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Skrivefrækhed. Grov Konfækt er et gedigent stykke humanistisk forskning i 1770ernes variant

af internettet, komplet med hån, spot og shitstorme: den danske trykkefrihed.

Da ordet blev frit
ad det være sagt med det samme, dette er klassisk humanistisk forskning af

første rang. Man kan diskutere detaljer, men kritiske spørgsmål må ikke

skjule hovedsagen: Et værdifuldt emne, hidtil underbelyst, er taget op; en stor

tekstmasse gennemtrawlet og sat i relief. Et vigtigt kapitel i dansk offentligheds historie

udforsket og gjort tilgængeligt.

Vi ved alle, og fejrer det tit, at Danmark var først med at frigive pornoen. Det er vist ikke

lige så kendt, at Danmark var først med at frigive ordet. Indtil for 250 år siden bestemte

den enevældige konges censorer, hvad der måtte trykkes. Fra den ene dag til den anden,

14. september 1770, blev censorerne fyret og ordet erklæret frit.

Kongen hed Christian 7., men skønt enevældig havde han ikke meget at sige. Han havde

overdraget magten til sin livlæge, Struensee, der traf beslutningen om at sætte dette

enestående eksperiment i værk. Europa så (be)undrende til. Selveste Voltaire skrev et

hyldestdigt – til kongen selvfølgelig, for det var i hans navn, alt skete. Men Voltaire og

andre europæiske dignitarer har vidst, at det var denne læge, som havde skaffet sig et

laboratorium og nu gennemførte det første og største fuldskala eksperiment med en af

oplysningens grundideer: ytringsfrihed.

Tretten måneder senere kom der en tilføjelse, som mange – også dagens tre forfattere –

kalder en indskrænkning, men som vel snarere var en præcision af, hvad ethvert

moderne censurfrit land kræver: at udgiverens navn skal fremgå af tryksagen, så man

kan retsforfølge dem, der overtræder landets love, for eksempel om injurier. At én lov

var ophævet, betød jo ikke, at alle var det, selv om nogle troede det.

Se scenen for Dem: Københavns Børs fyldt med bogboder, hvor nye skrifter af varierende kvalitet ivrigt falbydes og

diskuteres. Illustration fra værket: Hans Tegner

Efter yderligere fem måneder blev Struensee sat på porten ved et statskup. Fra da af

blev trykkefriheden lige så stille klemt ihjel. Forhåndscensur blev ikke officielt

genindført, men dens effektive efterfølger, selvcensuren, fik kronede dage.

Det er dette to-treårige samfundseksperiment, Ulrik Langen, Henrik Horstbøll og

Frederik Stjernfelt har påtaget sig at blotlægge og evaluere. Materialet er gigantisk, over

1000 publikationer på over 30.000 sider. Omfanget har skræmt, indtil de tre fik den idé at

søge midler til at få hele baduljen digitaliseret, så det er lettere at finde rundt i.

Deres resultat nyder godt af den ædleste forlagskunst, to pragtbind i kassette, over

tusind sider illustreret med alt, hvad man kan ønske sig – og lidt til: flotte gengivelser af

datidens billedkunst, landkort og grafer, bog- og avissider plus – et lille stilbrud –

nutidige tegninger af aktører, ingen ved, hvordan så ud.

Det er alt sammen så prægtigt, som den slags kan blive. Og så er bogen sandelig også til

at læse, ikke hele vejen, men for det meste.

TEKSTEN ER BRUDT OP i ikke mindre end 40 kapitler og flere strenge, for at blive i det

internetsprog, værket øjenåbnende lægger op til.

En af de flittige brugere af den ny publikationsmåde, en nordmand med det korte navn

Bie, skabte den længste debat. Han iklædte sig pseudonymet Fædrelandsvennen,

oversatte det til forkert græsk, »Philopatreias«, og skrev, at kornet var for dyrt,

advokaterne for langsomme og præsterne for vellønnede. Så kørte trykpresserne.

Inden for voldene – andet København var der ikke dengang – stod ikke mindre end 15

forskellige trykkerier til rådighed. Nogle mente, at angrebet på præstelønningerne var et

gedulgt angreb på religionen, andre havde afvigende meninger om sagførere og

kornpriser. Det buldrede af sted.

Og der skete det, som trykkefrihedsteksternes hidtil mest kompetente udforsker, Vilhelm

Andersen, har sagt, og dagens forfattere tilslutter sig: »København kan med rette kaldes

forfatter til den navn- og ansvarsløse trykkefrihedslitteratur.« Bag de mange indlæg, som

fremkom med en hidtil ukendt hast – en uge eller mindre tog det at få et svar – mærkede

man en mental by tage form.

Det erklærede formål med trykkefriheden var at søge sandheden og afsløre fordomme.

Sådan gik det ikke altid. Ingen kunne jo styre det ukendte monster, der var sluppet løs:

ytringsfriheden.

TRYKKEFRIHEDEN NÅEDE sit publicistiske zenit under teaterfejden, skriver de tre. Et

norsk stykke af tvivlsom værdi havde haft premiere på Det Kongelige Teater. En

anonym teaterkritiker, i øvrigt Danmarks første, skrev, at det var noget hø. Den norske

forfatter, som netop var blevet leder af teateret på Kongens Nytorv, skrev et svar, som

han lod opføre på teatret, som han jo havde magt til (det er heldigvis ikke muligt

længere).

Publikum delte sig. Studenter buhede, og soldater klappede. Her var mange medier i

gang, teatret, det trykte ord, forsamlinger, sange, demonstrationer. Grænsen mellem

skuespillere og publikum blev udvisket.

Den dårlige nyhed er, at bortset fra en håndfuld trykkefrihedstitler har hvert eneste

faktum i denne historie – om Bredals Tronfølgeren i Sidon – længe stået i de mest

velassorterede litteraturhistorier. Den gode nyhed er, at historien aldrig er fortalt så

levende. Pludselig ser man for sig, nej, er midt i, et pulserende København under

forvandling til en moderne by. Der kommer kød og blod på trykkefrihedshistorien.

Et enkelt geni deltog i balladen om den dårlige teaterforestilling. Johannes Ewald, der,

skønt lyriker, var stærkt interesseret i at være med på trykkefrihedsvognen, skrev De

brutale klappere i løbet af 36 timer, trykt to uger senere i 1000 eksemplarer og straks

udsolgt. Et partsindlæg i teaterstriden for studenterne mod soldaterne.

Mere umage gjorde Ewald sig i komedien Harlequin Patriot, der udkom, efter at

Struensee var faldet, og ytringsfriheden altså på retur. På grund af forfatterens navn er

komedien optaget i litteraturhistorien, men kun derfor. I deres endevending af Harlekin-

komedien finder bogens forfattere fordækte allusioner til samtidige begivenheder, der

gør debattøren Ewald ære, men ikke kan rette op på komediens mangler. Hverken i

samtiden eller senere har den været så interessant for teaterscenen, som den her bliver

for boglæseren.

At dømme efter de fremlagte prøver ser det ikke ud til, at der findes overset litterært

guld i trykkefrihedsskrifterne. Det er skribenterne, ikke skrifterne, der er det mest

interessante og vellykkede i værket.

Tag nu en mand ved navn Martin Brun, som jeg aldrig har hørt om før. Han er periodens

flittigste skribent med mellem 48 og 70 pamfletter på samvittigheden. Med afsendere

som Maren bondepige, Ole smedesvend, Struensee, Fanden selv eller en natpotte håner

han fransk skabagtighed, men går også i flæsket på religionen, inspireret af Spinoza, og

forsvarer sågar Struensee.

Mandens flid gør det muligt at følge de forskellige stemninger, kuppet mod Struensee

udløste, for han gennemløber tilsyne ladende dem alle, fra raseri til troskab mod det ny

Guldberg-regime. Martin Brun får modspil af en lige så dygtig pamfletist, Josias Bynch,

der excellerer med både en bibelsatirisk novelle om Evas natkjole og anmeldelser af

præsters prædikener. Efter Struensees fald bliver de begge fromme og forlader så

scenen.

Disse portrætter er værkets zenit. Her er længden forsvarlig. Andre steder bliver bogens

referater lige lovligt ord- og citatrige.

MEN DER ER FULD KRAFT på sammenfatningerne. De tre forskeres som sagt

betydeligste forgænger, Vilhelm Andersen, sammenfattede trykkefrihedens vigtigste

emner som: bønderne, patriotismen og oplysning, i betydningen uddannelse. Religionen

glemte han. De tre finder med rette medieeksperimentet vigtigere end dets emner.

Efter opvarmning med et par siders stående øvelser på gulv over Habermas’ bürgerliche

Öffentlichkeit følger et mesterligt slutkapitel om det struenseeske eksperiment. Det

afstedkom en »hidtil uset genreblanding og en begyndende opløsning af de sociale

hierarkier i tekstproduktionen«. Det viste emotionens betydning i kommunikation. Det

lærte os, at ytringsfrihed ikke kun »søger sandheden og afdækker fordomme«, men også

fremmer underholdning, grovkornet debat, religionskritik, pornografi, antisemitisme,

injurier.

Fordi det var muligt at spørge og svare på tryk inden for uger, ja, da det gik højest, dage,

var det muligt at få et nyt publikum i tale. De grupper, der nød godt af den ny

ytringskultur, var embedsmænd, evighedsstudenter, håndværkere, handlende,

arbejdere, matroser, soldater. Bønderne måtte vente.

Der kom spin, der kom fake news, alt det vi trækkes med nu. Og der kom hån, spot og

latterliggørelse i rå mængder. Der er intet nyt under solen – bortset fra at det gamle

bliver nyt, hvis man forstår at trænge så langt ind i det, som denne trykkefrihedstrojka

har præsteret.

Når den bebudede adgang til databasen med skrifterne fra trykkefrihedstiden er klar,

kan læsere selv undersøge, om den skulle rumme litterært guld.

 

Henrik Horstbøll, Ulrik Langen og Frederik Stjernfelt: Grov Konfækt – Tre vilde år med

trykkefrihed 1770-73. 1080 sider. 499,95 kr. Gyldendal.

Thomas Bredsdorff er litteraturforsker og -kritiker, professor emeritus i nordisk

litteratur samt kulturskribent på Politiken siden 1965.
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SAMFUND

»Må jeg slikke din fisse?« Tre kvinder
fortæller om seksuelle overgreb og chikane i
Danmarks Radio. Og om en HR-afdeling, de

føler, har svigtet.

SØREN K. VILLEMOES

»De er der for DR,
ikke for os«

SAMFUND

Kilder oplyser til Weekendavisen, at Poul Nyrup og Anders Fogh nu
blander sig i FE-sagen. Desuden kan flere ministre være inddraget i

sagen om hjemsendelser.

HANS MORTENSEN

FE-skandalen ude af kontrol
SAMFUND

Regeringen vil smide kriminelle ud af deres lejligheder, men de kan let
flytte ind i nye boligområder. Vil ghettopakken bare sprede de sociale

problemer?

LENY MALACINSKI

Uønskede naboer

KULTUR

Hvad kan man gøre for at ændre på den
grundlæggende kultur i mediebranchen?

SIMON BAASTRUP

En rådden
mediekultur

LEDER

Hvis MeToo handler om virkelig forandring, kræver det, at alle tager et ansvar for denne forandring.

MARTIN KRASNIK

Sandhed og konsekvens

UDLAND

Den tyske debat om Nord Stream 2 er intensiveret efter forgiftningen af oppositionslederen
Aleksej Navalnyj. Den har blotlagt brudflader mellem øst og vest, som mange troede var

overvundet. Reportage fra Lubmin, der vil blive modtageby for rørledningen, og hvor borgmesteren
ser Rusland som »en pålidelig forretningspartner«.

JESPER VIND

Gassen, der splitter Tyskland

UDLAND

Kommissionsformand Ursula von der Leyen
levede i sin første tale om »Unionens

tilstand« op til sit løfte om at gøre EU mere
vedkommende og konkret for borgerne. Nu

skal det følges op i virkeligheden.

OLE NYENG

Union med et
menneskeligt ansigt

UDLAND

Aleksandr Lukasjenko har bedt Vladimir
Putin om hjælp til at håndtere den

hviderussiske protestbevægelse. Ruslands
præsident har leveret varen og har nu en
sjælden mulighed for at gøre Minsk totalt

afhængig af Moskva.

ANDREY KAZANKOV

På Putins nåde

LEDER

Sygdommen stoppes mest effektivt af hurtige test og effektive brud på
smittekæderne. Alligevel er kun 181 mennesker ansat til at smittespore.

MARTIN KRASNIK

Stopdans
KULTUR

Professor i retorik Lisa Villadsen analyserer Mette Frederiksens
sproglige håndtering af coronakrisen.

JEPPE BENTZEN

Statsministerens kriseretorik

B Ø G E R

Romanen er på trapperne, derefter følger storfilmen.
600 år efter sin død stiger en ægte kongedatter til

tops i dansk fiktion.

PERNILLE STENSGAARD

Margrete I: Det gode
magtmenneske

KOMMENTAR

Til syvende og sidst er spørgsmålet, hvis interesser EU skal forsvare:
europæernes eller migranternes?

ANNA LIBAK

Flere, hvor de kommer fra
UDLAND

Grækenland er blevet kaldt Europas skjold, men på Lesbos har mange
fået nok af at være frontlinje for en migrant- og flygtninge strøm, som

EU ikke formår at håndtere.

MINNA GROOSS

Skjoldet slår revner

SAMFUND

Klimaaktivisterne Extinction Rebellion
udfører deres hidtil største aktion i Danmark.

I ugen op til afholder de træning i civil
ulydighed. Jeppe Bentzen har meldt sig under

fanerne i håbet om at forstå klimakampens
mest utålmodige fortrop.

JEPPE BENTZEN

Kærlighed og raseri

KULTUR

Tidens mest forkætrede kunstner har lavet
en film om Dreyfus-affæren. J’accuse er

dog mere end en apologi.

BO GREEN JENSEN

Mænd af pligt og
ære

KULTUR

I de nye Oscar-regler er forbud erstattet af
påbud. Går kravet til filmkunsten over

gevind?

BO GREEN JENSEN

Synsbedrag og
selvcensur

BØGER

Det multietniske cast i filmatiseringen af
Charles Dickens’ roman David Copperfield

har fået indignerede fans til tasterne
verden over.

SONJA FURU

Dickens i nye
klæder

P O D C A S T

Arkæologien er ved at ændre vores billede af neandertalerne. De havde nemlig både kultur og sprog. Arkæolog Trine Kjellberg Nielsen er gæst hos Lone
Frank i podcasten ...
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Den nye neandertaler
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FØRSTE KAPITEL

Da teenageren Claus Meyer opdagede, at hans far var moren utro,
udførte han »et stykke detektivarbejde« for at afsløre sin far. Resultatet

forelagde han for den lille familie over aftensmaden.

Claus Meyer: Hævn over
aftensmaden!

ANDET KAPITEL

Mellem første og andet kapitel skriver vært og gæst lange sms’er og
mails til hinanden, fordi kok og iværksætter Claus Meyer vil gøre alt,

hvad han kan, for at sikre, at dette bliver den bedste udsendelse, der er
lavet i programmets historie.

Claus Meyer: Selskabsfuglens
fængsel
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Og find de seneste fem års aviser i arkivet

Læs alle ugens artikler

LY T  M E D

I podcasten En time med Weekendavisen
vender Martin Krasnik ugens mest

presserende problemstillinger. Lyt med her.

En time med
Weekendavisen
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