, og uden Lov og Dom, maatte nødvendigvis opfattes 

som en Vilkaarlighed og var et lidet forsvarligt Skridt. Hidtil 

havde Regeringen — bortset fra den Cramerske Sag, — holdt sig 

til at anlægge Retssager imod dem, som den mente, forbrød sig 

imod Lovgivningen. Selvfølgelig var den her i sin gode Ret, og 

der var ingen Mening i af den Grund at sigte den for at ville 

Pressefriheden til Livs. Men Collets Afskedigelse kastede en 

Skygge over den. Snart efter viste den vistnok overfor Birck

ner selv, at den ikke var forfølgelseslysten, idet den forflyttede 

ham fra hans daarlige Kapellani i Korsør til et godt Præstekald, 

en Forflyttelse, Døden imidlertid hindrede ham fra at nyde 

godt af. Det var ogsaa Collets særlige Stilling som Dommer, 

der bragte Slaget over hans Hoved; men det mildnede ikke 

Virkningen 247). Og snart efter fulgte det endelige Brud 

med Heiberg. Da han i Vinteren 1797—1798 søgte det ledige 

Embede som Notarius Publicus, blev Professor G. H. Olsen 

foretrukket for ham. Heiberg havde i en Række Aar hjulpet 

den tidligere Notarius og i flere Henseender gjort ypperlig 

Fyldest. Det var derfor en vitterlig Tilsidesættelse, der her 

rammede ham. Maaske var det ulige mindre hans republi

kanske Sympathier i og for sig end den hvasse Maade, hvor-

paa han havde udtrykt dem, og hans Bitterhed som Polemiker, 

der havde gjort, at han i høj Grad var kommen paa det 
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sorte Bræt hos Regeringen; men han havde næppe gavnet 

sin Sag ved kort i Forvejen at udgive et Flyveskrift om 

Trykkefriheden, hvori han klart viste, at det efter hans Me

ning ikke burde være forbudt at opfordre til Oprør, og hvori 

han ogsaa fremsatte den tidligere fremhævede Ytring, at alt 

Oprør og al Revolution udspringer ikke nedenfra hos Folket, 

men ovenfra hos Regeringen og de magthavende. 

Det lader sig altsaa forklare, at Regeringen ikke vilde 

have ham til Embedsmand, og Tilsidesættelsen af ham har 

for saavidt intet som helst med Trykkefrihedssagen at gjøre, 

som den kunde have fundet Sted, hvilke Bestemmelser der 

end gjaldt for Pressen. Men det var et alt andet end høj

sindet Skridt, her hvor Talen var om et aldeles upolitisk Em

bede, og Regeringen vilde have handlet klogt, hvis den 

havde overset hans Republikanisme og hans Grovheder. 

Han var vistnok ivrig Oppositionsmand, men aldeles ikke an

lagt til at være Partifører eller Revolutionsmand, han holdt 

af at leve stille for sig selv, og han havde kort i Forvejen 

ganske stemmende med Sandheden udtalt i et Brev til Col-

bjornsen, at han aldrig havde koaliseret sig med noget Parti, 

noget Komplot eller med noget Menneske 248). Der er al 

Sandsynlighed for, at, hvis han var bleven Notarius, vilde 

han have passet sine Forretninger omhyggelig og godt og 

for øvrigt sysselsat sig med litteraturhistoriske eller æsthe-

tiske Studier uden at give sig af med politisk Agitation. 

Nu derimod kom alt det bitre i hans Natur stærkere op i 

ham end nogensinde tidligere. I sin Lidenskab vilde han 

omtrent regne sin heldige Medbejler det til en Forbrydelse, 

at han havde vovet at søge et Embede, som han selv mente 

at have Krav paa; ja, hvad mere var, han fandt det util

giveligt, at ikke Olsens Svigerfader Biskop Balle havde for

hindret denne fra at søge Notarpladsen. Men Hovedsagen 

var, at han fra nu af skarpt vendte sig imod Regeringen. 

Samtidig lod Malte Bruun høre fra sig fra Sverige, hvor 

han opholdt sig, idet han anonymt lod udkomme et Skrift 
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i Anledning af Heibergs Tilsidesættelse. Der behøves ikke 

mere end Titlen for at se Aanden i Skriftet; den lød saaledes: 

„Bevis, at en monarkisk Regering ikke er forbunden at 

bortgive Embeder efter de søgendes Duelighed". 

Medens Folks Sind blev sat i stærk Bevægelse ved, 

hvad der havde rammet Collet og Heiberg, var der ogsaa 

begyndt at udkomme en Del Flyveskrifter, fremkaldte ved 

den tidligere omtalte Porcellænshandler Brabrands Fængsling 

og ved Retsundersøgelserne imod ham. Han havde nemlig 

staaet i nær Forbindelse med en Kancelliraad Hans Holm, 

som blev mistænkt for at have forfattet det i sine Udtryk 

om Brabrands Fængsling voldsomme Flyveblad: „Til Publikum 

fra Louise Brabrand", der var kommet ud strax efter denne 

Begivenhed. Holm var bleven fængslet, og til liden Ære 

for vor Retspleje sad han saavel som Brabrand Aar efter 

Aar i Fængslet, uden at Sagerne imod dem fik Ende. De 

vare begge temmelig uværdige Personer249), og da Dom

mene omsider faldt 1798 og 1799, bleve de hver for sig 

dømte til at have Ære og Gods forbrudt, Brabrand til

lige til at miste sin Fred 250). Men den langvarige Fængsling 

vakte dog Deltagelse for dem, og samtidig udkom der Slag 

i Slag en Mængde lidenskabelige Smaaskrifter, som Holm 

fra sit Fængsel og ligeledes en Søn af ham offentliggjorde 

for at ophidse Stemningen i Anledning af den skammelige 

Behandling, de mente, at han var Gjenstand for. Man faar 

et klart Indtryk af Tonen, naar man ser et af dem begynde 

paa følgende Maade: „Tvillingrigets Indvaanere hørte i lang 

Tid en Skrækketidende efter den anden. Lettres cachets fra det 

kongelige danske Kancelli slængte en Borger efter den anden 

i Arrest uden enten Bevis, Undersøgelse eller Retskjendelse. 

Plakater truede tro, hengivne Undersaatter med Oprørsstraffe. 

Lovene vare som suspenderte af deres Myndighed". 1 det hele 

vare disse Flyveskrifter slet skrevne og indeholdt en evindelig 

Gjentagelse af de samme „ubevislige Klager", saa det var en 

Tortur for dannede Mennesker at læse dem. Større Virkning 
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gjorde (let derfor maaske, at baade Bruun, Heiberg og Gu-

denrath udtalte sig til Fordel for Brabrand og Holm, dels 

aabenlyst, dels ved meget klare Hentydninger til, at der var 
handlet uretfærdig imod dem. 

Hvorledes der under alt dette blev talt og dømt i visse 

Kredse i Kjøbenhavn, kan man se af et saadant Træk, som 

at det i en Artikel i Den danske Tilskuer for December 1797 

blev udtalt: „Friheden véd jeg ikke, om man nu omstunder 

tør afbilde her i Landet uden Frygt for at blive regnet 

imellem ilde sindede Mennesker". Og i det samme Tids

skrift for Juli 1798 udmalede Rahbek under Overskrift "Den 

forsvundne Drøm", hvilken Morgenrøde der havde været i 

Landet en halv Snes Aar tidligere, blandt andet, hvorledes 

dengang „Pressetvangen var en Spøgelsehistorie fra frem-

f a r n e  T i d e r .  F i s k a l a k t i o n e r  k j e n d t e s  i k k e  a f  N a v n e t  . . . .  

med Føje kunde man sige, at Regeringen var populær og 

Populariteten monarkisk". Enhver faar det Indtryk af denne 

Artikel, at han mente, det nu var helt anderledes 251). 

Det er vistnok vanskeligt at sige, hvor udbredte slige 

Stemninger vare; men den store Afsætning, Birckners Skrift 

om Trykkefriheden fik, tyder paa, at de oppositionelle Kredse 

ikke have været lidet talrige, og det er vitterligt, at Heiberg 

havde mange paa sin Side under den Strid, han kastede sig 

ind i imod Regeringen. Men den Misstemning, der var oppe, 

vendte sig ejendommelig nok overvejende imod en enkelt 

Mand, og det den samme, der faa Aar i Forvejen havde 

været Gjenstand for almindelig Beundring, nemlig Kristian 

Colbjørnsen. Uagtet han hverken havde Sæde i Statsraadet eller 

hørte til Kollegiepræsidenterne, var han, hvad Statens indre 

Forhold angaar, afgjort den Mand i Regeringen, Opmærk

somheden mest var henvendt paa. Han gjaldt for at være 

baade den overlegne Vilje og den ypperste Begavelse i Kan

celliet, og der er ej heller Skygge af Tvivl om, at han har 

havt mest at sige med Hensyn til den rige Lovgivnings

virksomhed, som Kancelliet udfoldede i det sidste Tiaar af 
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det 18de Aarhundrede. Det var umuligt her at frakjende 

ham betydelige Fortjenester af Love, som den 0111 Forli-

gelseskommissioner af 10. Juli 1795 og den om Rettens ved-

børlige og hurtige Pleje af 3. Juni 1796, og man kan ogsaa 

se Assessor Bärens, en Mand, der stod Oppositionen nær, 

udtale sig med stærke Lovprisninger om de fra Kancelliet 

udgaaede Forordninger og tillige om Colbjørnsen personlig. 

Han fastholdt endnu Beundringen og Tilliden i et Flyve

skrift, han 1797 udgav under Titel: „Nok en Draabe i det 

store Hav af Skrifter om Skrivefriheden", hvori han blandt 

andet taler om Colbjørnsens „blide, for enhver Følelse om 

Uretfærdighed eller Almenskade aabne Sjæl". Ogsaa kunde 

man i det samme Aar i Minerva læse et Fødselsdagsdigt til 

Colbjørnsens Ære. Men Stemningen vendte sig hos mange 

stærkt imod ham. Netop fordi Folk troede, han havde mest 

at sige i Kancelliet, kastede de Skylden for det, de kaldte 

Presseforfølgelser, fortrinsvis paa ham; de mente, og det 

med Grund, at gjenkjende hans Stil i flere af Kancelliets 

Aktionsordrer, og Forbitrelsen imod ham blev saa meget 

større, som de saa en Renegat i ham. Allerede siden 1794 

var der i den Flyveskriftslitteratur, Kancelliraad Holms Sag 

fremkaldte, blevet rettet hidsige Angreb imod ham, og han 

var paa en nærgaaende Maade bleven mindet om de frisindede 

Meninger, han 1794 havde fremsat i sin Tale i Landhus

holdningsselskabet*). Senere kan man jævnlig hist og her 

i Datidens Skrifter, f. Ex. Collets, træffe skarpe Hentydninger 

til ham, og hans Fjender greb endog til at opslaa Smæde

skrifter paa hans Bekostning. Man kunde en Morgen i Be

gyndelsen at 1797 paa et Gadehjørne se et saadant, der havde 

Form ai en Kancelliplakat, undertegnet „Colbjørnsen" og 

paraferet af „Friderich Kronprins". Selve Indholdet var 

dumt Tøjeri, der indeholdt Hentydning til Kancelliets uind

skrænkede Magt, som Gardister, Husarer og forklædte Politi

*) Se ovenfor S. 86-87. 
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betjente skulde opretholde imod dem, der udtalte republi

kanske Meninger252). 
Den forbitrede Stemning imod Colbjørnsen som en fra

falden kan man ogsaa møde i Here Erindringsskrifter fra hin 

Tid. Den er maaske skarpest udtrykt af Historikeren G. L. 

Baden, der et Sted har sagt om ham, at han snart var Dema

gog, snart Royalist. Men dette var en stor Fejltagelse, 

Colbjørnsen har aldrig skiftet Grundanskuelse. Det, der 

havde været betegnende ved ham i hans Kamp for Landbo

reformerne, var hans varme Overbevisning om Bondens Ret 

til personlig og borgerlig Frihed, det var en Humanitets-

følelse over for de undertrykte og lidende, og det var Uvilje 

imod alle aristokratiske Forrettigheder. Intet af dette har 

han senere fornægtet. Yi have set det af den Tale, han holdt 

i Landhusholdningsselskabet 1794, og man kan tage hvilken 

som helst af hans mange Betænkninger eller Erklæringer om 

Lovforslag, der vedrørte Politivæsenet, Retsplejen eller Straffe

retten, og man vil finde den samme Aand allevegne. Han 

kom endog til for Norges Vedkommende at føre Ordet paa 

en Maade, der danner et ret mærkeligt Sidestykke til hans 

Betænkninger i den danske Landbosag, det var, da han et 

Par Aar før 1797 fik Regeringen til at gaa ind paa, at de 

trykkende Forpligtelser, som den norske Landmilitsordning 

paalagde det unge Mandskab i Norge med Hensyn til dets 

Opholdsteder, i Virkeligheden et Slags Stavnsbaand, skulde 

bortfalde 253). Hvorledes han ogsaa stedse bevarede sin 

Uvilje imod alt, hvad der kunde kaldes aristokratiske For

rettigheder, derom vidner den hidsige Kamp, han 1803 førte 

med Kancellipræsidenten Fr. Moltke om, hvorvidt adelig 

fødte skulde have Eneret til at opnaa Pladser i Vemmetofte 

Kloster. Hans Indlæg i denne Sag ere skrevne med en 

Skarphed, der ikke er overgaaet i nogen af hans tidligere 

Betænkninger'254). Derimod har Colbjørnsen aldrig havt 

noget i sig af en politisk Frihedsmand; han vedblev hele 

sit Liv at staa paa den oplyste Enevældes Standpunkt. Har 
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han personlig kunnet se, at den politiske Udvikling efter-

haanden maatte fore bort fra Enevælden — hvorom man 

intet véd, — saa har han under alle Omstændigheder ment, 

det var hans Pligt som Embedsmand at holde Enevoldsmagten 

oprejst. Det var derfor umuligt, at han kunde samstemme med 

den, imod denne rettede Bevægelse, der tydelig var at spore 

hos Oppositionsforfatterne her hjemme, især naar den traadte 

frem under Form af Haan og Spot. Han, der havde sat sin 

bedste Kraft ind paa en stor Reform og ikke trættedes af 

at virke for en Forbedring af Lovgivningen i forskjeilige 

Henseender, havde Ret til at harmes over at se Riegels, 

Gudenrath, Bruun og Heiberg føre et Sprog, som om der 

intet blev gjort af Regeringen, som om man levede i Tyrkiet 

under en Styrelse, der alene var præget af Vilkaarlighed, 

Slendrian og Uduelighed. Ovenikjøbet kunde det ikke und-

gaa hans Opmærksomhed, at det i stigende Grad blev ham 

der for den offentlige Mening blev fremstillet som den 

vigtigste Bærer, i det mindste af Yilkaarligheden i Styrelsen. 

Det var tydelig nok for engang personlig at slaa ned iblandt 

den Slags Angribere, at han skrev et umaadelig hvast og 

haanligt lille Flyveskrift i Anledning af et Angreb, Riegels 

havde rettet imod Kancelliet255). Ingen kan fortænke ham 

i, at han tugtede en saadan Modstander forsvarlig; men det 

er dog et stort Spørgsmaal, om ikke i disse Aar Skygge

siderne i ha.ns Karakter, den despotiske Herskelyst og Pirre

ligheden overfor Modsigelse og Kritik udviklede sig paa en 

mindre heldig Maade som en Følge af de Angreb, han var 

udsat for. 

Netop som Stillingen i Slutningen af 1797 var mere 

spændt end nogensinde, udgav Heiberg i det nylig begyndte 

Tidsskrift „For Sandhed" en Afhandling under Navnet 

„Politisk Dispache" med det betegnende Motto: „.Something is 

rotten in the state af Denmark" og endvidere Vittighedsar-

tiklen r Sproggranskning". Vi have allerede ovenfor set, 

22 
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hvad Politisk Dispache gik ud paa, nemlig ved en Sammen

ligning, særlig mellem Danmark-Norges og Frankrigs Stats-

husholdning, at godtgjøre de republikanske Institutioners 

Fortrin fremfor de monarkiske. Det hører til de sikreste 

Kjendsgjerninger i Historien, at de franske Finansers Stil

ling under Direktoriet var et Overmaal af Elendighed og 

StjTelsen slet. Desto mere forbavses man ved at se Heiberg 

i sin Begejstring for den franske Republik komme til det 

Resultat, at Frankrig længere kunde udholde at føre Krig 

end Danmark at have Fred. Som det var at vente, gjorde 

denne Afhandling stor Opsigt-56); men ikke mindre var det 

Tilfældet med „Sproggranskning", hvori han brugte Formen 

af et Glossarium til at forklare en Række Ord, f. Ex. absolut, 

Almagt, Aristokrater o. s. v., paa en saadan Maade, at der 

derved blev givet en Mass3 Hib i forskjeilige Retninger. 

Det var en i hin Tid ofte brugt Form for Satire. Naturlig

vis rammede hans Slag liaardest Enevælden, Adelsmænd, 

Stormænd og Regeringskollegier. Hermed tog Heiberg Luven 

fra alle andre, der havde angrebet Regeringen; men hermed 

havde han ogsaa voldt sit eget Fald og rimeligvis ogsaa 

givet et stærkt Stød til den danske Pressefriheds Indskrænk

ning. Den 26. Februar 1799 fik Generalfiskalen Ordre til O 
at anklage ham, og med det samme blev det paabudt, at 

ogsaa forskj eilige Steder i tidligere Skrifter af ham skulde 

drages med ind under Sagen. 
Det er tilstrækkelig bekjendt, hvorledes det gik med 

denne, og at han, samtidig med at han forsvarede sig selv, 

kastede sig ind i en Kamp paa Liv og Død med Col-

bjørnsen, hvem han opfattede som sin personlige Fjende, 

og imod hvem han fremsatte de mest ærekrænkende 

Sigtelser25'1). Ved en Række Meddelelser om Sagens 

Gang, som han udgav under Navn af „Læsning for 

Publikum'', søgte han at vække den almindelige Stemning 

for sig, og det lykkedes ham i en overordentlig Grad, skjønt 
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han ogsaa fik Forbundsfæller, som han helst maatte have 

været fri for*). 
Imidlertid havde Trykkefrihedens Stilling været under 

omstændelig Overvejelse i Regeringen. Den Kommission, der 

var bleven nedsat for at give Forslag til en ny Trykkefri-

hedslov, afgav sin Betænkning 19. Januar 1798. Udgangs

punktet heri var en stærk Fremhævelse af Trykkefrihedens 

Værd og af de Goder, den bragte, samt en Forkastelse af 

den Strænghed, der gik igjennem Danske Lovs Bestemmelser 

om at „tale ilde om Kongens Regering" (6—4—9) o. s. v. 

Kommissionen holdt paa, at Anonymitet skulde være tilladt, 

og at Sager, der vedrørte mundtlige eller skriftlige Ytringer, 

skulde paadømmes af Skjønsmænd (Nævninger), der vilde 

blive at udnævne af Dommeren; de Straffe, som den foreslog 

med Hensyn til politiske Presseforseelser, vare i det hele 

forholdsvis milde, og der skulde kun være Livsstraf for høj-

forrædersk Forbindelse med fremmede Magter; det skulde 

ikke være strafbart at tage Ordet for Forandringer i Stats

forfatningen, men kun, naar man søgte med Magt at frem

tvinge saadanne. Forslaget havde imidlertid meget svage Sider, 

og det blev underkastet en overlegen, paa adskillige Steder 

unægtelig knusende Kritik af Colbjørnsen. Højst sandsynlig 

blev dennes kritiske Lyst skærpet ved det Ønske, han endnu 

stadig havde om, at man skulde blive staaende ved Reskriptet 

af 3. December 1790. I den Betænkning, han afgav (26. 

Februar 1798) om Kommissionens Udkast, ytrede han der

for : „Jeg maa tilstaa, at jeg endnu ikke skjønner rettere, 

*) En saadan var Student og Lotterikollektør P. C. Koefoed, der i en 
saakaldet „Brevvexling imellem to Brødre" paa den raaeste Maade 
angreb Colbjørnsen og Generalfiskalen Skibsted, indtil lian til-
sidst blev domfældt for Injurier mod denne sidste. Man bar og
saa et satirisk Blad „Kromanden", der sigter til at hudflette Col
bjørnsen som en komplet Kjeltring og sammen med ham Kammer
advokat Schønheyder, der var optraadt imod Heibergs Angreb paa 
ham. 
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end at jo enhver god og retskaffen Mand kunde ifølge de i 

Reskriptet indeholdte Grundsætninger uden mindste Fare og 

Hinder . . . offentlig fremsætte sin Mening med Frimodig

hed og Kedelighed om alt, hvad han efter sin bedste Ind

sigt troede at kunne bidrage til det almindelige Bedste. 

Aller mindst ventede jeg, at der skulde blive ført Anke over 

Pressetvang og Presseforfølgelser i en Tidspunkt, hvor Re

geringens Lemfældighed og Overbærelse har været saa stor, 

at derpaa næppe kan opvises Exempel i nogen Europas 

Stat. Nu er da Kongen, dels formedelst daglige Exempler 

paa tøjlesløs Frækhed og Ondskab, dels formedelst idelige 

Klager over hin Lovs Mangler fra dem, der kalde sig Skri

benter og paastaa, at deres Ord forkynde den offentlige Stemme, 

bleven opfordret til at raade Bod paa de Ufuldkommenheder, 

som tillægges bemældte Lov". Colbjørnsen havde imidlertid 

aabenbart Uret i ikke at kunne se, at det var nødvendigt at 

træffe nærmere Bestemmelser om Pressefriheden end dem, 

der vare givne ved det ham saa kjære Reskript af 3. Decem

ber 1790, og om det end er klart, at han ikke vilde forværre 

Stillingen for Pressen, saa var han paa den anden Side ej heller 

tilbøjelig til yderligere at betrygge Friheden her. I det mindste 

fandt han, at, hvis der skulde en ny Ordning, vare adskillige af de 

Straffe, som Kommissionen havde foreslaaet, for milde, og han 

gik afgjort videre i at ville have Straf for Forsøg paa at 

skabe Forandringer i Statsforfatningen. Forslaget om Skjøns-

mændene udtalte han sig stærkt imod, dels fordi han mente, 

og det med Rette, at den Maade, hvorpaa Kommissionen 

vilde have dem udnævnte, var højst uheldig, dels fordi han 

troede, at de, hvis Kjendelser skulde være inappellable, vilde 

være langt upaalideligere Dommere end Højesteret, og at 

endelig en saadan Institution stred imod Kongens Enevolds

magt *). 

*) Det er ret mærkeligt at se den svenske Chargé d'affaires i Kjøben-
havn, Taube, allerede den 6. Februar 1798 skrive, at efter, hvad 
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Der indtraadte herefter en paafaldende Standsning i 

Sagen. Først 11. Juni afgav Kommissionen sin Betænkning 

over Colbjørnsens skrappe Kritik; men den ændrede kun 

nogle Enkeltheder i sit tidligere Forslag. Den indskrænkede 

saaledes blandt andet Skjønsmændene til kun at skulle 

være til Vejledning for Dommerne. Ogsaa Kancelliet maatte 

afgive Erklæring, og Colbjørnsens Kolleger ytrede sig i 

denne tydelig nok mere i Overensstemmelse med Kommis

sionen end med ham. Derpaa kom Sagen ifølge kongelig 

.Resolution af 15. August 1798 til Statsraadets Behandling; 

men desto værre haves kun et Par enkelte Vota, nemlig 

Kristian Reventlows og Hertugen af Augustenborgs. Den 

første udtalte sig, ligesom for øvrigt alle, der i denne Sag 

havde Ordet, med Varme om Trykkefrihedens Betydning; 

men han beklagede tillige, at den Tøjlesløshed, der havde 

udviklet sig, var saa stor, at den ikke skaanede nogen Gjen-

siand, „som var Menneskene hæderlig"; hanmente endog, at 

intet Land havde Exempel paa noget lignende. Hvad nu 

Sagen selv angaar, da kan man let mærke, at han her følte 

sig anderledes fremmed, end naar han havde med Land

bosager at gjøre, og han holdt sig for det meste til sin 

fuldtro Ven Colbjørnsen. Dog var han stemt for Brugen 

af Skjønsmænd 258). Ulige betydeligere var Hertugen af 

Augustenborgs lange Votum, dateret 12. Januar. Han havde 

vistnok ligesom alle de andre en stærk Følelse af Vanskelig

heden ved at finde den rette Skillelinie imellem Brug og 

Misbrug; men han nød kjendelig den Lejlighed, han her 

havde til at fremsætte en Række almindelige Udtalelser om 

Trykkefriheden og den offentlige Menings Forhold til Stats

magten. Han var paa dette Omraade endog paafaldende 

Colbjørnsen havde sagt ham, vilde Kommissionens Betænkning om 
Trykkefriheden ikke vinde megen Approbation. „Det er", fortsætter 
Taube, „sandsynligt, at Trykkefriheden bliver, som den er. Rimelig
vis arbejde mange, især Colbjørnsen, indirekte derpaa, og Grev Cay 
Reventlow er den eneste, der stedse opponerer derimod", 
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frisindet, især ved Udviklingen af, hvor nødvendig Trykke

friheden var for at sikre Folket imod, at den monarkiske 

Magt blev et Despoti, og hvorledes den behøvedes for at 

hindre, at Enevælden skabte Sløvhed og Trællesind hos 

Folket. Paa den anden Side gjorde han ogsaa gjældende, 

at den monarkiske Forfatning, naar den havde Trykkefri

heden ved Siden, bedre end nogen anden kunde fremme 

Folkenes Lykke. Han indrømmede, at den Oppositionsaand 

og den Grjæring, som Trykkefriheden kunde fremkalde, gjorde 

Styrelsen vanskeligere, men derved var der efter hans Skjøn 

intet at gjøre, slige Skyggesider hørte nøje sammen med 

Lyssiderne, og man kunde ikke skrue Tiden tilbage, den 

passive Lydigheds Dage vare forbi. „Frihedsaanden hører uad

skillelig med til den fremadskridende Kultur". Oprørsskrifter 

burde der ikke lægges for megen Vægt paa, de havde ikke 

stort at sige i et Land med en retmæssig Regent, og hvor 

der blev regeret efter Lovene. 

Man skulde, naar man læser dette, tro, at man havde 

Hertugens Privatsekretær, Rahbek, eller undertiden endog 

Birckner for sig; men hans praktiske Forslag vilde dog næppe 

have gjort Lykke. I det mindste vilde han af Hensyn til 

det meget uhumske i Flyveskriftlitteraturen have Anonymi

tet forbudt, og han foreslog, at Politiet skulde have Opsigt 

med visse Skrifter og have Ret til med vedkommende 

Regeringskollegiums Bemyndigølse at undertrykke dem. For

fatterne skulde i slige Tilfælde ikke lide nogen Straf. Det 

var, hvad saa end Hertugen selv kaldte det, en Form for 

Censur, han her foreslog, og det vilde have været vanske

ligt at hindre en vilkaarlig Brug deraf259). 

Omtrent samtidig med dette Votum afgav Konferens-

raad Krück, Deputeret i det tyske Kancelli, der altsaa ogsaa 

har skullet udtale sig, en Betænkning, dateret 19. Januar. 

Det vigtigste ved den er, at han foreslog, at den, der engang 

var bleven straffet for en Presseforseelse, skulde næste Gang, 

sligt overgik ham, foruden den Straf, der i saa Fald idømtes 
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ham, tillige rammes med for Fremtiden at komme under 

Censur. Der kan næppe være Tvivl om, at den Tanke, her 

blev udtalt, snart efter fik Indflydelse paa den vel kjendte 

lignende Bestemmelse i Trykkefrihedsloven af 27. September 
1799260). 

Hvor meget end alle disse Mænd havde været enige 

om at prise Trykkefriheden og beklage, at man skulde være 

nødt til at sætte Grænser for den, saa vare de for øvrigt, som 

vi have set, alt andet end enige. Det maatte synes vanske

ligt at styre efter et saadant Kompas, og Resultatet blev da 

ogsaa, at Regeringen i Foraaret 1799 stillede Sagen i Bero, 

maaske med den Tanke, at den atter skulde tages for ved 

en paatænkt Revision af Strafferetten261). 

Der var altsaa Udsigt til, at Trykkefrihedssagen fore

løbig vilde vedblive at staa paa sit gamle Standpunkt. Men 

da kom der et afgjørende Stød fra en helt anden Side, nemlig 

fra Petersborg. Jeg har i et andet Skrift omstændelig 

udviklet, hvor vanskelig vort Fædrelands ydre Stilling var 

i 1799 under den anden Koalitionskrig paa et Tidspunkt, da 

Kejser Povl i Rusland bildte sig ind at kunne raade over 

Europas Skjæbne. I Forening dermed har jeg fremhævet, 

hvilken utrolig overdreven Mistanke den dansk-norske Re

gering var Gjenstand for som smittet af jakobinske An

skuelser, og hvorledes en latterlig ubetydelig Begivenhed, 

Stiftelsen af et uskyldigt litterært Selskab i Kjøbenhavn, 

bragte den lidenskabelige og despotiske russiske Kejser i et 

sandt Raseri. Medens hans Statsafsending her i Landet ved 

Hjælp af Prins Karl af Hessen forestillede Kronprinsen 

Nødvendigheden af at træde op imod de revolutionære 

Kræfter, forbød Kejseren (12. Augast g. St.) alle danske 

Skibe Adgang til de russiske Havne og fordrede som en 

Garanti Danmark - Norges Tilslutning til Koalitionen, om 

end, uden at det for det første behøvede at tage virksom Del 
i Krigen26'2) 
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Dette Tryk fra Ruslands Side bragte atter Regeringen 

til at tage Trykkefrihedssagen op, og det netop i det alier 

uheldigste Øjeblik, da den Heibergske Sag havde sat Liden

skaberne i Bevægelse. Ligesaa omstændelig den tidligere 

havde været i sine Overvejelser, ligesaa hurtig skulde det 

nu gaa. Man har et levende Indtryk af, hvorledes det i 

dette Øjeblik skortede paa den Koldblodighed og det Over

blik, hvori Bernstorff havde havt sin Styrke. Under Ind

trykket af Opfordringen fra russisk Side fik de Røster i 

Kronprinsens Omgivelser, der plejede at hæve sig imod 

Pressefriheden, Overhaand, og der blev, uden at Sagen paa 

ny kom til Behandling i Statsraadet, sendt Colbjørnsen et 

Udkast, hvorefter han som Generalprokurør i det enkelte 

skulde udarbejde en ny Presselov. Sagen gik i en saadan 

Skynding, at Forordningen allerede kunde udkomme den 

27. September 1799, samme Dag, Regeringen afsendte en 

Erklæring til Petersborg om, at den tiltraadte Kejserens Op

fordring til at slutte sig til Koalitionsmagterne. Den dansk

norske Statsafsending i Rusland kunde altsaa samtidig med

dele Kejser Povl dette og glæde ham med Efterretningen 

om, at der var sat Skranker for Trykkefriheden i Danmark 

og Norge. Thi det var vitterlig dette, der skete ved For

ordningen af 27. September 1799. Selv om den formildede 

visse af de ældre Straffebestemmelser, var dette af under

ordnet Betydning i Sammenligning med, at den ikke lidet 

udvidede Omfanget af, hvad der skulde gjælde for Presse-

forseelser. Ogsaa forbød den Anonymitet, og den fastsatte 

Censur for enhver, der var bleven dømt i en Pressesag, om 

det saa blot var en Pengebøde, han var bleven straffet med. 

Det er vel bekjendt, at Colbjørnsen strax fik Ord for 

at have været Hovedmanden for denne Forordning. De Rygter, 

der i Forvejen vare satte i Gang om hans Forræderi imod 

Trykkefrihedssagen, naaede nu deres Højdepunkt. Nyerup 

har i sin Selvbiografi ligefrem kaldt ham en Hader af Trykke

friheden, og rimeligvis er den Fabel hurtig bleven troet, 



i 

177 

som man kjender fra P. A. Heibergs „Erindringer", at han 

for at standse Udgivelsen af dennes „Læsning for Publikum*', 

der var ham ubehagelig ved de Angreb, den indeholdt paa 

ham, „med den aller største og øjensynligste Ilfærdighed1' 

sammenskrev Forordningen af 27. September, hvorefter 

„Læsning for Publikum" maatte ophøre*). Der har været 

den Tid her hjemme, da hans store Fortjenester af Landbore

formerne og ellers af vor Lovgivning omtrent vare glemte 

i Sammenligning med den Ondskab, han skulde have vist 

ved at faa denne Forordning smeddet sammen som Yaaben 

imod Heiberg. Yi have nu set, hvorledes det er gaaet til 

med dens Tilblivelse. Da det Udkast, der blev sendt 

ham som Grundlag for den, ikke mere er til at finde, er 

det umuligt at sige fuldt sikkert, hvad der i Forordningen 

skyldes det ham sendte Udkast, og hvad der er hans eget 

Værk. Naturligvis er hele Redaktionen foretaget af ham **), 

han har rimeligvis foreslaaet de enkelte Straffegrader, og 

man kan ved at sammenholde Forordningen med hans Be

tænkning fra det foregaaende Aar over Trykkefrihedskom-

missionens Forslag træffe Bestemmelser og Udtryk, der nøje 

svare til, hvad han dengang havde udtalt, saa at han under 

alle Omstændigheder maa have været fuldt enig deri***). 

*) I utrykte Optegnelser har Heiberg nedskrevet som „en aldeles paa-
lidelig Anekdot, der højligen fortjener at bevares", at Colbjørnsen 
for at dække sin skammelige Plan imod ham med denne Forordning 
løgnagtig overfor andre havde undskyldt sig med det Foregivende, 
at „Kejser Povl havde fordret af den danske Regering Trykkefri
hedens Ophævelse". Colbjørnsen har, som vi nu vide, kun sagt 
Sandhed heri. Dette lille Træk er et nyt Vidnesbyrd om, hvorledes 
Heiberg levede i en sygelig Forestilling om, at hans Modstandere 
stadig havde,_Løgn og Lumskhed paa rede Haand. 

**) Hans Koncept, der findes i Gehejmearkivet, viser, hvilke Vanskelig
heder den har kostet ham. Der er rettet i den i det uendelige. 

***) Dette gjælder f. Fx. Udtrykkene „Had og Misnøje" i § 2 og Bestem
melsen om, at ogsaa, hvad der indklædes i „Allegori eller Ironi", 
kunde blive Gjenstand for Domfældelse. I sin tidligere (S. 146) om
talte Betænkning af 24. December 1793 havde han været af en anden 
Mening. 

23 

nsd 
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Derimod maa de store Grundtræk af Forordningen naturlig

vis være blevne ham opgivne, som f. Ex. Bestemmelsen om 

Anonymitetens Ophør og sandsynligvis ogsaa den om Censur 

som Tillægsstraf. Hans Standpunkt i Trykkefrihedssagen 

var utvivlsomt i visse Henseender blevet et andet, end det 

havde været i 1793, da han efter Hertugen af Augusten

borgs Sigende hellere havde villet opgive sit Embede end 

laane sin Pen til Trykkefrihedens Indskrænkning. Det vilde 

han ikke mere; det er menneskeligt, om han efter de tøjles

løse Angreb, han selv havde været Gjenstand for, og efter 

det grove Misbrug, der vitterlig var gjort af Pressefriheden, 

var bleven den mindre gunstig; men dog er det meget tvivl

somt, om han i Efteraaret 1799 saa anderledes paa Sagen, 

end han havde gjort det under de for et halvt Aar siden 

afbrudte Forhandlinger, da han endnu helst vilde være 

bleven staaende ved Reskriptet af 3. December 1790. Under 

alle Omstændigheder har han hverken taget Initiativet til 

Forordningen af 27. Septbr. eller været den, der har fore-

slaaet Hovedbestemmelserne i den. Det Had, han blev Gjen

stand for, var for største Delen uretfærdigt*). 

Hvorledes det nu end hænger sammen med Enkelt

hederne i denne Forordnings Tilblivelseshistorie, saa kom 

den kj endelig som et Tordenslag for Trykkefrihedens Venner, 

og deres bitre Følelser ophidsedes snart efter end mere ved 

Heibergs og Malte Bruuns Domfældelse. Hof- og Stadsrets-

dommen over Heiberg faldt den 24. December 1799. „Da", 

hedder det i denne Dom, „den Undersaat, der sigter Rege

ringen for Uretfærdighed og søger at gjøre dens Anordnin

ger latterlige, maa anses at laste og haane Regeringen og 

saaledes at være i det Tilfælde, som Lovens 6—4—9, første 

Membrum omtaler, saa maa den fastsatte Straf af Æres og 

*) Om min Grund til at paastaa, at Colbjørnsen har faaet tilsendt et 
Udkast til Forordningen at arbejde efter, og om nogle Enkeltheder 
ved denne og dens Tilblivelse se Note 263. 
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Godses Fortabelse blive at anvende paa tiltalte; men da lis. 

Maj. Kongen i Forordningen af 27. September 1799 har for

mildet den Straf, som Loven i dette Tilfælde dikterer, og 

det efter Kriminalrettens Grundsætninger er tilladeligt at 

tillægge en Straffelov tilbagevirkende Kraft, naar saadant 

er til Fordel for den tiltalte, saa bliver Translatør Heiberg 

at dømme efter bemeldte Forordnings § 2 til Landsforvis

ning". Han appellerede ikke, og den 7. Februar 1800 for

lod han Landet. Det var altsaa som en Formildelse264), at 

Dommen kom til at lyde paa evig Landsforvisning; men 

gjennemlæser man de fire Udtalelser .at lians forskjellige 

Skrifter, hvorfor han blev domfældt — og af hvilke aaben-

bart den mest graverende var den, at han (i SUUM cuiyuc S. 

29) havde udtalt, at han i Anledning af Visen: „Vor Klub 

er dog en herlig Sag", var bleven „tiltalt for Udtryk imod 

Master Pitt, som Kongen befalede, skulde anses som brugte 

imod Kongen af Storbrittannien", — er det umuligt andet 

end at finde Dommen forfærdelig haard, og dog var den 

ganske sikkert juridisk taget aldeles retfærdig. Man kan 

ikke undre sig over, at han kom til at staa i hin Tid som 

en Martyr. Imidlertid var Malte Bruuns Sag den 5te Au

gust 1799 bleven paadømt af Hof- og Stadsretten, hvis Kjen-

delse lød paa Tab af Ære og Gods, og da Regeringen ap

pellerede Sagen, blev han ved Højesteretsdom 19. December 

1800 dømt til, at han for sine formastelige Udtryk i „Ari

stokraternes Katechismus", „Tria juncta in unoL' og „Bevis, 

at en monarkisk Regering o. s. v." skulde forvises Kongens 

Riger og Lande. Han var dengang allerede i Paris. 

Slutning. 

Munden var nu bleven lukket paa „Demagogerne", og 

her blev ikke blot en øjeblikkelig Tavshed i politisk Hen

seende, den kom til at vare Aartier. Birckner var død, 
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Heiberg og Bruun vare landsforviste, Collet lod sig i Aaret 

1800 ansætte som Prokurator i Vestindien, Riegels døde 1802, 

og de andre tabte Modet til at bruge det Spillerum, som 

Forordningen af 27. Septbr. 1799 ganske sikkert endnu lev

nede. Denne var næppe givet med den Tanke at kvæle den 

offentlige Røst Der er ikke Grund til at kalde det Hykleri, 

naar det i dens Indledning blev udtalt, at Trykkefriheden 

fortjente at „yndes", fordi den var „det virksomste Middel 

til at udbrede Oplysning og almennyttige Kundskaber iblandt 

alle Borgerklasser", eller naar det hedder i § 7: „Da Yi 

aldeles ikke ville, at redelige og oplyste Mænd skulle hin

dres fra med Frimodighed og Anstændighed offentligen at 

tilkjendegive deres Tanker om, hvad de efter deres Indsigt 

kunde bidrage til at fremme det almindelige Bedste, saa 

skal det ej heller være nogen forbudet at ytre sin Mening 

angaaende, hvad han tror, der kunde være at forbedre eller 

rette i Landets Love, Anordninger og offentlige Indretnin

ger". Det maa indrømmes, at set i Sammenligning med de 

samtidige Presselove i de fleste Stater i Europa, var For

ordningen af 27. Septbr. 1799 ingenlunde illiberal, og, saa-

ledes som Ørsted strax*) fortolkede de mest truende Bestem

melser i den, vilde Kritik af Regeringshandlinger og Udvik

ling af almindelige politiske Læresætninger indenfor ikke 

helt snævre Grænser kunne trives. Men hvem indestod 

for, at Domstolene vilde følge en human Fortolkning, der 

ingenlunde var fuldt sikker? Udtrykkene i flere af Para

grafferne vare uheldigvis saaledes valgte, at man ikke kan 

undre sig over, at Folk kunde frygte for overhovedet at 

indlade sig paa en offentlig Forhandling 265). Det er sikkert, 

at en saadan Frygt var tilstede, og det var for at bekæmpe 

*) Se lians Anmeldelse iKjblivns lærde Efterretningerfor 1799 af 
S .  H e m p e l :  M i n  M e n i n g  o m  d e n  n y e  T r y k k e f r i k e  d s f o r o r d -
li i ii g af 27. Septbr. 1799. — Udførligere udviklede 0 rs t ed sin Opfattelse 
v e d  s i t  S k r i f t :  F  o r  s ø g t i l  e n  r i g t i g  F o r t o l k n i n g  o g  B e d ø m m e l s e  
over Forordningen af 27. Septbr. 1799. I (Kjbhvn. 1801). 
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den, at Ørsted tog Forordningen i Forsvar; men det er og-

saa en Kjendsgjerning, at Frygten ikke tabte sig. 

Naar den offentlige politiske Forhandling her hjemme 

svandt nmaadelig ind efter 1799, var det dog ingenlunde 

blot paa Grund af den nye Forordning eller som en Følge 

af Heibergs og Bruuns [Domfældelser. Det var i endnu 

højere Grad en Virkning af den samtidige europæiske Re

aktion, der fra Grundlæggelsen af Napoleons Enevælde ved 

Konsulatets Indførelse varede indtil Julirevolutionen. Den 

18. Brumaire har med Hensyn til vore indre Forhold været 

vigtigere end den omtrent samtidige Presselov af 1799. Der 

er aldeles ingen Grund til at glæde sig over den Standsning 

i Udviklingen, som saaledes fandt Sted her hjemme. Det 

Sammenstød imellem Regeringen og de vigtigste Ordførere 

for den offentlige Mening, der stod i Forbindelse dermed, 

har ligesom noget tragisk ved sig. Paa den ene Side havde 

der staaet en Regering, hvis betydeligste Medlemmer følte 

en Iver for Landets Vel, en Virkelyst og en Sans for Frem

skridt i vigtige Retninger, der har gjort dem værdige til 

den Taknemmelighed, som i det Aar, i hvilket disse Linier 

skrives, har faaet et stærkt og levende Udtryk rundt om

kring i vort Folk. Paa den anden Side stod en Kreds af 

Mænd, der, om der end var enkelte frastødende Personlig

heder iblandt dem, dog overvejende vare aandslivlige, til 

Dels begavede Mænd, som ingenlunde blot vare grebne af 

Tidens revolutionære Rus, men ogsaa af, hvad der var beret

tiget i Fremtidsforhaabningerne, som følte varmt for at føre 

Folket fremad og vare helt uegennyttige i deres Færd. Der 

var paa begge Sider Elementer, som man maatte ønske, havde 

kunnet samvirke, og som en Tidlang virkelig ogsaa gjorde 

det, men uheldigvis efterhaanden i stigende Grad vendte 

sig imod hinanden. For en Del var et Sammenstød uund-

gaaeligt. Den oplyste Enevælde og den franske Revolutions 

Ideer, en Styrelse, der alene holdt sig til administrative Re

former, og Mænd, hvis Hu stod til friere politiske Institu



182 

tioner, kunde i Længden umulig gaa sammen. Det Haab, 

der en Tid havde været næsten fælles for alle, at det rette 

Forhold imellem Regering og Folk kunde fastslaas ved For

eningen af en enevældig Styrelse og en vidtstrakt Trykke

frihed, maatte snart vise sig at være en Skuffelse. Men og-

saa Fejl fra begge Sider virkede med. Det er utvivlsomt, 

at der klæbede store Skyggesider ved Trykkefrihedslittera-

turen ogsaa i dette dens andet Tidsrum; vi have set, at flere 

af dem allerede vare Samtiden klare, og det maa erkjendes. 

at det Slag, der rammede Friheden, ingenlunde var ufor

tjent. N. M. Petersen har ikke havt Uret i at sige, at Bruun 

og Heiberg sprængte Trykkefriheden i Luften; den enes 

Kaadhed, den andens Ligegyldighed ved, hvilke Angrebs-

midler han brugte, kunue kun virke frastødende, og Re

geringen maatte nødvendigvis blive oprørt imod dem som 

imod andre, der slog ind i lignende Toner. Men ej heller 

Regeringen gaar fri for Ansvar. Man kan ikke frikjende 

den for fra sin Side af overdreven Frygt eller Forbitrelse 

at have trukket Grænserne for Trykkefriheden betydelig 

snævrere, end der var nogen Nødvendighed for. 

Men vi ville ikke blot se paa Striden og paa Liden

skaberne. Det vil forhaabentlig af, hvad der i det fore-

gaaende er fortalt om Tiden fra 1784—1799, ses, at den vel 

fortjener vor Opmærksomhed, selv naar vi, som her er sket, 

holde os til en enkelt Side af, hvad der bevægede sig i den. 

Yi se i disse Aar paa en Maade Afslutningen af en Udvik

ling, der har Interesse. 

Det er umuligt, trods de agtværdige Sider, den dansk

norske Enevælde har havt, ikke at finde, at den varede alt 

for længe, og at der for Folket var noget sløvende, slappende 

ved dens Styrelse. Naar man læser de evige Klager i det 

18. Aarhundrede over de slette økonomiske Tilstande, maa 

man nødvendigvis blive slaaet af, at Grunden for en stor 

Del laa i Brist paa Selvvirksomhedsaand og paa Vækkelse, 

hvorfor Ansvaret falder paa Enevælden. Noget tilsvarende 
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kan ses paa andre Omraader. Det liar da Værd at følge, 

hvad der i Modsætning hertil peger paa Iver for at vække 

Folkeaanden i de forskjellige Retninger, og et Hovedpunkt 

heri var Arbejdet paa at vende Opmærksomheden hen paa, 

hvad der i Samfundsforholdene og Statsstyreisen trængte til 

Forbedring, Arbejdet paa at fremkalde Lyst til ogsaa selv 

at lægge Skuldrene til. En saadan Stræben er det, der kan 

følges ved den efterhaanden stigende Udvidelse af den offent

lige Menings Raaderum igjennem Aarhundredet. Det er det 

sidste Afsnit af denne Udvikling, vi have fulgt i nærværende 

Skrift. Vi have set et Liv og en Bevægelse, der danner en 

slaaende Modsætning til den Stillestaaen, som var ejendom

melig for Aarhundredets Begyndelse, og under hvilken Hol

berg næsten ene pegede ud imod Fremtiden. Den Ytrings

frihed, Regeringen selv aabnede Døren for med rigtigt Blik 

for, hvad der trængtes til, gav et kraftigt Stød med til Land

boreformernes Gjennemførelse, og den vakte en Sans for 

Stats- og Samfundsspørgsmaal, der tidligere havde været 

ukjendt. Ja, under den franske Revolutions Indflydelse 

bragte den Tanker frem, der, trods al Famlen og Usikkerhed 

i det enkelte, tydelig førte ud over Enevælden. Men her

med var ogsaa det Punkt naaet, hvor Sammenstødet med 

denne nødvendigvis maatte komme, — forudsat at ikke 

den europæiske Udvikling lod Bevægelsen faa en uimod-

staaelig Kraft. Det var imidlertid mindst af alt et saadant 

Stød, der kom til udefra. Med den europæiske Reaktions 

Sejr var Enevældens fortsatte Herredømme afgjort. Hvad 

der havde begyndt at komme frem af politiske Friheds

tanker, blev trængt tilbage saaledes, at de kun kunde blive 

Spirer, der laa gjemte, indtil de kunde faa det Lys og den 

Luft, de trængte til. Her kommer Forskjellen frem imellem 

de to Tvillingriger, som Staten bestod af. For Norge fik 

Sæden, der var udstrøet i Slutningen af det 18. Aarhundrede, 

Spirekraft, da Tanken om Nødvendigheden af en fri Forfat

ning kom til at gaa sammen med Spørgsmaalet om at føre 
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et selvstændigt, politisk Liv. De fleste af de betydeligere 

Ejdsvoldsmænd havde som unge Mennesker i Kjøbenhavn i 

Halvfemserne faaet de første vækkende Indtryk i politisk 

Henseende. I Danmark derimod blev et saadant stort Spørgs-

maal ikke rejst, der kom Livet fuldt ud til at ligge under 

Indflydelsen af den almindelige europæiske Reaktionsaand, 

og der sygnede den politiske Interesse atter hen, saa selv 

den spagfærdige Rahbek, da han i Tiden fra 1824—1829 

udgav sine „Erindringer^, kunde føle sig staaende over

for en Ungdom, der ikke forstod, hvad han og hans sam

tidige havde følt og ment i Slutningen af forrige Aarhun-

drede Nu forstaa vi dem bedre. Yi lukke ikke Øjet fol

deres store Mangler, vi beklage den udskejende Form, deres 

Kritik fik overfor en i flere Henseender højt fortjent Re

gering; men vi anerkjende ogsaa, at de betydeligste iblandt 

dem vare Ideens Mænd med ædle Formaal, og at Aanden i 

deres Ønsker og Forhaabninger pegede henimod det, hvorom 

Statsmagt og offentlig Mening siden skulde samles for at 

give det Udtryk i vor nuværende Statsforfatning. 



Henvisninger og Oplysninger. 

') Om den Betydning, som Martfelts Exempel havde, se Politisches 
Journal (der udkom i Hamburg), Brev fra Kjbhvn. 13. Februar 1787, 
og J. K. Høst: Geschichte der dänischen Monarchie unter 
Christian VII. (Kjbhvn. 1815) II, 47. Glemmes maa det dog ikke, at 
der allerede i Slutningen af den Guldbergske Styrelsestid er Træk, som 
tyde paa, at Regeringen ikke dristede sig til at fastholde sit aandelige 
Afspærringssystem (Se mit Skrift: Kampen om Landboreformerne 

S. 45 ff.) 
J) Med Hensyn til Bülow se hans Optegnelser: Resultater af 

mine Samtaler med Kronprinsen, samt hans Dagbøger (Gehejme-
arkivet) 1. Novbr. 1787. Bernstorffs Brev (af 28. Novbr. 1789) findes i 
Manuskriptsamlingen paa Ravnholt. 

3) I efterladte (utrykte) Optegnelser om disse Aar har Kammerherre 
A. Hennings fortalt herom. Schimmelmann, skriver han blandt andet, havde 
sagt ham, at Trykkefriheden nylig havde svævet i stor Fare og blot var 
bleven bevaret ved Kronprinsens Standhaftighed. Naar han lader Janson 
(han skriver ved en Fejl Johansen) være Mester for Planen, stadfæstes 
dette ved et Brev af 11. Juli 1786 fra Provst Lauritz Smith i Veile til Johan 
Biilow. Denne fortæller nemlig, at Janson nylig havde besøgt ham og hørt 
hans Mening om at indføre Bogcensur (Indbydelsesskrift til Examen 
i Sorø Akademis Skole 1877 S. 37). 

4) Det Sammenstød, Nyerup 1785 liavde med Politimester og Kan
celli, og som førte til, at han først fik en Irettesættelse i Konsistorium og 
siden kun ved Ansøgning til Kongen og Kancelliet slap for en fiskalsk Ak
tion, er der her ikke Grund til at gaa ind paa, da han ikke blev haardt 
behandlet. Sagens Aktstykker har han selv meddelt i Luxdorphiana 
(1791), ligesom den ogsaa er omtalt i hans Selvbiografi S. 27 ff. (udgivet efter 

hans Død 1829). 
s) Anf. St. S. 132. 
6) Se en vistnok sand Dom i saa Henseende i Iris 1795 I. S. 180 

om Aftenposten i Anledning af dens Redaktør Ballings Død. 
7) Jeg henviser herom til mit Skrift: Kampen om Landbo-

r efo rmerne o. s. v. 
8) Regeringsskiftet 1784, udgivet af de under Kirke-og Under

visningsministeriet samlede Arkiver 1888 S. 51. 
9) Jeg følger i alt dette de Bülowske Papirer i Gehejmcarkivet. 

24 
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10) Hennings's Optegnelser (utrykte). 
n )  I n d b y d e l s e s s k r i f t  t i l  S o r ø  A k a d e m i s  E x a m e n  1 8 7 6  S .  

50 Note. 
15) L. Smiths ovennævnte Bi eve S. 35—36. I Politisches 

Journal railleres der stærkt over de misfornøjede Stemninger; men netop 
dette viser, at de vare tilstede (f. Ex. i Brev fra Kjøbenhavn 16. Juni 
1787). Et Par Maaneder, efter at Smiths Brev var skrevet, hedder det i 
et Brev fra Kronprinsens Svoger, Prinsen af Augustenborg, til Bülow: „Kron
prinsen ødelægger ganske sin Sundhed ved at tage Del i Manøvrerne. Han 
har opført sig overordentlig slet i de sidste Dage, og det i flere Henseender. 
Men derom mere mundtlig" (Brev af 3. Oktober 1786 i Samlingen paa 
Ravnholt). 

I3) Biilows Dagbøger 28. Oktober 1784. 
, 4 )  P o l i t i s k  o g  f y s i s k  M a g a z i n  5 t e  B i n d  ( 1 7 9 5 )  S .  4 9 6 .  
,:>) Erindringer IV, Kjbhvn. 1827 S. 44. 
16) I et Brev fra Kjøbenhavn af 17. Juni 1788 til Politisches Journal 

hedder det, at man paa Børsen var enig om, at det var den viseste For
ordning, der i Mands Minde var udkommen i Danmark. 

1 7 )  B r e v e  a f  6 t e  o g  1 2 t e  J u l i  1 7 8 7  ( M a n u s k r i p t s a m l i n g e n  p a a  R a v n 
h o l t ) .  E t  B r e v  f r a  K j b h v n .  a f  1 9 .  F e b r u a r  1 7 8 8  t i l  P o l i t i s c h e s  J o u r 
nal taler om „wie gut das Kopenhagener Publikum es jetzt mit dem Kron
prinzen meint". 

18) Brev til Johan Biilow af 17. Juli '1787 (Den Biilowske Manu-
skriptsamling i Sorø). 

19) Y. Nielsen: Grev Herman Wedel-Jarlsberg og hans 
Samtid. (Kristiania 1888) S. 16 Note. 

s0) Biskop Cl Paveis' Autobiografi, udgivet af C. P. Riis 
(Kristiania 1866). S. 61. 

2I) L. Daae: Af Gehejmeraad I. v. Bülows Papirer (Kri
stiania 1864) S. 113. 

ss) Grundede Overbevisninger og Gj endri velser til Pas-
kvillanterne om Kronprinsens Giftermaal (1790) S. 4—5. Dette 
l i l l e  S k r i f t  f r e m k a l d t e  e n  s k a r p  K r i t i k  i  e n  P i e c e  u n d e r  T i t e l :  K r i t i s k e  
B e t r a g t n i n g e r  o v e r  d e  n y l i g  u d k o m n e  g r u n d e d e  O v e r b e v i s 
n i n g e r  ( 1 7 9 0 ) ,  h v o r p a a  F o r f a t t e r e n  s v a r e d e  v e d  e t  n y t  F l y v e s k r i f t :  N ø j e r e  
B e t æ n k n i n g  e l l e r  S v a r  p a a  d e  k r i t i s k e  B e t r a g t n i n g e r  o .  s .  v  
(1790). Dette var om muligt endnu slettere skrevet end hans første Bro
chure. — Nogen Grund til at gaa ind paa denne lidet interessante For
handling er der ikke. 

" )  M y n s t e r  h a r  i  s i n e  M e d d e l e l s e r  o m  m i t  L e v n e t  ( S .  3 4 )  
omtalt, hvorledes Mindet om Jubelen for Frederik VI. i Aarene 1788 og 
1790 var ham i levende Erindring, da han i Roskilde efter hans Død 
skulde sige ham det sidste Farvel 

*4) Kjøbenhavnske lærde Efterretninger for 1791 S. 185. 
25) Indbydelsesskrift til Examen i Sorø Akademis Skole 

1877 S. 4. 
Jß) Brev til P. C. Schumacher af 28. Aug. 1789 (Den Brevsamling, 
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hvortil disse Breve fra Guldberg høre, fandtes tidligere i Kongens Ilaand-
bibliothek paa Kristiansborg Slot. Om den er brændt ved den sidste Brand 
eller endnu existerer, ved jeg ikke. 

57) 5te Bind (1786) andet Hefte S. 148. 
?8) N. D. Riegels: Julemærker fra Landet og Byen Kjbhvn. 

1790 S. 7. 
as) Vort Landvæsenssystem, som det var 1 783. 2den Del 

(Kjbhvn. 1784) S. 23. 
30) Afhandlingen var af A. Hennings, men oversat fra tysk af 

Rahbek 20de Bind S. 225. 
•") Se om disse Træk hans Skrift om Preussens Kong Frederik 

I I ,  S .  9 7  o g  S .  4  s a m t  S k r i f t e t :  O m  n o g l e  D a n n e m a r k s  o g  N o r g e s  

Fordringer til hinanden (Kjhbvn. 1788) S. 47. 
32) Minerva 21de Bind S. 15, 49 og 30. Afhandlingen er ogsaa 

trykt i hans Samlede Skrifter, 1ste Bind. En lignende Tankegang filides i 
den ovenfor nævnte Afhandling om Hofholdningernes Indflydelse. 

31) 4de Bind, S. 731. Afhandlingen er mærket S. W., men er af 
Rieg els (Se Forordet til dennes Smaa historiske Skrifter 1ste Del). 

34) S. 5, 6 og 12. 
35) Se mit Festskrift fra 1883: Om det Syn p a a Kongemagt, Folk 

ogborgerligFrihed, derudvikledesigiTidenfral 746—1 7 7 0,S. 88. 
36) Minerva 2detBind (1785), Afhandling af Mandix om Borger

frihed under det danske Scepter S. 1 og 2. Jvfr. den Tale af 
Malling, der er optaget i Minervas 22de Bind (Oktober 1790) S. 13. 

" )  M i n e r v a  5 t e  B i n d  ( 1 7 8 6 )  S .  1 5 0 .  
38) Minerva Ilte Bind S. 76. 
39) Til Publikum om Selskabet for Borgerdyd. 1785. S. 16. 

J f r .  h a n s  T a n k e r  i  A n l e d n i n g  a f  d e n  p r e u s s i s k e  M i n i s t e r  

Herren af Herzbergs Tale o. s. v. (1786) S. 25. 
40) Afhandling af Hennings's i Minerva, 2det Bind, 6te Hefte S. 223. 
41) Minerva 9de Bind S. 173 
4*) Minerva 5te Bind S. 155. 
43) Riegels: Kjøbenhavns Skilderie (Kjbhvn. 1787) S 89. 
44) Minerva 4de Bind, S. 482. 
45) Hennings's Optegnelser. 
4S) Kjøbenhavns Skilderie, første Aargang S. 14. 
47) Julemærker fra Landet og Byen (1790) S. 63—64. 
48) P. A. Heibergs udvalgte Skrifter, udgivne af O. Borch

senius og Fr. Winkel Horn. (Kjbhvn. 1884) S. 46. Hermed kan jævn
føres smsteds. S. 233, 333, 340. Paa det sidste Sted kalder han Kron

prinsen Skrivefrihedens Skytsgud. 
49) Minerva 4de Bind S. 473 og 468. Da Kristian VII., uagtet 

han var aandssvag, stadig officielt gjaldt som den regerende Konge, rettedes 
ogsaa mangfoldige Gange Taksigelser og Lovtaler, og det i de stærkeste 
Udtryk, til ham. Denne officielle Løgn kan undertiden gjøre et højst 

uhyggeligt Indtryk. 
so) Brev fra Kbhvn. af lH. Juni 1787. 
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) Kuiiøse 1 ræk tindes ogsaa hos den extravagante landøkonomiske 
F o r f a t t e r  M a r t i n i  i  h a n s  p a a  T y s k  s k r e v n e :  E i n f ä l l e  v e r a n l a s s t  d u r c h  
d e n  S c h r i f t s t e l l e r s t r e i t  ü b e r  d i e  G e r e c h t s a m e  d e s  L a n d 
mannes und des Volkes (Hadersleben 1787) S. 19 ff 

i2) Om Preussens Kong Frederik II. S. 90, og 170 jvfr. 
Tanker i Anledning af Minister Herzbergs Tale S. 35—36. 

j3) Se et for ham karakteristisk Sted i Julemærker fra Lan
det og Byen. (1790) S. 60—61. 

54) Julemærker fra Landet og Byen S. 25, jvfr. S. 13. 
" )  K j ø b e n h a v n s  S k i l d e r i e ,  f ø r s t e  A a r g a n g  S .  1 1 .  
,0) Smsteds S. 76—89. Jvfr. S. 72, og Julemærker fra Landet 

og Bye n S. 41—42 om, hvor beklagelige Indgreb Regeringen i den senere 
Tid jævnlig havde gjort i hellige Løfter om, at Banken skulde staa udenfor 
Regeringens Indblanding. 

" )  M i n e r v a ,  1 8 d e  B i n d  ( 1 7 8 9 .  4 d e  K v a r t a l )  S .  2 3 9 .  
s8) Fejderne om æsthetisk-dramaturgiske Æmner ligge helt udenfor, 

hvad her er Tale om. 
59) Se Politisches Journal f. 1787 S. 1085. 
60) Se om disse Punkter Julemærker o. s. v. S. 4, 26, 27, 29, 

38—39, 47—48. I Sammenligning med dette Skrift er der ikke Grund til 
at lægge Vægt paa et Par anonyme Flyveskrifter af Riegels: En anger
given Præsidents Brevvexling (1789 og 1790). De gaa i en lig
nende Retning og spy en utrolig Mængde Gift og Galde. Den Præsident, 
det gaar ud over her, er formodentlig Kr. D. Reventlow. Et anonymt 
Flyveskrift: Jakob Skomagers Indfald om Fi nansr egn s kab (1789) 
indeholder en skarp Indsigelse imod disse Riegelsske Angreb. 

" )  J u l e m æ r k e r  f r a  L a n d e t  ( 1 7 8 7 )  S .  2 9 ,  3 1  o g  1 3 .  O m  N e p o 
t i s m e  k a n  h e n v i s e s  t i l  e n  v o l d s o m  T i r a d e  i  K j ø b e n h a v n s  S k i l d e r i e ,  
første Aargang S. 130—31. 

#2) Julemærker fra Landet og Byen (1790) S. 62—63. 
ft3) Som Exempel paa den Slags Litteratur kan nævnes, at nogle 

skarpe Flyveskrifter udkom i Anledning af Dyrtid i Vinteren 1789—1790 
og af en Opfordring fra de 32 Mænds Side i Kjøbenhavn til Regeringen 
o m  a t  t r æ f f e  F o r b u d  i m o d  K o r n u d f ø r s e l  ( B r e v  f r a  M a d s  B a g e r  t i l  
U d g i v e r e n  a f  M i n e r v a  ( 1 7 8 9 .  A f  R i e g e l s ) ,  e t  S v a r  h e r p a a  i  B r e v  
fra David Landsbyskolemester til Mads Bager (1789) samt 
Bager Madses Brevtaske (1789), der ogsaa tillægges Riegels. 

64) Karrikatursamlingen Kjøbenhavns Skilderie Nr. 5 og Nr. 6. Jeg 
kjender disse Blade fra Boghandler Lynges Samling. 

") Denne Karrikatur findes i Boghandler Lynges Samling. 
66) Der ligger mere eiul 30 saadanne Aktstykker i Ministeriernes 

Arkiv Skab 11. Pakke 208 A. Skrive- og Trykkefrihedssager 1790—99. — 
Hvad der i Datiden er kommet frem af Misstemning og skarp Kritik i pri
vate Brevvexlinger eller Optegnelser, kan jeg her ikke gaa ind paa. Jeg 
skal blot nævne, at man finder en stor Mængde Træk af sligt i Guldbergs 
Breve til Biilow, til Schack-Rathlou og til P. C. Schumacher, ligesom og
saa i denne sidstes Breve til Biilow, endelig i Hennings's Optegnelser. 
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Kttn den første af disse Rækker er trykt (Historisk Tidsskrift 4de 
Række 1ste Bind). 

61) Historisk Tidsskrift 4. R. I, 293 og 296. 
68) Udskrift af Politikammerets Protokol i Kjbhvn. 27. Septbr. 1790 

i Pakke „Indlæg til Sjællandske Missiver" 918 S. 1790 (Plakaten af 3. 
December om Trykkefriheden). Findes i Ministeriernes Arkiv. 

69) Aabenbart fremkaldt ved det Forhør, der i Anledni-ig af Riegels's 
Julemærker fra Landet og Byen var blevet holdt over Bogtrykker Holm. 
Udskriften af dette Forhør findes netop, som antydet ovenfor Note 68, 
vedlagt Sagen om Reskriptet af 3. Decbr. 1790. Sammesteds er ogsaa 
vedlagt en Promemoria til Kancelliet fra Politimester Flindt, dateret 19. Juni 
1790, hvori han klager over at, medens det paahviler ham at holde Øje 
med de Skrifter, der udkom, havde han ondt ved at taa betimelig I nder

retning om de udkommende trykte Skrifter. 
70) Rahbek: Erindringer IV, 64—65. 
71) En Række Aktstykker vedrørende dette Reskripts Tilblivelses

historie findes i den ovenfor Note 68 nævnte Pakke i Ministeriernes Arkiv. 
7S) Efter alt, hvad der er skrevet herom, gaar jeg ikke atter ind 

derpaa Jeg har nærmere talt om Betydningen af denne norske Særfølelse 
i Struenseetiden i mit Skrift: Nogle Hovedtræk af Trykke frih e ds-
tidens Historie 1770-1773 S. 131 ff. 

73) Fysisk-økonomisk Beskrivelse over Eger Præste-
gjæld (Kjbhvn. 1784) S. 229 og 220. 

74) En Normands Fordring til sine Landsmænd ved An
l e d n i n g  a f  R o t h e  s  D a n m a r k s  o g  N o r g e s  F o r d r i n g e r  t i l  h i n 
anden. (1788. Kristiania). S. 3. 

75) S. 27, 30, 32, 59 ff. Forfatteren til dette Skrift er den samme, 
d e r  3 0  A a r  t i d l i g e r e  h a v d e  s k r e v e t  S a m t a l e  i m e l l e m  d e  t v e n d e  R o 
m e r e  C a t o  o g  C æ s a r  a n g a a e n d e  E n e v o l d s -  o g  F o l k e r e g e 
ringen Kjbhvn. 1856 Jeg har omtalt dette lille Skrift i mit Festskrift 
fra 1883 f. Ex. S. 78. 

76) Nyerup: Udsigt over P. F. Suhms Levnet og Skrifter 
(Kjbhvn. 1798) S. 358, 360 og 368. 

71) C. J. Anker: Kammerherre B. Ankers Liv og Virk
somhed (Kristiania 1884) S. 17. 

78) L. Daae: Det gamle Kristiania (1871) S. 213 og 244, og 
samme Forfatters: Af Johan Biilows Papirer S. 113. 

7 9 )  F l e r e  S t e d e r  i  S k r i f t e t :  O m  n o g l e  D a n n e m a r k s  o g  N o r g e s  
Fordringer til hinanden S. 15—16 og 48 („hørtes de at prale med 
Ufornuft og med Forsæt at haane Dannemark . . . hørtes de at klage mere, 
end ret var".) 

80) A. S Ørsted bruger det Udtryk om en Normand, han i sin 
Barndom havde havt til Lærer, at han viste en Nationalstolthed og Foragt 
f o r  a l t  D a n s k ,  h v o r t i l  h a n  a l d r i g  s i d e n  h a v d e  s e t  M a g e .  ( A f  m i t  L i v s  
og min Tids Historie I. S. 7). 

81) Se derom Afsnittet Det norske Spørgsmaal i mit Skrift: Nogle 
Hovedtræk af Trykkefrihedstidens Historie 1770—1773. 



190 

82) Saaledes udbryder Mandix i en Afhandling, der nøje sluttede 
sig til Martfelts Skrift, om Norge: „En Stat af blot frie Borgere, blot 
Kongesønner (!), med saadanne Anlæg og dog saa uforholdsmæssigen be
folket" (Minerva 2det Bind S. 317) og Abrahamson taler (6te Bind S. 707) 
om de ypperlige Mennesker, Norge beboes af. 

8S) Første Bind var redigeret af Normanden R. Gunnerus; men jeg 
tænker netop paa de af Bøgh redigerede 2det og 3dje Bind. 

84) Saaledes Anmeldelsen i 3dje Hefte af Rothes Skrift: Om nogle 
D a n n e m a r k s  o g  N o r g e s  F o r d r i n g e r  t i l  h i n a n d e n .  

85) Det 1788 anonymt udgivne Skrift „Folkets Røst til Kron
prinsen ved hans Ankomst til Norge" indeholder adskillige Steder, 
som kunde have Interesse, hvis det ikke var skrevet af den svenske Æven-
tyrer Manderfelt, en højst tvetydig Person, der paa denne Tid i Norge 
var Spion for Gustav III, samtidig med at han dels smigrede for Kron
prins Frederik, dels gav sig Mine af at føle oprigtig for Danmarks og 
Norges Vel. Udtalelser af en saadan Mand kunne selvfølgelig ikke her 
have nogen Betydning for os. 

86) Hermed kan sammenstilles hans Udtalelser i et Brev til Johan 
Biilow af 11. Juni 1787, hvori han talerom, at „Norge behandles uværdigen 
i høje Maader efter Koloniers og Aristokratis System" (Daae: Af J. 
Biilows Papirer S. 245). 

87) S. 80. 
88) Bülowske Papirer i Gehejmearkivet. 
8#) Disse Breve har Arkivfuldmægtig Bloch havt den Velvilje at 

stille til min Raadighed. 
90) Det blev dog under Kreditkassens Virksomhed ulige mere Land

ejendomme i Danmark end norske Næringsveje, der fik Gavn af den. 
91) Finanskollegiets Forestilling af 27. Marts 1787. 
9 2 )  S e  o m  d i s s e  U d t a l e l s e r  N o r s k e  I n t e l l i g e n s s e d l e  r  o g  M i 

n e rva 13. Bind S. 253. Jvfr ogsaa L. Daae: Udvalg af Breve til Ny
r u p  ( 1 8 6 1 )  S .  1 3  o g  Y .  N i e l s e n :  G u s t a v  I l l ' s  n o r s k e  P o l i t i k  i  
(Norsk) Historisk Tidsskrift 2. Række 1ste Bind. 

93) Oberst Tidemands Optegnelser 1766—1828 (Kristiania 
1881) S. 33. 

94) L. Daae: Udvalg af Breve til Nyerup S. 12 ff. Biskop 
Schønheyders Brev fra Trondhjem til Nyerup af 14. Juli 1788. Ti Aar 
senere blev det ogsaa udtalt af en ivrig norsk Patriot, Præsten I. N. Wilse, 
a t  K r o n p r i n s e n  „ d e n g a n g  k o m ,  s a a  o g  v a n d t  v o r e  H j æ r t e r " .  S e  H e r m o d  e r  
4de Bind S. 54. 

J5) Y. Nielsen anf. St. S. 224. Jvfr. hvad der ovenfor S. 149 
staar om Bernt Anker. 

9') Af J. Bülows Papirer S. 29. 

" )  M i n e r v a  f o r  J a n u a r  1 7 9 0  ( 1 9 d e  B i n d )  i n d e h o l d e r  n e t o p  a t t e r  
en Artikel vedrørende den norske (Jniversitetssag. 

98) Y. Nielsen anf. St. S 243. Med Hensyn til Gustav Ill's og 
Martineaus Forhaabninger om en Rejsning i Norge henviser jeg i det hele 
til denne Afhandling. 
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") S. 53. 
10°) A. Baggesen: I. Baggesens Bio grafi I (Kjbhvn. 1843), 218. 
,<H) Steffens: Was i c li erlebte (Breslau 1840) 1. Band S. 863. 
"") Erindringer IV, 188—89. 
,os) Af Minervas Udgivere, Rahbek og Pram, var den første aaben-

bart den, der tøvede længst med at komme i Aande ved Revolutionen. 
Se f. Ex. en Artikel af bam i D en danske Tilskuer for Februar 1791, hvor 
han forholder sig meget kjølig overfor den, om han end tror, at den en
gang vil blive til Held for Verden. 

104) 17de Bind S. 417. 
105) A. Baggesen: I. Baggesens Biografi I, Tillæg S. 99. 
,0,) 48de Bind (April—Juni 1797) S. 332. Hermed kan f. Ex. jævn

føres en Artikel i Minerva 23de Bind S. 266, hvor der gjøres Indsigelse imod, 
at Montesquieu, Voltaire, Raynal og „selv den i sin Drøm om contrat social 
saa skjønt fantaserende Rousseau og deres lige skulde gjælde for Anstiftere 
af nærværende Sværmerier." En for Riegels karakteristisk voldsom Tirade 
o m  d e n  f r a n s k e  R e g e r i n g  v e d  R e v o l u t i o n e n s  U d b r u d  f i n d e s  i  J u l e m æ r k e r  
fra Landet og Byen S. 18—19. 

107) Minerva 18de Bind (Oktbr.—Decbr. 1789) S 303. 
108) Minerva Artiklen Historien 21de Bind (Juli—Septbr. 1790). 
,os) Minerva 25de Bind (Juli—Septbr. 1791) S. 241. 
uo) Baggesens Biografi anf. St. S. 282. 
m )  J u l e m æ r k e r  f r a  L a n d e t  o g  B y e n  S .  1 1  o g  1 5 .  H e r m e d  

kan jævnføres en Artikel af Schle swigsches Journal for 2det Halvaar 
1792, „Einige Aehnlichkeit der Reformation und der Revolution", hvori der 
udtales Haab om, at Friheden omsider i Triumf vil bestige alle Troner. 

, 1 J )  N .  B l i c h e r :  T o p o g r a f i  o v e r  V i u m  P r æ s t e k a l d  V i b o r g  
1795 S. 187. 

, I S )  S e  m i t  S k r i f t  o m  K a m p e n  o m  L a n d b o r e f o r m e r n e  S .  
223 - 25. 

, l 4 )  M e d d e l e l s e r  o m  m i t  L e v n e t  S .  5 3 .  
115) Erindringer IV, 190—191. Jvfr. Den danske Tilskuer 

for 1792 S. 537, hvor han 2 Aar senere kommer tilbage til det samme. 
116) Frederik Sneedorffs samlede Skrifter I, 169, 3ltf, 

321—22, 355—57, 403—404, 411 og 420. 
u 7 )  D e n  d a n s k e  T i l s k u e r  f o r  1 7 9 2  S .  5 4 1 .  
U8) Minerva optog endog (27. Bind, Januar—Marts 1792) et Uddrag 

af et privat Brev, dateret fra Omegnen af Geneve 5. Marts 1792, der gik 
skarpt løs paa Menneskerettighedernes Erklæring og paaviste den sørgelige 
Brug, der var gjort af den. 

l l 9 )  M i n e r v a  2 9 .  B i n d  ( J u l i — S e p t b r .  1 7 9 2 )  2 7 7  f f .  ( j v f r .  2 6 8 ) .  D e t  
opstilles ganske vist ikke som afgjort, at 10. August skal opfattes paa den 
Maade; men man mærker tydelig, at Forfatteren (Pram) mest er tilbøjelig 
til at holde sig til den Forklaring. 

140) Historisk Tidsskrift, 4. Række 1, S. 315. 268, 333. 
m) Brev til Kammerherre P. C. Schumacher 18. Febr. 1790. 
m) Brev til Schack-Rathlou af 7. Oktbr. 1791. (Saml. paa Ravnholt). 
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,38) Se f. Ex. Iris for 1791 3dje Bind S. 99, for 1792 lste Bind 
S. 59 og 3dje Bind S. 330. 

l<ti) Brev til Minervas Udgivere i 31te Bind af Minerva S. 276 f. 
ia5) Afhandling „Anmærkninger over den nyere franske Statsret" i 

Minerva 32te Bind (April 1793), 93, 371 og 33te Bind (Juli 1793) S. 8 og 9. 
128) Minerva 38te Bind (Oktbr.—Decbr. 1794) S. 267. 
IS7) S. B irk et Smith: Til B elysnin g af 1 i t erære P e r soner 

og Forhold (Kjbhvn. 1884) S. 227, 140 og 223. 
,28) Zetlitz samlede Digte I (Kristiania 1825) S. 111. 
1S9) Gedanken eines norwegischen Officiers osv. (Kjbhvn. 

1793) S. 119 og 121. 
l3°) Mynster: Meddelelser om mit Levnet S. 54. Steffens 

Was ich erl ebte II. 
131) Her er kun nævnet et Par Exempler paa Artikler fra Tids

skriftets første 3 Bind. Det vilde være let at forøge Citaterne. 
I 3 > )  D e  h e r  c i t e r e d e  S t e d e r  f i n d e s  i  S a m l e r e n ,  f ø r s t e  A a r g a n g  l s t e  

og 2det Bind, Artiklerne Historisk Oversigt. 
133) Endog ligefrem raa brutal Sympathi med Rædselsherredømmet, 

som det blev udøvet af Carrier, kunde komme frem i hin Tid. Saaledes i 
Anmærkninger til en Oversættelse af en Beretning om nogle Nedsablinger 
i Frankrig, hvilken findes optaget i Tidsskriftet Pallas for Februar 1796 S. 
125 og 134. 

134) P. A. Heibergs udvalgte Skrifter, udgivne af O. Borch
senius og Fr. Winkel Horn, S. 592. 

,35) Om Baggesens ejendommelige Opfattelse, at afsky Gjerningerne 
i Revolutionen og beundre Begivenheden og at se Robespierre som en 
Helt, der forberedte en stor Fremtid, henviser jeg til Biografien over ham. 
Disse hans Meninger vare nedlagte i Breve, der ikke kom frem for Offent
ligheden. 

, 3 6 )  S e  o m  d i s s e  S t e d e r M i n e  r v a 3 9  B i n d  S .  4 1 5 , 4 2 d e  B i n d  S . 3 4 9 , 4 4 d e  
Bind S. 210, Den danske Tilskuer 5te Aargang S. 574 og et meget be
gejstret Sted smsteds i 7de Aargang S. 33. Mere melanlolsk hed det i en Artikel 
af Hennings i „Genius der Zeit": „Ville vi ikke fortvivle, saa maa vi 
haabe, at den grumme Forfatningsrystelse i Europa endelig engang, maaske 
i en fjærnere tilkommende Tid, maa føre til Rolighed og Orden" (oversat i 
Polit- og fys. Magazin 5te Bind S. 161 (1795). 

, 3 7 )  U d k a s t  t i l  F j e r d e  F r i d e r i c h s  H i s t o r i e  I ,  3 5 1  o g  S m a a  
h i s t o r i s k e  S k r i f t e r  I ,  1 3 7 .  J v f r .  F o r n u f t e n s o g  M e n n e s k e h e d e n s  
Rettigheders Arkiv 1, 18 og 20. 

138) 1794, 4de Kvartal S. 87. 
,39) Se f. Ex. 6te Bind S. 642 og 7de Bind S. 172. Jvfr. 6te BindS. 

172—73 Note. 
110) Samleren, lste Aargang, 2detBind S. 284 f. (jvfr. 2den Aar

gang, 2det Bind S. 186). Af Interesse er i det samme Tidsskrift 4de Aargang, 
lste Bind S. 65 „Samtale i de Dødes Rige mellem Robespierre, Ludvig XVI, 
Brissot og Danton", hvor alle de tre sidste ere forklarede Aander, medens 
Robespierre er pint og forfulgt af blege Skygger. 
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l 4 t )  I ,  S .  1 8 6  N o t e .  
IO) Se herom Polit. og fys, Magazin lode Bind S. 465 og lite 

Bind S. 150; Rahbeks Erindringer V, 46 og 48. — Med Hensyn til 
Rahbeks Opfattelse af 18. Fruktidor se Erindringer V. 39. 

143) 13de Bind S. 455. Oversætteren har nok i en tilføjet Note ytret 
Tvivl om denne Sætnings Rigtighed, men i en meget spagfærdig Form. 

1 4 4 )  D e n n e  T a l e  e r  t r y k t  i  M i n e r v a  5 0 d e  B i n d  S .  3 1 8  f f .  E t  
a n d e t  V i d n e s b y r d  o m  m ø r k e  S t e m n i n g e r  f i n d e s  i  D e n  d a n s k e  T i l s k u e r ,  
9de Aargang, S. 3 ff. der indeholder en Spaadom om en reaktionær Bevægelse i 
Aaret 1799. — Af en ganske anden Frygt ser man en Forfatter greben i 
Minerva for 1798,4de Kvartal S. 161 ff (Artiklen „Den huslige Lyksalighed 
Grund til den borgerlige"). Ham ængster Tidens sociale Gjæring. Han 
frygter blandt andet Rejsning af den arbejdende Klasse. 

145) S. 526, 579 og 692. 
, 4 6 )  S e  o m  d i s s e  U d t a l e l s e r  C .  W .  d e  M o r g e n s t i  e r n e :  E x a m e n  

d e s  p r i n c i p e s  r e p a n d u s  d a n s  l ' o u v r a g e  d e  M r .  P a y n e  i n t i t u l é  
l e s  d r o i t s  d e  l ' h o m m e  ( C o p e n h a g u e  1 7 9 3 )  F o r o r d e t  o g  d e n  i  P o l i t i s k  
og fysisk Magazin 2det Bind for 1793 oversatte Afhandling af Hennings 
„Fordomsfri Tanker om Adelsaand og Aristokratisme" S. 270 Note. 

147) Talener aftrykket i Minerva, 35te Bind, første Kvartal 1794, 
S. 121 ff. 

148) Jeg henviser her exempelvis til de Uddrag af Taler fra Kristian 
V I ' s  T i d ,  j e g  h a r  m e d d e l t  i  m i n  A f h a n d l i n g  o m  H o l b e r g s  p o l i t i s k e  o g  
statsretlige Synsmaade S. 12. 

149) Erindringer IV, 251. Jvfr. en i højeste Grad begejstret Dom, 
som Tode har fældet over denne Tale i Iris for 1794, 1 ste Kvartal S. 204. 

•50) Saaledes var det i denne Tid ogsaa nærmest Suhms Opfattelse; 
han fandt det urimeligt at trættes om, hvilken Forfatning der var den 
bedste, og han mente, man saa længe som muligt burde forsvare den Re
geringsform, hvorunder man levede. Hvem kunde indestaa for, at den 
ny Forfatning blev bedre. (Samlede Skrifter X, 48 f.) 

I S I )  S .  B i r k e t  S m i t h :  T i l  B e l y s n i n g  a f  l i t e r æ r e  P e r 
soner og Forhold. S. 217. 

Denne Tale er trykt i Minerva for 1795, 40de Bind S. 53 ff. 
153) Samlede Digte I, 115 og 112. 
154) Om den 14de Skaal, som blev anbragt i et Selskab 

i London i sidste Jul. Guldberg skrev (7. Oktbr. 1791) i Forbitrelse om 
denne Artikel til Schack-Rathlou, at den var skrevet med en ufinesse diabolique". 

— Jvfr. en Artikel i M inerva om Trykkefrihedsreskriptet af 3. Decbr. 1790. 
(22de Bind Oktbr.—Decbr. 1790). 

155) 2d et Bind (1792) S. 831 
, 5 6 )  P a v e i s '  A u t o b i o g r a f i .  S .  2 0 4 .  
, 5 7 )  M i n e r v a  3 5 t e  B i n d ,  1 s t e  K v a r t a l  1 7 9 4 .  S .  3 2  f f .  
I5S) Samleren. Første Aargang, 2det Bind S. 290. (Oktbr. 1794). 
,59) Smsteds. 2den Aargang, 2det Bind S. 137 ff. Talens Titel 

var: „Tænkefrihedens Tilbagekrævelse af de europæiske Fyrster, der hid
til undertrykte den". 
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,6°) Smstds. Første Aarg. 2det Bind S. 125 og 2den Aargang lste 
Bind S. 169. 

' 6 1 )  F o r s ø g  t i l  e n  B e d ø m m e l s e  a f  B i r c k n e r s  B o g  o m  
Trykkefrih eden, 2det Oplag (1797) S. 20. Paa en lignende Maade 
hævdede Advokat Klingberg, der hørte til samme Kreds Forfattere, at Op
s t a n d  v a r  t i l l a d e l i g  ( S t æ v n i n g  o .  s .  v .  i  S a g e n  G e n e r a l f i s k a l -  S k i b 
s t e d  m o d  M a d a m e  S v a r e  o g  S t u d e n t  W i n d i n g  s o m  F o r l æ g g e r e  
for Ugebladet Vækkeren (1795) S. 24). 

162) Samlede Skrifter II, 219. 
, S 3 )  O m  G u d e n r a t h  s e  f .  E x .  S t a t i s t i s k ,  j u r i d i s k  o g  l i t t e -

rarisk Bibliothek II, S. 108 og S. 101, og Iris for 1791, 4de Kvart 
S. 309 Note. 

164) 3 Hefte S. 19. I Iris og Hebe for 1796, 3dje Kvartal S. 190 
(,Brev om Angivelsers Moralitet o. s. v.") læser man, at naar Regeringen 
misbruges eller ikke opfylder det Øjemed, i hvilket den var beskikket af 
Samfundet, da er der forbeholdt Samfundet og hvert enkelt Medlem deraf 
samme Ret til at forandre Regeringsformen, som det havde udøvet, da den 
først indrettedes. 

165) Minerva for 1798, 3dje Kvartal S. 306 (Afhandling: „Om og 
hvorvidt Regeringen er berettiget til at fordre Agtelse"). 

, 6 6 )  M i n e r v a  f o r  1 7 9 8 ,  4 d e  K v a r t a l  S .  1 6 1 .  
167) Universitetsjournalen for 1795 S. 112 ff. Birckner har 

et Sted (Samlede Skrifter II, 112—13) brugt det samme Udtryk oderint, 

dum metuant om den vilde Hob; men han definerer den udtrykkelig som 
„ikke den ringe og fattige, men den vilde, raa, umoralske, fornemme og 
ringe Hob, som ikke drives af Agtelse for Moralitet og Lovene selv." 

168) Iris og Hebe, lste Kvartal 1796 S. 20 ff. 
,49) (I. I. Greve af Ahlefeldt Laurvig; Grundsätze einer rich

tigen Politik nach dem Phocion (Schleswig und Leipzig 1793) var af 
d e n  f ø r s t e  M e n i n g ;  e n  A n m e l d e r  i  K j ø b e n h a v n s k e  l æ r d e  E f t e r r e t 
ninger for 1794 S. 284—85 af den sidste. 

,T0) 1794, 3dje Kvartal S. 263. 
171) Minerva 1794, 35te Bind S. 254. 
1 7 J )  S e  o m  d i s s e  S t e d e r  I r i s  f o r  2 d e t  K v a r t a l  1 7 9 4  S .  5 5 ,  N o t e  o g  

S tat is tisk, j uridi sk og litterarisk Bibliothek, 4de Bind, 2den Af
deling S. 84. 

1 7 3 )  M i n e r v a  f o r  1 7 9 8 ,  3 d j e  K v a r t a l  ( 5 3 d e  B i n d )  S .  2 1  o g  2 8 — 2 9 .  
1 7 4 )  I r i s  f o r  1 7 9 4 ,  4 d e  K v a r t a l  S .  1 0 4 .  
, 7 S )  I  e n  N o t e  t i l  P o l i t .  o g  f y s i s k  M a g a z i n  f o r  1 7 9 7 ,  a n d e t  H a l v -

aar S. 156. — (jvfr. S. 500, hvor Udgiveren, der var bange for at komme 
i Forlegenhed i den Anledning, gav den Erklæring, at han ikke billigede 
denne Note). 

, 7 6 )  S k i l d e r i  a f  S j e t t e  C h r  i s t i a n  S .  1 3 3 .  
, 7 7 )  A f h a n d l i n g e n :  „ K r i t i s k  U n d e r s ø g e l s e  o m ,  h v a d  d e n  T i n g  e r ,  m a n  

har givet det besynderlige Navn: Misgjerninger mod Religionen" o. s. v. i 
Statistisk, juridisk og litterarisk Bibliothek 4de Hind, 2den 
Afdeling S. 90 Note og lste Afdeling S. 111 
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,7S) Afhandlingen: ,,Udsigt over de Rettigheder, som tilkomme et
hvert Menneske" o. s- v i Iris 1799, 4de Kvartal S. 324 og 322. 

'") Johanne Louise Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Er
i n d r i n g e n  ( e t B r u d s t y k k e )  i  S m a a s k r i f t e r ,  t i l e g n e d e  A .  F .  K r i e g e r  

(Kjbhn. 1887) S. 232. 
1S0) En Draabe i det store Hav af Skrifter om Skrivefri-

heden S. 22. 
m) Note til „Selvstændighed", en Satire efter Churchill (Tids

skriftet For Sandhed (1798) I S. 243). 
182) De vigtigste af disse ere optrykte i hans: Udvalgte Skrifter, 

u d g i v n e  a f  O .  B o r c h e n i u s  o g  F r .  W i n k e l  H o r n .  
183) En Draabe i det store Hav af Skrifter om Skrivefri-

heden. (1797) S. 18. 
,84) Fortale til Hofsorgen (3dje Del af Skuespillene). S. 51. 
185) Vise den 14. Juni 1794. 
186) Fortale til 3dje Bind af hans Skuespil (1794). 
187) Fortale til De Yonner og Yanner (1793). 
188) Minerva for 1791 Januar S. 126. 
,89) Bevis, at en monarkisk Regering ikke er forbunden 

a t bortgive Embeder efter de søgendes Duelighed. (1798). Det 
er en særdeles ubetydelig, blot giftig Piece. 

I9°) Historikeren G. L. Badens Tanker gik her i en lignende Ret
ning. (Se hans Afhandling i Iris og Hebe for 1797, 4de Kvartal S. 257 ff.) 

, 9 1 )  P o l i t i s k  o g  f y s i s k  M a g a z i n  f o r  1 7 9 7 ,  1 s t e  B i n d  S .  1 9 9  f f .  
19') Den danske Tilskuer for 1793, 2det Bind S. 494. 
191) Kjøb enh avnske lærde Efterretninger for 1792 S. 509 

og Politisk og f ysisk Magazin. 1ste Bind S. 11. (Den Artikel, der her 

omtales og citeres, havde staaet i Deutsches Museum^. 
1 9 4 )  P o l i t i s k  o g  f y s i s k  M a g a z i n ,  7 d e  B i n d ,  S .  6 4 5 .  
, 9 5 )  S m a a  h i s t o r i s k e  S k r i f t e r  I I I ,  S .  6  o g  T v e n d e  B r e v e  

t i l  H e i b e r g  S .  6 .  J v f r .  U d k a s t  t i l  F j e r d e  F r i d e r i c h s  H i s t o r i e  

II, 128 Note. 
,96) Statistisk, juridisk og litterarisk Bibliothek 4. Bind, 

2 d e n  A f d e l i n g  S .  9 3 .  J v f r .  s a m m e  T i d s s k r i f t  I ,  4 1 1  N o t e  o g  J u r i d i s k  
Bibliothek, redigeret af Gudenrath I, S. 375. 

m )  W a s  i c h  e r l e b t e .  I I .  
1 9 8 l  B r e v  a f  1 3 .  N o v b r .  1 7 9 2  t i l  S c h a c k - R a t h l o u  ( S a m l i n g e n  p a a  

Ravnholt). Jvfr. Hist. Tidsskrift 4de Række I, 390. 
199) For Aaret 1796 S. 26 ff. 
J0°) Selvbiografi S. 235. 
201) Danske Samlinger I, S. 108'jvfr. Rettelser). Dethele Brev er 

i højeste Grad karakteristisk for, hvor vidt revolutionært Fusentasteri kunde 
gaa. Det ligner mere en Skoledrengs Fantasier end et Brev fra en be

gavet 24aarig Mand. 
20J) Hermoder I, 1ste Hefte S. 127. Om Forholdene i Kristiania 

kan ogsaa henvises til L Daae: Det gamle Kristiania S. 221 ff. 
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203) Gammelt nyt om og af Biskop I. N. , run. Ved I. N. 
Brun (Kristiania 1877). 

304) II, 4, S. 19; HI, 7, S. 30 og 38. 
S05) 1ste Bind S. 170-71. 
206) Paveis's Autobiografi S. 156. 
207) Den danske Tilskuer for 1793 Nr. 9. 
so8) Tredje Aargang, 2det Bind S. 494. 
209) S. B. Smith: Til Belysning af literære Personlig

heder o. s. v. S. 218 og 136 ff. Disse Breve fra 1793 og 1794 ere i høj 
Grad mærkelige; men Rahbeks Formodninger om forskjellige Personligheder 
som staaende i Aristokraternes Sold have kun Værd som visende, hvor 
underlig opskræmmet han dengang var. 

21°) 2den Aargang, 2det Bind S. 11. 
2 n )  T o d e s  f l e s t e  U d t a l e l s e r  k u n n e  f i n d e s  i  e n  R æ k k e  N u m r e  a f  

Iris. 
2'2) I. N. Bruun vedblev aabenbart at staa paa det Standpunkt, 

hvorfra han flere Aar tidligere, allerede inden den franske Revolutions 
Udbrud, i et lille Skrift „Kjærlighed til Fædrelandet" havde begrænset den 
Frihed, der havde Yærd, til den personlige og borgerlige Frihed og Lighed 
for Loven, men tillige udtalt: „For Resten véd jeg ikke, hvad det beløber 
sig til, alt, hvad man skraaler om Frihed som Moder til store og ædle 
T a n k e r  o g  H a n d l i n g e r " .  ( S a m l i n g  a f  S k r i f t e r ,  u d g i v n e  a f  d e t  
nordiske Selskab i London I, Kjbhvn. 1788 S. 49). 

?13) 2det Brev til Arist. 
2 1 4 )  D e n n e  m æ r k e l i g e  h i s t o r i s k e  O p l y s n i n g  f i n d e s  i  e t  D i g t ,  d e r  

hedder „Til Normænd". 
215) Jeg véd ikke, om der findes nogen anden Udtalelse af ham i 

den Retning end Slutningsverset af „Sang for den norske Armé". — Et 
Forord af ham til en Samling Sange for den norske Bondestand er be
tegnende for hans Standpunkt i national Henseende. Det vakte kjendelig 
U v i l j e  h o s  e n  A n m e l d e r  i  K j  ø b e n h a v n s k e  l æ r d e  E f t e r r e t n i n g e r  
for 1796, at han kun vilde opfatte de Danske som Halvbrødre. Paa en 
ganske anden Maade havde Claus Friman stillet sig i sin Samling „Almuens 
Sanger" (1790), og dette var stærkt blevet anerkjendt i en Anmeldelse i 
Iris for 1791, 2det Bind S. 109. 

216) Se Jerusalems Skomagers Rejse til Maanen Nr. 
31 - 32. 

217) Se om disse Steder Universitetsjournalen for 1797S. 80. 
for 1793 S. 177 og for 1799 S. 157 ff. 

2 1 8 )  E x a m e n  d e s  p r i n c i p e *  r e p a n d u s  d a n s  V o u v r a y e  d e  M r .  P a y n e  

intitule les droits de rkomme S. 39 og S. 24. 
4lB) Citatet har jeg fra F. Bajer: Nordens politiske Digt

ning 1789—1804 S. 89. 
22°) Om Bernstorffs Opfattelse af den franske Revolution se min 

Danmark-Norges udenrigske Historie fra 1791—1807 (Kjbhn. 1875) 

I S. 18 f. 
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3 J 1 )  B r e v  f r a  B e r n s t o r f f  t i l  S c h a c k - R a t h l o u  2 3  J u l i  1 7 9 1  ( S a m l i n g e n  

paa Kavnholt). 
22i) Biilows Dagbøger 6. Septbr. 1792. 
223) Smsteds 2. Novbr. 1792. 
224) Baggesens Biografi I, 338 Note og Tillæg S. 27. 
225) Dagbøger 20. Septbr. 1792. 
226) Minerva 41de Bind, Juli—September 1795 S. 230. 
227) Den danske Tilskuer 1 Bind S. 106 (jvfr. S. 18). 
228) L. Aall: Erindringer I S. 25 ff. 
,29) Om denne Sag se C. Nyrop: Kjøbenhavns Tømmerlav 

(1887) S. 162 ff .  A f  I n t e r e s s e  m e d  H e n s y n  t i l  O p f a t t e l s e n  a f  d e n  e r  I r i s  
for 1794, 3dje Kvartal, Brev fra Kjøbenhavn S. 262 ff. Det udtales lier, at 
Forholdene imellem Mester og Svend i de fleste Lav vare ubillige, stundom 

uretfærdige. 
J3°) Breve af 5. og 26. Febr. 1793. 
231) Baggesens Biografi II, Tillæg S. 26. Prinsen af Augusten

borg bruger her Ordet „Voltaire" som en Slags Chifferbetegnelse for Col-
bjørnsens Navn. Sandsynligvis har han valgt denne Betegnelse med særlig 
Tanke paa Voltaires Iver for Trykkefriheden og hans bekjendte Brev til 
Kristian VII, efter at denne havde paabudt den. 

23S) Pakke Kr. Colbjørnsens Papirer i Ministeriernes Arkiv. 
M a n  s e r  d e r a f ,  a t  d e t  n æ r m e s t  v a r  e n  A r t i k e l  i  P o l i t .  o g  f y s .  M a g a z i n ,  
2. Bind, 5te Hefte Slutn. „Tvende Spørgsmaal" og „nye Miscellanea," der 
gav Anledning til, at Sagen blev rejst. Colbjørnsen skulde tillige udtale 
sig, om der var Grund til Sagsanlæggelse, hvilket han benægtede. Hans 
Betænkning er af 24. December, Ordren til ham af 13de. 

233) At hans Afskedigelse stod i Forbindelse med den i Texten om
talte Forhandling, kan man se af det nys nævnte Brev fra Prinsen af Au
gustenborg, hvori han udtrykkelig regner Cramer, (der her betegnes ved 
Navnet Ismael), til dem, der ved deres overdrevne Frihedskjærlighed gjorde 
mere Skade end Gavn. Ogsaa vise de forskjellige ham vedrørende Akt
stykkers Datoer, at hans Sag var for netop paa den Tid, da der forhand
l e d e s  o m  T r y k k e f r i h e d e n  ( S e  E g g e r s :  D e n k w ü r d i g k e i t e n  a u s  d e m  
Leben des Grafen A. P. Bernstorff S. 178 f.) 

234) S. B. Smith: Til Belysning o. s. v. S. 155 og Rahbek: 
Erindringer IV, 387. 

23Ä) Kj øb enhavnske lærde Efterretninger for 1795. 
23ej Den Sag, som den engelske Gesandt Hailes tidligere i 1794 tik 

anlagt i Anledning af en af Heiberg under Navnet Simon Sanddrue for
fattet og i Den danske Tilskuer optaget Artikel, hvorved han følte sig 
fornærmet, gaar jeg ikke ind paa, da Regeringen her ikke tog Initiativet, 
og Rahbek, der som Udgiver maatte bære An-varet for Artiklen, blev fri
f u n d e n .  —  D e n  e r  o m t a l t  m a n g e  G a n g e .  H o v e d s t e d e t  o m  d e n  e r  R a h b e k s  
Erindringer IV, S. 272. Nærmere Oplysninger om selve Retssagens 
Gang ere givne af G. Kringelbach i Nær og Fjern for 1877 Nr. 244. 
Sagen liar maaske for saa vidt havt Betydning, som Bernstorff blev ærger
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lig over den, og det er muligt, at han derved blev end mere oplagt til at 
tage Anstød af Heibergs senere Vise. 

" 7 )  B a l l e  g i k  u d  f r a  D .  L .  6 — 4 - 1 4 :  „ H a v e r  n o g e n  K u n d s k a b  o m  
saadanne Forseelser (o: Opsætsighed eller Tilskyndelse til Opsætsighed 
imod Kongens Befalinger eller Forordninger, naar de paa Tinge eller anden
steds forkyndes), og det ikke strax aabenbarer, straffes som Medvider, 
endog han hverken i Raad eller Daad er med i Gjerningen, saasom For
seelsen er til, paa Ære eller Liv eller Gods". Enhver ser let, at det vilde 
føre til vanvittige Konsekvenser, hvis denne gamle Paragraf skulde anven
des paa Læserne af Skrifter, der offentlig bleve falbudte. — Regeringen 
havde derfor meget fornuftig ved Reskript af 3. December 1790 anvist 
Politimesteren denne Angivervirksomhed. „I øvrigt", stod der her, „haver 
Du, naar Du anser noget Skrift at være saa formasteligt eller strafværdigt, 
at det kunde blive Gjenstand for Justitsvæsenets Opmærksomhed, ufor
tøvet at indsende samme til Vort danske Kancelli ... til hvilken Ende 
Bogtrykkerne skulle være pligtige at levere Dig et Exemplar af hvert trykt 
Skrift, som uden Forfatterens Navn bliver udgivet". — Birckner skrev 2 
F l y v e s k r i f t e r  i  A n l e d n i n g  a f  B a l l e s  A n g i v e l s e ,  d e t  f ø r s t e :  T i l  H a n s  H ø j 
æ r v æ r d i g h e d  H r .  B i s k o p  B a l l e  o .  s .  v .  ( 1 7 9 6 )  o g  A n m æ r k n i n g e r  
o v e r  H r .  B i s k o p  B a l l e s  I n d b e r e t n i n g  t i l  d e t  d a n s k e  K a n c e l l i  
(1796). Det sidste er det vigtigste. 

238j Se f Ex. Flyveskriftet: Er det Klogskab og Retfærdig
hed at sætte Grænser for Trykkefriheden. Dets Forfatter var 
den tidligere omtalte Svensker Manderfelt, der i disse Aar levede i Kjø-
benhavn og ønskede at gjøre sig bemærket, hvor han kunde, paa en for 
Regeringen behagelig Maade. Han havde i Oktober 1795 tilsendt Kron
prinsen og Bernstorff en Skrivelse, hvori han opfordrede dem til endelig at 
skride ind mod Skrivefræklieden (jvfr. Skrivelse om det samme til Kron
prinsen af 30. November 1795). (Bundt Akter, betitlet Trykkefrihed, i 
Ministeriernes Arkiv). Det var dog nærmest de irreligiøse Skrifter, han 
her omtalte. 

239) Pakke 1089, Forordningen af 27 September 1799 vedrørende. 
(Ministeriernes Arkiv). 

34°) Aargang 1798. S. 224. 
a 4 1 )  D e n  d a n s k e  T i l s k u e r  f o r  1 7 9 2 .  1 ,  S .  7 8 .  
242) Den danske Tilskuer 20. August 1798. 
243) Samlede Skrifter I, 62 - 63. 
244) Brev fra Hertugen af Augustenborg til Professor P. C. Abild

gaard (Rahbeks Erindringer IY, 453). Paa samme Side som Her
tugen stod vistnok Schimmelmann. Han havde et Par Aar i Forvejen i et 
Brev til Baggesen, samtidig med at han fremhævede de uheldige Virk
ninger af Revolutionsaanden, tillige talt om det nødvendige i ikke at lade 
sig skræmme deraf, men bevare en vis liberal Tænkemaade (Baggesens 
Biografi 2det Bind, Tillæg S. 91), og Niebuhr, den senere berømte Hi
storiker, der en Tid var Sekretær hos ham omtaler en meget smuk Af
handling, han 1797 havde affattet om, hvorledes man kunde give Regerings-
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handlingerne den „aller frieste og mest autentiske Publicitet* (Lebens
nachrichten über 13. G. Nie bu lir I, (Hamburg 1838) 89). 

245) Depeche af 30. Novbr. 1797. 
24S) Politiskog fysisk Magazin for 1798 1ste Bind S. 299. 
247) Assessor Bärens, der udgav juridisk Lommebog, bekjendt-

gjorde saaledes i de Kjøbenhavnske lærde Efterretninger for 
1797. S. 820, med en klar Hentydning til det vilkaarlige i Behandlingen af 
Collet, at han standsede med Udgivelsen af dette Skrift. Ørsted har i 
„Af mit Liv og min Tids Historie" omtalt, hvilken uheldig Opsigt 
denne Afskedigelse vakte, ligesom han ogsaa siger, at han selv delte denne 
almindelige Dom, hvor uenig han end var med Collet (I, S. 67). Et Vid
nesbyrd om den Bevægelse, Afskedigelsen vakte, var et Karrikaturblad, der 
forestillede Despotismens og Overtroens Triumf i Anledning af denne Be
givenhed (A rch enhol tz's Minerva for 1797 4de Bind S. 373). 

248) S. Birket Smith anf. St. S. 45. Jeg gaar ud fra, at dette 
Brev virkelig er blevet afsendt til Colbjørnsen og ikke forblevet blot Kon
c e p t .  J v f r .  P r o c e d u r e n  i  S a g e n  o m :  V o r  K l u b  e r  d o g  e n  h e r l i g  
Sag S. 46 Note. 

249) Rahbek har f Ex. i et Brev til Heiberg fra Foraaret 1794 ud
talt sig med stor Modbydelighed om dem (S. Pirket Smith anf. St. S. 
141), og det er af den Maade, paa hvilken Nyerup i sine Litteraturover
sigter i Minerva omtaler de Holmske Flyveskrifter, let at se, at han havde 
stor Ringeagt for Forfatterne. 

25°) Der faldt Kommissionsdom over Brabrand d. 14. Februar 1798, 
Højesteretsdom d. 19. November 1798, Kommissionsdom over Holm d. 4. 
Januar 1799. For den sidstes Vedkommende bør det tilføjes, at efter 1796 
havde han selv Ansvaret for, at Sagen var trukket i Langdrag. 

251) Hermed kan jævnføres Minerva 48de Bind (April—Juni 1797) 
S. 353 og smstds. for April—Juni 1798 S. 310. 

252) Denne Paskvil har jeg truffet paa i den flere Gange nævnte 
Pakke i Ministeriernes Arkiv Skab 11 Pakke 208 A. 

253) Se Kancelliskrivelse til de norske Stiftamtmænd og Amtmænd, 
d e r  e r  t r y k t  i  h a n s  F l y v e s k r i f t :  E t  P a r  O r d  f r a  G e n e r a l p r o k u r ø r  
K r .  C  o l b j  ø r n s e n  i  A n l e  d n i n g  a f  t v e n d e  B r e v e  f r a  R i e g e l s  t i l  
II eib erg (Kjbhn. 1797). Han har ikke sat Aarstal ved Skrivelsen. 

231) Jvfr. en Udtalelse af ham i samme Aar til L. Engelstoft i 
Norsk hist. Tidsskrift II, 4 322—23. De denne Strid vedrørende 
Akter findes i Ministeriernes Arkiv Skab 11 Pakke 177. 

25S) Se ovenfor Note 255. 
2s6i Den blev skarpt angrebet som upaalidelig i Minerva for De

cember 1798, men ligesaa ivrig forsvaret i Iris og Hebe for 1799, første 
Kvartal. 

25 7) Pifter at have gjennemgaaet, hvad der vides om Kjærnen i disse, 
den bekjendte Historie om Kromanden i Nærum, maa jeg udtale, at jeg 
intet nyt kan sige derom. At oplyse Sagen fuldstændig er umuligt. Jeg 
henviser til Thaarups objektiv holdte Fremstilling af Sagen i hans Afhandling 
om 1'. A. Heiberg i Hist. Tidskr. 111,2, S. 197—98. Han har fuldstændig 



Ret i, ;it Heibergs Beskyldninger imod Colbjørnsen aldrig ere blevne beviste, 
om der end ganske vist bliver en Mulighed tilbage, for at denne bar 
handlet af urene Bevæggrunde. Hvem der liar Mod til at gjøre en Mulig
hed til et Bevis, kan altsaa gjcrne vedblivende kaste Sten paa Colbjørnsens 
Minde, saaledes som man i sin Tid har gjort. 

258) Reventlows Votum er uden Dato og uden Underskrift; men af 
en Ytring af Kristian Brandt i en af lians Optegnelser kan man se, at 
Reventlow er Forfatteren. 

259) Hertugens Betænkning bestaar egentlig af 3 Aktstykker. Det 
længste af dem har til Dato 12. Januar; men det, hvormed de to andre 
oversendes, er dateret 14. Januar 1799. Den ligger i et Bundt Akter, be
titlet Trykkefrihed, som findes i Gehejmearkivet. 

26°) I den korte Udsigt , jeg her har givet over denne Forhandling, 
har jeg holdt mig til det af Sagen, der vedrører Forholdet til Statsmagten. 
Jeg kan tilføje, at der foruden de i Texten nævnte Vota ogsaa ligger et, 
der er affattet paa Tysk og ikke paa mere end et Ark. Det har hverken 
Dato eller Underskrift. I det bekæmpes Censur under hvilkensomhelst 
Form, og Anonymiteten opretholdes. 

2,n) Jeg henviser her til en Betænkning af Kr. Brandt, dateret 27. 
Maj 1799, hvori dette udtales. Den findes sammen med de ovennævnte 
Aktstykker. 

262) Se om disse Forhold min D an mark-N o rg e s udenrigske 
Historie fra 1791—1807 I, 289 ff. 

263) Hvad jeg har støttet mig til ved min Paastand om Tilblivelsen 
af Forordningen af 27. Septbr. 1799, er en Afskrift af Colbjørnsens Kon
cept til denne, der er bleven sendt Kancellipræsident Kr. Brandt til Be
tænkning (Pakke 1089 Foi'ordn. 27. Septbr. 1799 vedrørende, i Ministerier
nes Arkiv). Ved Begyndelsen af denne Afskrift har Brandt skrevet i Mar
gen: „Jeg haver ej gjennemlæst det Udkast, der blev G(eneral) P(rokurøren) 
meddelt, og véd derfor ikke, om alt her er anført eller ikke". Dette er 
formentlig et fuldgyldigt Bevis for, at Colbjørnsen har arbejdet efter et 
ham forelagt Regeringsudkast. Ved Siden deraf vise Brandts Ord ogsaa, 
hvor besynderlig Forretningsgangen har været i denne Sag. Brandt var 
ikke alene Kancellipræsident, men tillige Medlem af Statsraadet, og dog 
har han ikke kjendt Udkastet! Sagen har altsaa ikke været for i Stats
raadet, Kronprinsen og de, der i denne Sag havde hans Øre, have for
modentlig ment, at der var talt og skrevet nok derom ved den lange, for 
faa Maaneder siden afbrudte, Forhandling; de have dels fra dens Akter, 
dels andensteds fra taget de Momenter, de kunde bruge, og sendt Col
bjørnsen, hvad de mente, burde være Grundlag for Forordningen. For øv
rigt ser man Brandt sammesteds udtale, at da „Casus er dabilis, at en 
fornuftig Censur igjen maa indføres, som er sket i alle Lande", saa mener 
han, at der paa flere Steder skulde indskydes Ordene „endnu" og „for-
haanden". Hans Mening var altsaa, at Forordningen skulde være et Over-
gangsstadium til Indførelse af Censur; men det skete heldigvis aldrig. I 
det hele vare Brandts Bemærkninger højst ubetydelige, egentlig kun Re-
daktionsbemærkninger. Endnu et Træk ved Forordningens Tilblivelses
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historie fortjener at nævnes. Kronprinsen opholdt sig i Sommermaanederne 
1799 paa Lonisenlund hos sin Svigerfader, hvem den russiske Statsafsending 
brugte som Mellemmand til at forestille ham Nødvendigheden af, at Trykke
friheden blev indskrænket. Først den 1G. September rejste han fra Louisen-
lund langsomt Nord paa, saaledes at han d. 20de om Aftenen kom tilbage 
til Frederiksberg Slot Den '25de faldt den kongelige Resolution om, at 
Forordningen skulde udstedes i den Form, hvori Colbjørnsen havde affattet 
den. Enten har altsaa den hele Forhandling om Forordningen og dens 
Affattelse fundet Sted i Dagene fra den 21de til den 25de, hvad der lyder 
aldeles utroligt, eller dens Hovedbestemmelser ere blevne vedtagne under 
Kronprinsens Ophold paa Louisenlund og derfra sendte til Colbjørnsen. 
Hermed stemmer det, at Statsraadets Betænkning ikke er bleven afkrævet. 
Kancelliet har intet havt at gjøre med Sagen, førend det fik Ordre til at 
udstede Forordningen i den vedtagne Form. 

Med Hensyn til det ene Hovedpunkt i Forordningen, nemlig Bestem
melsen om Censur som Tillægsstraf for Presseforseelser, da har jeg oven
for S. 174 anført, at det var Konferensraad Krück, der under Trykkefri-
hedsforhandlingen først i 1799 havde foreslaaet en saadan Straf i Tilfælde 
af en gjentagen Forseelse; det var et lille Skridt henimod Censuren, hvorom 
der blev talt saa meget. Den anden nye Hovedbestemmelse, den om Ano
nymitetens Ophævelse, var allerede bleven nævnt som en naturlig Hjælp 
overfor Pressefrækheden i den af Brandt konciperede Ordre til Kommis
sionens Nedsættelse (Se S. 160). Denne havde imidlertid taget Anonymi
teten i Forsvar, og da Colbjørnsen i sin ellers saa gjennemførte Kritik af 
dens Forslag ikke har ytret noget imod dens Udtalelser i den Retning, 
har han kjendelig her delt dens Opfattelse. Derimod have vi set ( S. 174), 
at Hertugen af Augustenborg voterede for, at den skulde ophøre. Hvor
ledes endelig Landsforvisningsstraffen er kommen ind i Korordningen, hvor 
den f. Ex. er bleven sat i Stedet for Tab af Ære og Gods, kan jeg desto 
værre ikke oplyse. Den nævnes ingensteds under Kommissionsforhand-
lingerne fra 1797—1799, saa vidt vi kjende dem. Medens det er indlysende, 
at der, dengang Kommissionen traadte sammen, blev tænkt langt mere paa 
Bruuns end paa Heibergs Misbrug af Pressefriheden, er der i det mindste 
et Sted i Forordningen af 27. Septbr., ved hvis Affattelse Colbjørnsen for 
en Del har tænkt paa Heiberg. Det er ved § 6. Denne Paragraf lyder 
paa, at den, der i trykte Skrifter udbreder løgnagtige Beretninger om nogen 
vigtig Del af Statens Tilstand eller om Regeringens Beslutninger og For
anstaltninger, skal dømmes til Forbedringshusarbejde fra 2 Maaneder til 2 
Aar. Her ser man, at Colbjørnsen i sin Koncept til Forordningen har 
skrevet ude i Margen: „Ex. gr. Om nogen vilde søge at indbilde Medbor
gere, at den kongelige Families Underhold opslugede den største Del af 
Statens Indkomster, eller at Regeringen lod konvojere Skibe eller Gods, 
som ikke efter Traktaterne kvalificerede sig til at beskjærmes af det danske 
Flag". Den første Halvdel heraf sigter utvivlsomt til Heibergs Beregninger 
i „Politisk Dispache", medens der ved den sidste Del er tænkt paa nogle 
Udtalelser, saa vidt jeg mindes i Minerva eller i Den danske Tilskuer. — 

2G 
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26 4) Jeg kan herom henvise til Nellemanns Afhandling: Nogle 
j u r i d i s k e  B e m æ r k n i n g e r  i  A n l e d n i n g  a f  P .  A .  H e i b e r g s  S k i l s 
missesag (Det Letterstedtske Tidsskrift 18^3, S. Ib8 f.). Som et 
lille oplysende Bidrag med Hensyn til Colbjørnsens egen Opfattelse af For
holdet imellem Landsforvisning og andre Straffe skal jeg gjøre opmærksom 
paa, at han i sin Koncept til Forordningen af 27. Septbr. 17Ü9 § 3 først 
havde sat Straffen til Arbejde i Forbedringshuset fra 2 Maaneder til 2 
Aar, men derpaa streget det over og i Margen skrevet: „Landsforvisning 
fra 3 til 10 Aar". Han maa altsaa have antaget, at der ikke var stor 

Forskjel paa disse Straffes Haardhed. 
265) Det hører til de paafaldende Vidnesbyrd om Selvbedrag, at 

Colbjørnsen under en Samtale med Hennings i Efteraaret 1802 kunde ud
tale, aabenbart med Tanken om den nye Presseforordning, at det var mu
ligt at give en saadan saa tydelig en Form, at den ikke indrømmede Plads 
til Yilkaarlighed. (Utrykte Breve fra Hennings til hans Hustru. Jeg skyl
der Arkivfuldmægtig Blochs Velvilje, at jeg kjender disse Breve). 

R e t t e l s e r .  

S. 28 L. 3 f. o. frihedselskende, læs sandheds elskende. 
45 L. 16 f. n. havde, læs have. 
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Siden sidste Reformationsfest i November 1887 blev 

holdt, have 14 Videnskabsmænd erhvervet akademiske Grader, 

nemlig 8 den medicinske og 6 den filosofiske Doktorgrad. 

De af dem meddelte Oplysninger om deres Livsforhold og 

Studier aftrykkes her i den Orden, i hvilken de have vundet 

Graden. 

I. 

Jeg, Arni Carl Julius Bornemann, Søn af nu afd. 

Professor juris F. C. Bornemann og Hustru E. M. A. Borne-

mann, født Préalle, er født den 22. Marts J857 iKjøbenhavn. 

I Aaret 1875 dimitteredes jeg som Student fra Metropolitan-

skolen. Aaret efter tog jeg examen philosophicum og i Ja

nuar 1883 medicinsk Embedsexamen; alle Examiner har jeg 

bestaaet med 1ste Karakter. I 1883 og 84 var jeg ansat som 

fast Kandidat paa Frederiks Hospital og har desuden for

rettet Kandidattjeneste paa Kommunehospitalet, Alminde

ligt Hospital og Ladegaarden. Jeg blev i Aaret 1883 ansat 

som Reservelæge i Marinen og har siden den Tid stadig 

\æret knyttet til denne; i Februar 1888 erholdt jeg aller

højeste Udnævnelse som Skibslæge i Søværnets Lægekorps. 

Den 8. August s. A. indgik jeg Ægteskab med Frøken Julie 

Jacobsen, Datter af Grosserer S. N. Jacobsen. 

I Aarene 1886 og 1887 udarbejdede jeg en Afhandling: 
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Studier over den „gonorrhoiske Rheum atisme", hvilken jeg 

den 21. Decbr. 1887 forsvarede for den medicinske Doktor

grad. Desuden har jeg skrevet en enkelt Afhandling i Hos-
pitalstidenden. 

n. 
Jeg, Peter Christian Frederik Geill, er født i 

Kolding den 19de Juni 1860 og er Søn af afdøde Lærer ved 

Kolding Borgerskole Hans Christian Geill og Hustru Ger-

hardine f. Ploug. I 1878 blev jeg Student fra Fredericia 

Latin- og Realskole (haud), 1879 tog jeg Philosophicum, 

Jan. 1881 medicinsk Forberedelsesexamen, i Jan. 1884 1ste 

Del og i Jan. 1885 2den Del af medicinsk Embedsexamen 

Fra 1 /2 til3Ve 1885 var jeg Kandidat paa Alm. Hospital, hvor 

jeg inden Examen havde været konstitueret som Kandidat i 

V* Aar (Vs—31/s 1884); jeg gjorde derpaa fuld Kandidattjeneste 

paa Kommunehospitalet (V6 1885—3l/3 1887) og blev 1U 1887 

ansat som Reservelæge ved Epidemihospitalet paa Bleg-

damsvejen. Her fuldendte jeg en Afhandling: „Kliniske Stu

dier over den akute Karbolsyreforgiftning", hvortil jeg havde 

samlet Materiale under mit Ophold paa Kommunehospitalet, 

hvilken Afhandling jeg den 22de December 1887 forsvarede 

for Doctorgraden i Medicin. — løvrigt har jeg kun offent

liggjort et Par mindre Afhandlinger i „Hospitaistidende". 

ni. 
Jeg, Edvard Andreas Ivar Ravn, søn af fhv. 

overlæge ved Kommunehospitalet, dr. med. Nicolaj Edvard 

Ravn og hustru Amalie Kristiane, født Plenge, er født i 

København d. 7de novbr. 1858. I 1876 tog jeg studenter-

examen, i januar 1884 medicinsk embeds-examen. Efter 

dernæst i 7 måneder at have været ansat som kandidat ved 

Københavns amts sygehus, blev jeg i efteråret 1884 anatomisk 
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prosector ved det normal-anatomiske museum, hvilken stilling 

jeg beklædte til efteråret 1887. I dette tidsrum begyndte 

jeg at studere embryologi og påbegyndte en afhandling „om 

dannelsen af skillevæggen mellem bryst- og bughulen hos 

pattedyrfostre", som jeg fuldendte under et 4-måneders op

hold i Erlangen hos prof. Selenka i sommeren 1887; jeg 

forsvarede den for doctorgraden i medicin den 4de februar 

1888. Siden 1ste september 1887 har jeg været ansat som 

kandidat ved Kommunehospitalet. 

IV. 

H o  t e r  A k s e l  B r e u n i n g -  S t o r m ,  s ø n  a f  a f d ø d e  

tapetserer Ferdinand Breuning og Rosalia Hansen, er født 

i København 28—4—1849. I året 1800 indgik min moder 

2det ægteskab med distriktsforstander Harald Storm, af 

hvem jeg derefter blev adopteret, og ved kongelig bevilling 

fik jeg ret til at føje navnet Storm til mit døbenavn. 

Efter at være dimitteret fra Borgerdydskolen i Kbhvn. 

i året 1867 (1ste karakt, m. udm ) tog jeg fat paa det me

dicinske studium, absolverede den filosofiske prøve 1868, 

medicinsk forberedelsesexamen 1869 og endelig lægeexamen 

sommeren 1874 (laudabilis). 

Samme år blev jeg ansat som reservelæge i det for 

hæren og flåden fælles lægekorps, i hvilken stilling jeg gjorde 

tjeneste i hæren 1874—76 og i flåden 1876- 78. Som fast 

kandidat uddannedes jeg på Kommunehospitalet og St. 

Hans Hospital fra 1—1—1878 til 1—10—1879 og var derefter 

konstitueret som stiftslæge på Vallø indtil juni 1880. I 

efteråret 1880 (oktober—december) opholdt jeg mig i "Wien, 

hvor jeg fik videre uddannelse i kirurgi (Billroth og Miculicz) 

og i laryngologi (Schnitzler). 

Under mit ophold dér blev jeg (oktober 1880) udnævnt til 

skibslæge i søværnets lægekorps; d. 1—1—1888 forfremmedes 
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jeg til overlæge, efter i januar 1886 at være udnævnt til 

ridder af dannebroge. 

Min afhandling for doktorgraden i medicinen „Bidrag 

til den krupøse Pneumonis statistik" forsvarede jeg offenlig 

d. 27. marts 1888. Desuden har jeg siden 1884 på marine

ministeriets foranstaltning årlig udarbejdet „Sygestatistik 

for marinen." 

I maj 1883 ægtede jeg Gabriele Borchorst, datter af 

fabrikejer i Kbhvn. A. Borchorst, og har i dette ægteskab 

en datter. 

V. 

Jeg, Janus Lauritz Andreas Kolderup Rosen

vinge, Søn af Oberstlieutenant, Vandbygningsdirektør 

Kolderup Rosenvinge og Hustru Harriet, født Petersen (Datter 

af afd. Slotsgartner Petersen) er født i Kjøbenhavn d. 7de 

November 1858. I mit 10de Aar indsattes jeg i Metropolitan

skolens nederste Klasse. Fra min Skoletid mindes jeg med 

særlig Taknemlighed afdøde Overlærer Fogh som den, der 

først vakte min Interesse for Naturhistorien. Jeg dimitteredes 

1876 (1. Kar.) og tog det følgende Aar examen philoso~ 

phicum (Mg.). Strax efter Studenterexamen tog jeg fat paa 

at studere Naturhistorie, især Botanik, og forberedte mig til 

medicinsk Forberedelsesexamen, som jeg tog i Oktober 1877 

og Januar 1878. I de første Aar derefter beskæftigede jeg 

mig næsten udelukkende med Botanik og arbejdede daglig 

i Universitetets planteanatomiske Laboratorium under da

værende Docent Eug. Warmings Vejledning. Specielt be

skæftigede jeg mig her med Planteanatomi og Alger, og 

publicerede i disse Aar nogle mindre Afhandlinger (For

tegn. No. 1—3). I 1882 indstillede jeg mig til Magister-

konferents i Naturhistorie med Botanik som Hovedfag, 

hvilken afsluttedes i Juli 1882. I Begyndelsen af August 

1883 tiltraadte jeg en længere Rejse til Udlandet med Under
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støtteise af det Scheel-Plessenske Legat, af Kommunitetets 

Midler og af det Thott'ske Legat. I ca. 2 Maaneder opholdt 

jeg mig i Stockholm, hvor jeg under Professor Y. Wittrocks 

Vejledning studerede Ferskvandsalger. Som Resultat af 

mine Studie her fremkom den lille, nedenfor under No. 5 

nævnte Afhandling. I Vinteren 1883— 84 opholdt jeg mig 

i Bonn, hvor jeg i Professor E. Strasburgers Laboratorium 

foretog Undersogelser over Hymenomyceterne, særligt med 

Hensyn til Cellekjærnerne (Afh. No. 6). Sommersemestret 

1884 tilbragte jeg i Tübingen, hvor jeg under Professor W. 

Pfeffers Vejledning beskæftigede mig med forskj eilige orien

terende Undersøgelser over ydre Faktorers Indflydelse paa 

Planternes morfologiske Forhold. I Juli Maaned rejste jeg 

til Frankrig for ved Kysterne at studere Havalger. I Cher

bourg benyttede jeg den gunstige Lejlighed til at foretage 

en Del Spiringsforsøg med Fucacéer, i Antibes arbejdede 

jeg i 2 Vintermaaneder paa den den franske Stat tilhørende 

„Villa Thuret", og endelig opholdt jeg mig i 2 Foraars-

maaneder i det for algologiske Undersøgelser saa gunstigt be

liggende Biarritz. Over Paris vendte jeg i Mai 1885 til

bage til Kjøbenhavn. Mine Undersøgelser over Fucacéernes 

Spiring afsluttedes under et kort Ophold i Haugesund i 

Norge i Sommeren 1885. I 1886 udsendtes jeg af Kommis

sionen for Ledelsen af Grønlands geologiske og geografiske 

Undersøgelse med Orlogskrydseren „Fylla" til Grønland 

for at foretage botaniske Undersøgelser og Indsamlinger, 

særligt af Havalger, hvis Bearbejdelse var mig overdraget 

af Kommissionen. I 1885 var jeg begyndt at arbejde i det 

botaniske Museums Tjeneste og under min Fraværelse i 

Grønland blev jeg ansat som Bibliothekar og Assistent ved 

Universitetets botaniske Have. I 1887 gjenoptog jeg mine 

experimentelle Undersøgelser, idet jeg i Løbet af Sommeren 

anstillede en Række Forsøg over Induktion af Dorsiven-

tralitet ved ydre Faktorer hos forskj ellige fanerogame Planter, 

hvilke ere behandlede i det 2det Afsnit af den Afhandling, 
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som jeg indsendte til det mathematisk-naturvidenskabelige 

Fakultet for at forsvares for Doktorgraden, medens det 1ste 

Afsnit væsentlig optages af de ovenfor omtalte Undersøgelser 

over Fucacéernes Spiring. Afhandlingen, hvis Titel er: 

Undersøgelser over ydre Faktorers Indflydelse paa Organ

dannelsen hos Planterne, forsvaredes d. 24de April 1888. 

Jeg har foruden denne publiceret følgende Afhand
linger : 

1. Sphærokrystaller hos Mesembryanthemum (Yidensk. 

Meddel, fra d. naturh. Foren, i Kjøbenhavn for 1877—78>. 

2. Bidrag til Kundskaben om Slægterne Ulothrix og 

Conferva, særligt med Hensyn til Væggens Bygning (Bo
tanisk Tidsskrift, 11. Bd., 1879—80). 

3. Anatomisk Undersøgelse af Vegetationsorganerne 

hos Salvadora (Oversigt over d. K, D. Yidensk. Selsk. For
handl. 1880). 

4. Bidrag til Polysiphonias Morfologi (Botan. Tidskr., 
14. Bd., 1884-85). 

5. Om Spirogyra groenlandica nov. spec, og dens Par-

thenosporedannelse (Ofversigt af Kgl. Yetenskaps-Akade

miens Förhandlingar, Stockholm, 1883). 

6. Om Cellekjærnerne hos Hymenomyceterne (Botan. 

Tidsskr. 15. Bd., 1886; optaget paa Fransk i Annales des 

scienc. nat. Bot. VII. Ser. 3, 1886, under Titlen: Sur les 

noyaux des Hyménomycétes). 

7. (Sammen med Dr. N. Wille) Alger fra Novaja-Zemlia 

og Kara-Havet (Dijmphna-Togtets zoologisk-botaniske Ud

bytte, Kjøbenhavn 1887). 

VI. 

Jeg, Niels Christian Kjærgaard, født den 1.0de 

marts 1860 i Skinnerup ved Thisted, er søn af gårdejer P. 

Kjærgaard og hustru Christiane Nielsdatter. Min første 

undervisning modtog jeg i sognets almueskole; 11 år gammel 
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kom jeg i Thisted realskole, hvorefter jeg 1876 bestod 

realafgangsexamen med udmærkelse. Derefter modtog jeg 

i et år privat undervisning i mathematik af P. Krogh Jensen, 

der den gang var lærer ved Thisted realskole, og i juni 

1877 bestod jeg adgangsexamen ved den polytechniske lære

anstalt. I det følgende par år var jeg huslærer i forskellige 

præstegårde, i Nantrup pr. Skive, i Aars pr. Hobro og i 

Hillerslev pr. Thisted, i hvilken stilling jeg samtidig for

beredte mig til artium; derefter opholdt jeg mig 4 måneder 

i Kjøbenhavn, og i sommeren 1879 bestod jeg ved uni

versitetet tillægsexamen i mathematisk-naturvidenskabelig 

retning. I 1880 tog jeg pliilosophicum med udmærkelse og 

i vinteren 1885 lægeexamen med laudabilis. 

Fra februar 1885 til maj 1885 var jeg kandidat på den 

nørrejydske sindssygeanstalt, derefter var jeg underlæge i 

hæren, vicarierede så i 8 måneder for en collega, der boede 

i Østbirk ved Horsens. I juli måned 1886 var jeg konstitueret 

som kandidat ved kommunehospitalet, fra 1 ste august 1886 til 

1ste februar 1887 var jeg kandidat ved Dronning Louises 

børnehospital og fra 1ste februar 1887 har jeg været kandidat 

ved Frederiksberg kommunes hospital, hvor jeg har faaet 

lejlighed til at udarbejde afhandlingen: Ventrikel ford øj eisen 

hos sunde mennesker, der den 15de maj 1888 blev forsvaret 

for doctorgraden i medicin. 

VII. 

Jeg, Carl Georg Johannes Petersen, er født den 

24. Oktober 1860. Mine Forældre E. H. B. Petersen og Jo-

hanne Petersen, født Møller ejede Øen Yikkelsø i Odense

fjorden; paa denne tilbragte jeg min tidligste Ungdom og 

havde her rig Lejlighed til at færdes ude i Naturen saavel 

paa Landet som paa Søen. — 1871 kom jeg til Odense lærde 

Skole, men flyttede allerede 1873 sammen med mine For

ældre til Aarhus; herfra dimitteredes jeg 1879 som math.-
27 
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naturv. Student med 1ste Karakter og rejste samme Aar 

med mine Forældre til Kjøbenhavn. Her tilbragte jeg et 

Aar med at studere Filosofi, en Videnskab jeg ved at høre 

Professor Heegaards Forelæsninger var kommen til at in

teressere mig levende for; først efter i 1880 at have. bestaaet 

den filosofiske Examen med 1ste Karakter gav jeg mig til 

at studere Zoologi under Etatsraad Steenstrups og senere 

Professor Lütkens Vejledning. 1881 tog jeg som en Slags For

beredelse til det egentlige Studium den lægevidenskabelige 

Forberedelsesexamen med 1ste Karakter og har siden da 

været knyttet som Medhjælper dels til det zoologiske Mu

seum dels til dettes Studiesamling; for Tiden er jeg Assistent 

ved zoologisk Museums 2den Afdeling. — 1885 tog jeg 

Magisterkonferens i Naturhistorie med Zoologi som Hoved

fag. — Mine specielle zoologiske Studier ere navnlig gaaede 

i Retning afFaunistik og Studiet af Dyrene i den frie Natur, 

særlig i Havet. Jeg har hertil haft rig Lejlighed ved at 

opholde mig i Sommerferierne paa eller ved vore Kyster; 

men særlig efter at det i 1883 var blevet min Opgave om 

Bord paa Kanonbaaden „Hauch" planmæssig at undersøge 

Kattegattets Dyreliv, har jeg næsten udelukkende beskæftiget 

mig med denne Gren af Zoologien. Der er paa dette Skib 

i Aarene 1883—86 indsamlet et betydeligt zoologisk Materiale, 

hvis Bearbejdelse for en Del er overdraget vore bedste Spe

cialister; Molluskernes foreløbige Bearbejdelse danner Grund

laget for min Disputats: „Om de skalbærende Molluskers Ud-

bredningsforhold i de danske Have indenfor Skagen". — Siden 

1886 har dels Bearbejdelsen af det indsamlede Materiale (Mol

lusca, Echinodermata, Crustacea) dels egentlige ichthyolo-

giske Undersøgelser til Søes beskæftiget mig i den Tid, jeg 

har haft tilovers fpa min Virksomhed ved zoologisk Museum. 

VIII. 
K r i s t i a n  K a r l  T u l i n i u s  H u d e ,  s ø n  a f  p r o k u r a t o r  

Sophus Valdemar Hude og hustru Johanne Laurentine Eli
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sabeth, født Tulinius, er født den 22de avgust I860 i Viborg, 

hvor min fader dengang var herredsfuldmægtig. Allerede 

1862 flyttede mine forældre til Roskilde, hvor jeg besøgte 

katedralskolen fra 1869 til 1877, da jeg dimitteredes som 

student af den sproglig-historiske retning med første ka

rakter med udmærkelse; året efter tog jeg den filosofiske 

examen med første karakter og opnåede kort tid efter re-

gensbeneficiet og kommunitetsstipendiet, som jeg beholdt 

under hele min studietid. I mine første universitetsår nød 

jeg endnu den lykke at have J. N. Madvig til lærer under 

mit studium af den klassiske filologi, og jeg fandt også efter 

hans bortgang fra universitetet i ham en varm beskytter af 

min videnskabelige stræben; foruden ham skylder jeg især 

universitetslærerne Ussing, Gertz og Siesbye tak for vej

ledning og velvilje. Efterat jeg i januar 1883 havde ab

solveret den filologisk-historiske embedsexamen med karak

teren laudabilis, optoges jeg i de nærmest følgende år dels 

af pædagogisk virksomhed, især ved borgerdydskolen i 

København, dels af udenomsarbejder, idet jeg samtidig for

dybede mig mere i den græske filologi, hvortil mine øko

nomiske forhold under examensstudiet ikke havde levnet 

mig tilstrækkelig tid. I efteråret 1885 tiltrådte jeg med 

understøttelse af universitetet og den Hjelmstjerne-Rosen-

croneske stiftelse en studierejse og besøgte først Berlin, 

hvor jeg nød godt af Adolf Kirchhoffs åndfulde og vækkende 

vejledning, særlig på epigrafikens område, senere München, 

hvis bibliotek jeg benyttede til håndskriftlige studier til 

Thukydid og Demosthenes; herved følte jeg mig opfordret 

til at besvare den for året 1886 udsatte prisopgave i klassisk 

filologi: „en dansk oversættelse af talen imod Neæra med 

en på Latin affattet kritisk og exegetisk kommentar dertil", 

for hvilken besvarelse der i foråret 1887 tilkendtes mig et 

hæderligt akcessit. Forårshalvåret 1886 tilbragte jeg i Florens 

og Rom for at indsamle håndskriftligt materiale til behand

lingen af den forfatter, som jeg særlig havde kastet mig 
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over, Thukydid. Da jeg efter min hjemkomst i sommeren 

1886 havde afsluttet arbejdet på den omtalte prisafhandling, 

tog jeg fat på en kritisk bearbejdelse af Thukydids text og 

indleverede i slutningen af 1887 min afhandling for den 

filosofiske doktorgrad: „commentarii critici ad Thucydidem 

pertinentes1', som jeg forsvarede den 16de juni 1888. For

uden denne og nogle bladartikler har jeg publiceret: 

Anmældelse af: udvalgte skrifter af Lukianos, udg. af 

M. C. Grertz, i nordisk tidsskrift for filologi, ny række, 
VI. 1884. 

Til Demosthenes XX, sammesteds, VII. 1886. 

Adnotationes criticæ ad [Demosth.] or. LIX, sammesteds, 
VII. 1887. 

og desuden to skolebøger: Demosthenes's olynthiske 

taler samt talen imod Konon, Kbhvn. 1885 og kortfattet 
håndbog i den græske syntax, Kbhvn. 1888. 

IX. 

Jeg, Johan Frederik Emil Trojel, Søn af afdøde 

Overlærer Frederik Christian Ludvig Trojel og endnu levende 

Hustru Margrethe Frederikke Augusta f. Mohr, er født i 

Kolding den 30te Oktober 1847, hvor min Fader var ansat 

ved den lærde Skole. Da denne blev nedlagt 1856, for

flyttedes han til Odense Kathedralskole og derfra 1859 til 

Sorø Akademi. Min Skolegang begyndte jeg i Odense 1857; 

Afgangsexamen tog jeg 1865 i Sorø med første Karakter og 

bestod næste Aar den philosophiske Prøve med Udmærkelse. 

Philologien blev det Studium, jeg valgte, ikke uden 

nogen Vaklen, da jeg havde ønsket at blive Kunstner, men 

altfor mange Omstændigheder stillede sig hindrende i Vejen 

for dette Ønskes Opfyldelse. Det maatte da opgives; men 

den Følelse, at jeg havde forladt den Vej, der bedst stemte 

med min Natur, foruroligede mig ofte siden. 

I Sommeren 1872 tog jeg den philologisk-historiske 
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Skoleembedsexamen med Karakteren laudabilis. Jeg under

viste derefter i Skoler og privat og blev 1874 optaget som 

Medlem af den Forening, der ejer Haderslev Læreres Skole. 

Aaret efter ægtede jeg Sophie Margrethe Thrige, Datter af 
Skolens Bestyrer, Professor Søren Bloch Thrige. 

Mine Fag i Skolen have væsentlig været Fransk, Græsk 

og Latin. For at studere det første af disse Sprog i dets 

Hjemstavn opholdt jeg mig med offentlig Understøttelse i 

Paris i Sommeren 1877. For at uddanne mine Anlæg til 

Malerkunsten begyndte jeg i 1881 at tage Undervisning i 

Tegning og havde den Fornøjelse, at Arbejder af mig blev 

antagne til Kunstudstillingen ved Charlottenborg i Vinteren 

1885 og Foraaret 1886. Samtidig omarbejdede jeg min Faders 

Udgave af de otte første Bøger af Odysseen, besørgede tjerde 

Udgave af Platons Apologi og Kriton ved Wiehe (tredje 

Udgavø 1875, ogsaa af mig) og var Medarbejder ved den af 

Professor Thor Sundby udgivne dansk-franske Ordbog. 

Desuden studerede jeg Provencalsk og det gamle franske 

Sprog. Under disse Studier blev jeg opmærksom paa det 

dunkle Spørgsmaal om de saakaldte Elskovshoffer i Middel

alderen. Ved Carlsbergfondets Direktions Imødekommen 

blev det mig muligt at forskaffe en Del til dette specielle 

Studium nødvendige Værker, som vore Bibliotheker manglede, 

med den Forpligtelse at lade dem tilfalde det store konge

lige Bibliothek, naar jeg havde endt mit Arbejde. Dette 

førte til en Afhandling: Middelalderens Elskovshoffer, 

litteraturhistorisk-kritisk Undersøgelse, som havde den Ære 

at blive kjendt værdig til at forsvares offentlig for den phi-

lusophiske Doktorgrad. Forsvarshandlingen fandt Sted den 
25de Juni 1888. 

X. 

Jeg, Anders Chr. Jacob Lund Grønbech, er født 

paa Halkjær ved Nibe d. 28de April 1857; min Fader var 
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Landmand. Jeg dimitteredes som Student fra Aalborg 

Latinskole 1875 (LandabilisJ, tog Aaret efter Philosophicum 

og Nytaar 1883 medicinsk Embedsexamen, begge med Ka

rakteren Laudabilis. Jeg gjorde derefter Kandidattjeneste 

paa Diakonissestiftelsen og Kommunehospitalet, ialt i 24 

Maaneder, og nedsatte mig, endnu medens jeg fungerede 

paa sidstnævnte Sted, som praktiserende Læge paa Kjøben

havns Vesterbro. 1885 gjorde jeg et Par Maaneder Vicar-

tjeneste som Assistent paa Hr. Dr. Wilh. Meyers Øreklinik, 

og har siden Foraaret 1886 fungeret som assisterende Læge 

ved Øre- Næse- og Halsafdelingerne ved Kjøbenhavns Poli

klinik og Polikliniken paa Kommunehospitalet. 29de Juni 

1888 .forsvarede jeg for den medicinske Doktorgrad min Af

handling „Om Næsesvælgpolyper, særligt de fibrose." 

XI. 

Jeg, Carl Albert Blume, Søn af Sognepræst Carl 

Verner Blume i Terslev (Sjællands Stift) og Hustru Anna 

Louise Jakobine Magius, er født i Gjødstrup ved Herning 

d. 28/n 60. Min Barndom tilbragte jeg i Nørup ved Veile, 

hvor min Fader Aaret efter min Fødsel blev Præst, og 12 

Aar gl. blev jeg sendt til Kjøbenhavn for at gaai Latinskole. 

Efter i 6 Aar at have gennemgaaet Klasserne i Metropoli-

tanskolen blev jeg Student af den sproglig-historiske Ret

ning i Sommeren 1878 med 1ste Charakter. Blandt mine 

Lærere i Metropolitanskolen mindes jeg med særlig Erkendt

lighed Overlærer A. F. Pullich og Dr. phil. V. Pingel, den 

Første for hans Evne til at gøre Mathematiken til et let 

og tiltrækkende Undervisningsfag, hvis for tidlige Afslutning 

jeg ofte har beklaget, den Sidste for hans Evne til at frem

stille Oldtidsliteraturens Eiendommeligheder, saa at Disciplene 

endelig i de øverste Klasser fik noget Udbytte af de 2 

Hovedfag (Latin og Græsk) efter den aarelange kedsomme

lige Indøvelse af Grammatik og Stiløvelser. Som Student 
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laa jeg i 372 Aar paa Regensen og fulgte stedse med stor 

Interesse de medicinske Forelæsninger og Kliniker. Em-

bedsexamen afsluttedes i Januar 1885 med Charakteren 

laudabilis. Derefter har jeg i henved 3 Aar været ansat 

som Candidat ved Hospitalerne (Almindeligt Hospital, Kom

munehospitalet — derunder Set. Hans- og Blegdamshospi-

talet — og Dronning Louises Børnehospital). Min Afhandling 

for Doctorgraden omhandlede „Phlebectasia et varices oeso

phagi som Følge af collateral Circulation af Portaareblod" 

og forsvaredes d. 30te Juni 1888. 

XII. 

J o n  M o r k e l s  s  o n .  J e g  e r  f ø d t  d .  1 6 .  A p r i l  1 8 5 9  p a a  

Præstegaarden Asar i Skaptårtunga. Mine Forældre ere den da 

derværende Præst Pastor fiorkell1) Eyjolfsson (f. H/61815) nu 

') Mia Faders Slægt i uafbrudt Mandlinje kan forfølges op til henimod 
Aar 1500: l>orkell Eyjolfsson (f. 1815), lians Fader: Eyjolfur Gislason 
Præst i Garpsdal (f. 1783, d. 1813), lians Fader: Gisli Ölafsson Præst 
til Breiöibölstaflur paa Skögaströnd (f. 1730, d. 1810), hans Fader: 
Olafur Gislason Biskop i Skalliolt (f. 1690, d. 1753), hans Fader: 
Gisli Ölafsson Lagrettemand i Njarflvik (d. 1707), hans Fader: Ölafur 
Gislason Præst paa Hvalsnes 1634, hans Fader: Gisli Bjarnason 
Provst og Præst til Staflur i Grindavik (f. 1578, d. 1656), Forfatteren 
til det saakaldte „Gislarim" fra 1611, hans Fader: Bjarni Gislason 
Præst til Äsar i Skaptärtunga omkr. Aar 1583, hans Fader: Gisli 
Sveinsson paa Miflfell Sysselmand i Arnessyssel og Skalholtbispestols 
Forvalter (endnu ilive 1593), hans Fader Sveinn Hölmfastsson 
(sandsynl. f. omkr. 1500). Yderligere kan jeg i Mandlinjen ikke for
følge Slægten, men afdøde Docent Gisli Brynjulfson mente, at han 
havde fundet det ud, at den nedstammede fra Lovsigemanden Skapti 
l>öroddsson paa Hjalli i Ölves (d. 1030) Derimod kan Navnet |>orkell 
i slægten forfølges helt op til det 15de Aarhundrede, hvor den ene 
bliver opkaldt efter den anden: I>orkell Eyjolfsson tf. 1815): | orkell 
Ölafsson Stiftprovst (f. 1738, d. 1820): J>orkell Oddsson Præst i 
Gaulverjabær (f. 1668, d. 1734, besvogret med Slægten): {>orkell 
Arngrimsson Præst til Garflar (f. 16*29, d. 1677): J>orkell Gamlason 
Ilolabispestolsforvalter (d. 14/ia 1625): J>orkell Hallgrimsson paa 
Egilstaflir i Vopnafjord (c. 1480—1550): J>orkell Gudbjartsson Præst i 
Laufås (d. 1483). 
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Præst til Staöastaöur og Hustru Ragnheiöur Pålsdottir (f. 1820), 

Datter af Provst Påll Pålsson i Hørgsdal (d. 1861). En Nat 

gammel kom jeg i Pleje til min Faders Yen Repstyrer 

Eirikur Jonsson i Hliö i Skaptårtunga (f. 1808) og hans endnu 

levende Hustru Sigriöur Sveinsdöttir (f. 1815), Datter af den 

bekendte Naturforsker Distriktskirurg Sveinn Pålsson i Vik 

(d. 1840). Samme Foraar, omtrent 6 Uger efter min Fødsel, 

flyttede mine Forældre bort fra Egnen, idet min Fader d. 

13. Mai s. A. blev beskikket som Præst til Kaldet Borg å 

Myrum paa Vestlandet, medens jeg, der næppe vilde have 

kunnet udstaa den lange Rejses Besværligheder, blev tilbage 

hos mine Plejeforældre, i hvis sjældne og solide Hjem jeg 

tilbragte mine første 15 Aar. Efterat jeg i Aarene 1872—73 

som Følge af en langvarig Sygdom i mit højre Ben blev 

saa godt som fuldstændig gjort uskikket til legemligt Ar

bejde, besluttede mine Fosterforældre at lade mig studere, 

hvorpaa jeg i Efteraaret 1874 blev anbragt i Lære hos min 

Moderbroder Pastor Påll Pålsson nu Præst til {»ingmüli i 

Suöurmulasysla. I Efteraaret 1876 blev jeg optaget i Reykjavik 

Latinskole. I Sommeren 1877, da jeg var 18 Aar gammel, 

besøgte jeg mine Forældre, som alt 1875 vare flyttede til 

Staöastaöur, og saa dem nu for første Gang i mit Liv. 1 

Reykjavik opholdt jeg mig hos mine to ældre Brødre, Ur

magermester Eyjolfur og Tandlæge Påll, der begge i For

ening med min Plejemoder (min Plejefader mistede jeg 

allerede d. 31. Dec. 1877) bestred Omkostningerne ved mine 

Studeringer i Latinskolen. Af Skolens Lærere maa jeg med 

særlig Taknemmelighed nævne Rektor, den bekendte Sprog

forsker Dr. phil. Jon jiorkelsson, samt Skolens ældste Embeds

mand Overlærer H. Kr. Friöriksson. I Juli 1882 blev jeg 

dimitteret. I Augustmaaned samme Aar deponerede jeg ved 

Kjøbenhavns Universitet, samt blev i September udnævnt 

til Regens- og Kommunitets-Alumnus. I Juni 1883 tog jeg 

examen philosophicum. I Sommeren 1884 opholdt jeg mig i 
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Reykjavik for at gjøre mig bekendt med de derværende 

islandske Haandskriftsamlinger. Den 27. Nov. 1885 ægtede 

jeg min nuværende trofaste Hustru Karolina Jonsdottir, datter 

af Jon Johannessen Bonde i Öfjord. Den 26. Juni 188G 

underkastede jeg mig Magisterkonferens i nordisk Filologi 

med islandsk Literaturhistorie som Speciale. I 1887 blev 

der mig med offentlig Understøttelse af 1200 Kr. aarlig. 

hvoraf den ene Halvdel ydes af den danske Statskasse, den 

anden af den islandske Landskasse, overdraget for det is

landske literære Selskab at besørge Fortsættelsen af den af 

afdøde Althingsmand Jon Sigurösson paabegyndte Udg. af 

Diplomatarium Islandicum. Den 30. Juni 1888 forsvarede 

l'eg min for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling 

„Om digtningen på Island i det 15. og 16. århundrede", til 

hvis Udgivelse der blev mig af Konsistorium tildelt 500 Kr. 
af det Rostgaardske Depositum. 

Der er nogle Mænd, som jeg, inden jeg slutter disse 

Linjer, føler Trang til her at bevidne min dybtfølte Tak. 

Først og fremmest vil jeg tillade mig at nævne fhv. Pro

fessor Dr. phil. Konraö Gi'slason (hvis, skjønt sidste islandske, 

Discipel jeg er stolt af at kunne regne mig) og Professor 

Dr. phil.* Ludv. F. A. Wimmer, til hvilke begge jeg staar i 

stor Taknemligheds Gjæld ikke blot som mine Lærere, men 

ogsaa for en paa mangfoldig Maade vist Godhed. Højeste

retsassessor Dr. jur. Y. Finsen har jeg at takke for en altid 

deltagende og varm Interesse, hvormed han stadig har om

fattet og fremhjulpet mine literære Bestræbelser. Tilsidst, 

men ikke mindst, takker jeg min Faders gamle og trofaste 

og min uforglemmelige Ven og Frænde Professor Dr. phil. 

Guöbrandur Vigfusson i Oxford for al den sjældne og op-

offrende Velvilje og ømme Omhu, hvormed han siden vi 

1884 første Gang traf sammen har fulgt mine Skridt. 

Foruden ovennævnte Afhandling har jeg endvidere dels 
skrevet dels udgivet følgende Skrifter: 

28 
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1. Astandiö og umsjönin i lsoröa skölanum. Kli. 1883*). 

2. Kvseöi eptir Bjarna Thorarensen. Kh. 1884. Udg. er 

af mig besørget i Forening mecl Bogi Thorarensen 

Jonsson Melsted, Einar Hjörleifsson, Finnur Jonsson 

og Hannes Hafsteinn. Alle de anonyme Anmærkninger 

til Digtene ere af mig. 

3. Anmeldelse af „Skyrsla um handritasafn hins islenzka 

bokmentafélags1' II, Kh. 1885. Trykt i „Frööi" 1. Okt. • 

1885. Anmeldelsen gav Anledning til en livlig Polemik 

imellem mig og Dr. F. Jonsson, til hvem der findes et 

Svar indrykket i „Frööi" d. 7. Aug. 1886 med Over

skrift: „Eina feröina ennw. 

4. KvæSi eptir Stefan Ölafsson I—II. Kh. 1885—1886 

(udg. for det isl. lit Selskab). 

5. Om håndskrifterne af Njåla. Njåla II, 651 ff. (for det 

kgl. nordiske Oldskriftselsk.; endnu ikke udkommet). 

6. Yisnaflokkur Bergsteins J>orvaldssonar, trykt i Arkiv f. 

nord. Filol III som Islenzk KappakvæOi I. 

7. påttur af Birni Jönssym å Skarösä. Timarit hins isl. 

bokmentafélags VIII. 1887. 

8. Bokasafn Skälholtsstaöar 1604 og 1612. Trykt i Ärbük 

hins isl. Fornleifafélags. Rvik 1887. 

9. Fjösarima |;öi5ar å Strjügi. Trykt i Arkiv f. nord. Filol. 

som Islenzk Kappakvseöi II, 1887. 

10. Kappakvseöi [jöröar å Strjügi. ib. som Islenzk Kappa-

kvseöi III. 

11. Læsning af' Inskriptionerne paa de islandske Oldsager 

i dansk Folkemuseum (Museumskataloget 1887). 

12. Alpingiskatastasis fra 1700 og 1735. Trykt i Årb. hins. 

isl. Fornleifafélags. Rvik 1888. 

13. Raskshneyksliö. Kh. 1888 (udg. i Forening med flere 

') Det er næppe overflødigt lier at lemærke, at jeg ingensonilielst Del 
bar i (le fra den islandske Studenterkreds i Khavn i Aarene 1882— 
83 og senere udgaaede anonyme Flyveskrifter. 
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Islændere, hvoriblandt Bertel J>orleifsson !), Laurus B]ar-

nason og Olafur Pålsson). 

14. Råttalykill Lopts rika Guttormssonar. Kli. 1888. Trykt 

i de af Samf. til udg. af gi. nord. lit. udg. Småstykker 

Nr. 11 (s. 202—82; endnu ikke udkommet). 

15. Anmeldelse af det arnamagnæanske Katalog. Berlingske 

Tid. 9. April 1888. 

16. Diplomatarium Islandictum II Bind (er i Takken). 

XIII. 

C h r i s t i a n  P e t e r  J u l i u s  J ø r g e n s e n  e r  f ø d t  d .  8 d e  

August 1851 paa Frederiksborg Slot. Mine Forældre vare 

Kammerfourer, Kammerraad Christian Hermann Jørgensen 

(f. 10. August 1815, død 12. Marts 1883) og Hustru Juliane 

Kirstine Augusta født Hansen (f. 11. Aug. 1820, død 20. Marts 

1883). Efter først at have besøgt Frederiksborg lærde Skole 

kom jeg med mine Forældre til Kjøbenhavn i 1864 og blev 

optaget i Metropolitanskolen, hvorfra jeg dimitteredes 1869 

med 1ste Charakter. I min Skoletid havde især Naturviden

skaberne interesseret mig, men i de sidste Aar i Skolen, 

da Undervisningen i disse Fag til Dels ophørte, droges jeg 

hen til Philologien, som blev mit Studium ved Universitetet. 

Ikke blot i den classiske Philologi, som valgtes til Examens

studium, og hvori Madvig, Ussing og Siesbye vare mine 

Lærere, men ogsaa i de beslægtede Grene af den philo-

logiske Videnskab søgte jeg ved Universitetet al den Under

visning, som jeg kunde overkomme; jeg nævner særlig her 

Y. Thomsens og Wimmers sproglige Forelæsninger. I 1876 

bestod jeg den pliilologisk-historiske Skoleembedsexamen 

med haud illaud. (manglende 1 Point i laud.). Efter at have 

) I Forening med Bertel |>orleifsson har jeg ogsaa i Morgenbladet d-
30. Aug. 1885 skrevet en Artikel om Digteren Hallgrimur Pétursson 
i Anledning af Afsløringen af dennes Monument i Reykjavik. 
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virket som Lærer i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn og ved 

flere Cursus blev jeg i 1883 Lærer ved Metropolitanskolen 
(i 1886 Adjunct). 

I August 1886 tiltraadte jeg, med Understøttelse fra 

Universitetet og med Orlov fra min Skoletjeneste, en Uden

landsrejse i philologisk og archæologisk Øjemed og opholdt 

mig den længste Tid i Italien; i Foraaret 1887 sluttede jeg 

mig, med Understøttelse fra Ministeriet, til den af Hr. Carl 

Jacobsen ledede Expedition af danske Videnskabsmænd og 

Kunstnere i Grækenland, hvor jeg fik Lejlighed til at op

holde mig omtrent i tre Maaneder. Efter min Hjemkomst 

i Sommeren 1887 gjenoptog jeg en Bække Studier, som jeg 

havde gjort i Athens og andre Museer, til samlet Bearbejdelse 

i en archæologisk Afhandling (Kvindefigurer i den archaiske 

græske Kunst, med særligt Hensyn til de paa Athens Akro-

polis fundne Figurer), som med den fornødne kongelige Til

ladelse indsendtes til Universitetet og af det philosophiske 

Facultet antoges til at forsvares for Doctorgraden; det mundt

lige Forsvar fandt Sted d. 8de October 1888. Min øvrige 

Forfattervirksomhed har væsentlig indskrænket sig til mindre 

Meddelelser i „Nordisk tidskrift for filologi" og i de af det 

philologisk-historiske Samfund udgivne Opuscula philologica; 

den 7de Udgave af Madvigs latinske Sproglære (1882) har 

jeg besørget under Forfatterens Vejledning Som Formand 

i en Aarrække (fra 1875) for det philologisk-historiske Sam

fund er jeg kommen i nærmere Berøring med særdeles mange 

af de ældre og yngre Philologer og har stræbt at fremme 

Samfundets litterære Virksomhed (ved helt eller delvis at 

besørge Udgivelsen af Samfundets Mindeskrift 1879, dets 

Opuscula philologica 1887 og den aarlige korte Udsigt over 
dets Virksomhed). 

XIV. 
Jeg, Victor Frants Nachtegall Haderup, Søn 

af afdøde Grevskabslæge Dr. med. Ernst Julius Haderup og 
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Hustru Therese Rasmine Nachtegall, er født i Vester borg 

paa Laaland den 25de Juli 1845; Student fra Nykjøbing 

Kathedralskole 1863 med 1ste Karakter; medicinsk Kandidat 

Vinteren 1870—71 med liaud. I gradus. Jeg vikarierede i 

Foraaret 1871 c. 3 Maaneder for praktiserende Læge Hallas 

i Svinninge, var derefter c. 7 Maaneder konstitueret Kandidat 

paa Kommunehospitalet og fra 1ste Dec. 1871~-15de Jan. 

1872 Klinicist paa Fødselsstiftelsen; praktiserede ved Havdrup 

Station fra Febr. 1872—Febr. 1873; bestyrede praktiserende 

Læge Valentiners Praxis i Nysted fra Febr.—April 1873 og 

praktiserede derefter i Nakskov fra April 1873—Juli 1877. 

Under mit Ophold der var jeg i 2 Aar Formand for den der

værende Haandværker- og Industriforening og var i et Aar 

(1876) Medredaktør af „Nakskov Avis". — Efterat jeg i et Aars 

Tid paa egen Haand havde studeret Tandlægevidenskab, tog-

jeg i Begyndelsen af Juli 1877 til Berlin og søgte her praktisk 

Uddannelse dels paa Universitetskliniken for Tand- og Mund

sygdomme under Prof. Albrecht, dels hos en amerikansk 

Tandlæge; derefter supplerede jeg fra December samme 

Aar min praktiske Uddannelse i Kjøbenhavn og besøgte 

tillige daglig Dr. med. W. Meyers Klinik i c. V2 Aar. I 

Slutningen af April 1878 oprettede jeg en Tand- og Mund

klinik i Kjøbenhavn. — Siden Februar 1879 er jeg Sekretær 

ved „Lægeforeningen for Kjøbenhavn og Omegn" ; jeg ud

nævntes i Juni 1880 af det kgl. Sundhedskollegium til Med

lem af Kommissionen for Afholdelse af Tandlægeexamen; 

var i Juni 1881 Medstifter af „Dansk Tandlægeforening" og 

i 5 Aar dennes Formand indtil Marts 1886, da jeg efter eget 

Ønske fratraadte. — I 1882—83 holdt jeg i 2 Halvaar 1 Time 

ugentlig Foredrag over Sundhedslære i Frøken N. Zahles 

Kursus for Privatlærerinder. — I Foraaret 1884 var jeg med 

til at stifte Polikliniken for Ubemidlede i Kjøbenhavn og 

er siden November samme Aar Læge ved Afdelingen for 

Tandsygdomme, samt Medlem af Poliklinikens Bestyrelse. 

Jeg var i August 1884 Vicepræsident ved det skandinaviske 
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Tandlægemøde og tog paa dette Initiativet til Udgivelsen af 

„Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger", af livis Redaktion 

jeg siden har været Medlem. I Oktober 1885 udnævntes jeg 

til Medlem af den af Ministeriet for Kirke- og Under vis-

ningsvæsenet nedsatte Kommission angaaende Ordningen af 

Tandlægevæsenet. I Februar 1887 valgtes jeg til Vicepræ

sident paa Skandinaviens Vegne for Tandlægesektionen 

under den 9de internationale Lægekongres (Washington). 

Den 13de April 1888 indleverede jeg til Erhvervelse af 

Doctorgraden i Medicin en Afhandling: „Kliniske Bidrag 

til Studiet af Kæbecysterne", som antoges af det lægeviden

skabelige Fakultet under 25de Maj; Forsvaret fandt Sted 

den 15de Oktober. Den 1ste September udnævntes jeg af 

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet til Leder af 

den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen. 

Som praktiserende Læge har jeg havt en forholdsvis 

udstrakt Virksomhed som Fødselshjælper og har i vore medi

cinske Ugeblade meddelt flere Iagttagelser fra dette Omraade; 

tillige har jeg efter Lejlighed studeret Hygiejne, og nogle 

spredte Artikler, samt en større Afhandling i „Hygiejniske 

Meddelelser" Febr. 1877, forskaffede mig en overordentlig 

kjær Opmuntring, idetDr. E. Hornemann i Brev udtalte, at 

Hygiejnen i mig havde faaet „en flittig og dygtig Arbejder". 

Største Delen af mine literære Arbejder paa Odontologiens 

Omraade ere optagne i „Skandinavisk Tidsskrift for Tand

læger" ; særlig udgivne ere kun en Bog om „Tændernes Pleje" 

(1879) og et Foredrag over samme Æmne, holdt i Selskabet 

for Sundhedspleje (1881). 
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Rektoratsaaret 1887-88. 

Af Universitetets Lærerpersonale er Docent i islandsk 

Historie og Literatur Gis li Brynjulfson afgaaet ved 

Døden den 29de Maj 1888. Under 3die Februar 1888 er 

d e t  a l l e r n a a d i g s t  b i f a l d e t ,  a t  d e t  o v e r d r a g e s  D r .  p h i l .  K r i 

stoffer Nyrop indtil videre at holde Forelæsninger over 

romanske Sprog. løvrigt er Lærerpersonalet ingen Foran

dring undergaaet; men den 26de April 1888 ere følgende 

Docenter allernaadigst udnævnte til Professorer ved Univer

s i t e t e t  f r a  1 s t e  A p r i l  d .  A .  a t  r e g n e :  D r .  m e d .  E .  H a n s e n  

Grut til Professor i Ofthalmologi, J. H. Chievitz til Pro

f e s s o r  i  n o r m a l  A n a t o m i  o g  D r .  p h i l .  H e r m a n n  M ø l l e r  

til Professor i germansk Filologi, hvorhos det endvidere 

allernaadigst er bifaldet, at følgende fast ansatte extraordi-

nære Docenter for Fremtiden benævnes Professores extra-

ordinarii: Dr. phil. J. H. Lange i Kunsthistorie Dr. phil. 

K. A Ye rner i slavisk Sprog og Literatur og Dr. phil. E. 

C. A. Løffler i Geograli. 

Af tidligere ansatte Universitetslærere er fhv. Professor 

v e d  U n i v e r s i t e t e t ,  G e h e j m e r a a d  D r .  j u r .  C a r l  C h r i s t i a n  

Hall afgaaet ved Døden den 14de August 1888. 

Under 15de December 1887 har det kgl. belgiske Vi

d e n s k a b e r n e s  A k a d e m i  v a l g t  P r o f . ,  D r .  m e d .  &  p h i l .  J u l i u s  

Thomsen til Medlem af Akademiet. 
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Konsistorium har under lste April 1888 konstitueret 

Cand. mag. C. F. Pechüle som Observator og under 30te 

Maj s. A. beskikket Cand. mag. Vilh. Hjort til Assistent 

ved Universitetets astronomiske Observatorium. 

Yed den ved allerh. Anordn, af 19de Juni 1888 op

rettede Tandlægeskole er under 16de Juli s. A. Docent, Over

læge, Dr. med. O. Bloch bleven ansat som Forstander. 

I August 1888 har Etatsraad Carl Bloch afleveret det 

af ham udførte Maleri i Solennitetssalen, forestillende „Bi

skop Brochmand, der under et Besøg af Frederik III. i hans 

Hjem anbefaler den unge Peder Schumacher til denne". Efter 

afholdt Konkurrence om et nyt Maleri, forestillende „et Op

trin af de kjøbenhavnske Studenters og Professorers Del

tagelse i Hovedstadens Forsvar under Belejringen 1658—59", 

v e d  h v i l k e n  P r æ m i e r  t i l d e l t e s  M a l e r n e  Y i l h .  K o s e n s t a n d  

og Kr. Zahrtmann, er Udførelsen af Maleriet bleven over

draget til Førstnævnte. 
Den 12te April 1888 holdt Universitetet sin aarlige 

Fest i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag, 

t i l  h v i l k e n  e n  n y  K a n t a t e  v a r  s k r e v e n  a f  D r .  p h i l .  E r n s t  

v .  d .  R e c k e ,  h v o r t i l  P r o f e s s o r ,  D r .  p h i l .  J .  P .  E .  H a r t 

mann havde komponeret Musiken. Den 20de Juni s. A. 

holdt Universitetet en extraordinær Fest til Minde om Stavns-

b a a n d e t s  O p h æ v e l s e ;  t i l  d e n n e  F e s t  h a v d e  H r .  H o l g e r  

Drachmann skrevet en Kantate, til hvilken Musiken var 

k o m p o n e r e t  a f  H r .  P .  E .  L a n g e - M ü l l e r .  
Yed den Fest, hvormed Bolognas Universitet den 10de 

— 12te Juni 1888 fejrede sit 800-Aars Jubilæum, var Kjøben

havns Universitet repræsenteret af Kektor, Professor, Dr. 

j u r .  " W i l l .  S c h a r l i n g  o g  P r o f e s s o r ,  D r .  j u r  C .  G o o s .  
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A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  o g  T i l l æ g s -

examen ved Universitetet (til Erhvervelse af akademisk 

Borgerret) er absolveret af 406 Studerende. Af dem erholdt 

14 første Karakter med Udmærkelse, nemlig: 

Adolph Herman Meyer 

Carl Knud Christian Poulsen. 

Holger Aage Behrend 

Frederik Georg Waldemar 

Kuhn 

Knud Johannes Rützou 

Frederik Emanuel Torm 

Kristen Møller-Holst ved Roskilde Skole. 

ved Metropolitan-

skolen 

Nicolai Laurentius Feilberg .. 

Peder Nielsen Hansen .. 

Peder Andreas Larsen ., 

Eduard Osvald Geismar. 

Anders Peter Andersen . 

Frederiksborg 

Skole. 

Ribe Skole. 

Rønne Skole. 

Borgerdydskolen 

i Kjøbenhavn. 

v. Westenske In

stitut (Privatist). 

Lyceum. 

Efterslægtssel-

skabets Skole. 

Johan Mathias Lahn Hansen. 

Lauritz Melchior 

221 første Karakter. 

134 anden — 

34 tredje — 

3 Karakteren: Bestaaet. 

i alt 406, af hvilke 288 ere immatrikulerede. 

Af det samlede Antal (406) vare 103 Privatister og 11 
Kvinder. 

D e n  a l m i n d e l i g e  f i l o s o f i s k e  P r ø v e  e r  a b s o l v e r e t  
af 368 Studerende. 

29 
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T h e o l o g i s k  E m b e d s e x a m e n  e r  b e s t a a e t  a f  7 3  

Kandidater (32 laud., 27 haud illaud. 1. gr., 11 haud illaud. 

2. gr. og 3 non cont.). 

F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n  a f  6 3  K a n d i d a t e r  

(af hvilke 1 tidligere liavde fuldendt Examen) (35 laud. og 28 

haud illaud.). 

S t a t s v i d e n s k a b e l i g  E x a m  e n  a f  9  K a n d i d a t e r  ( a f  

hvilke 1 tidligere havde fuldendt Examen) (3 laud., 4 haud 

illaud. og 2 non cont.). 

L æ g e v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n  a f  3 2  K a n d i d a t e r  

(1 laud. & qu. egregie, 17 laud., 12 haud illaud. 1. gr., 

1 haud illaud. 2. gr. og 1 non cont ). 

S k o l e e m b e d s e x a m e n  a f  i a l t  1 2  K a n d i d a t e r .  

a. Ved det filosofiske Fakultet: 11 Kandidater (4 laud. 

og 7 haud illaud). 
b. "Ved det mathem.-naturvidensk. Fakultet: 1 Kandidat 

(haud illaud). 

M a g i s t e r k o n f e r e n s e r  a f  4  K a n d i d a t e r .  

a. Ved det filosofiske Fakultet: 3 Kandidater, 

2 i Filosofi 

1 i Engelsk Sprog og Literatur admissi 
b. Ved det mathem.-naturvidensk. Fakultet: 

1 Kandidat i Fysik 
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Dette Skrift udgaar i Anledning af Universitetets 

Højtidelighed til Ære for Hans Majestæt Kongens 

25 Aars Regjeringsjubilæum. Festen er bestemt til at 

holdes Lørdagen den 17de November Kl. 12 i Universitetets 

Festsal. Ved denne Lejlighed proklameres Skibslæge A. 

C. J. Bornemann, Reservelæge P. C. F. Geill, prak

tiserende Læge E. A. I. Ravn, Overlæge ved Søværnet 

H. A. Breuning-Storm, cand. med. & chir. N. Clir. 

K j æ r g a a r d ,  p r a k t i s e r e n d e  L æ g e  A .  C .  J .  L .  G r ø n b e c k ,  

praktiserende Læge C. A. Blume og cand. med. & chir., 

T a n d l æ g e ,  L æ r e r  v e d  T a n d l æ g e s k o l e n  V .  F .  N .  H a d e 

rup som Doktorer i Lægevidenskaben samt cand. mag., 

Bibliothekar ved Universitetets botaniske Have J. L. A. 

Kolderup Rosenvinge, cand. mag., Assistent ved Uni

versitetets zoologiske Museum C. Gr. J. Petersen, cand. 

p h i l o l .  K .  K .  T .  H u d e ,  c a n d .  p h i l o l .  J .  F .  E .  T r o j e l ,  

cand. mag. Jon Thorkelsson og cand. philol., Adjunkt 

ved Metropolitanskolen C. P. J. Jørgensen som Doktorer 

i Filosofien. Efter Festen gaar Rektoratet over til den for 

næste Aar valgte Rektor, Professor, Dr. med. C. E. 

With og samtidig overtages Dekanatet i det theologiske 
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Fakultet af Professor, Lie. theol. L. W. Sehat Petersen, 

i det rets- og statsvidenskabelige af Professor, Dr. jur. A. H. 

F. C. G o o s, i det lægevidenskabelige af Professor, Dr. med. 

C. M. Reisz, i det filosofiske af Professor, Dr. phil. V. L. P. 

Thomsen og i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet 

a f  P r o f e s s o r ,  D r .  p h i l .  C .  F .  L ü t k e n .  

Ved Festen holdes Talen af Universitetets .Rektor, Pro

fessor, Dr. jur. "William Scharling. Før og efter Talen 

afsynges af Studentersangforeningen en for denne Højtide

lighed forfattet Kantate af Dr. phil. C. P. Ploug, hvortil 

Professor, Dr. phil. N. V. Gade har komponeret Fest-

musiken. 

Kjøbenhavn, den 7de November 1888. 

Under  Univers i te te ts  Segl .  
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