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AF NIELS HEIN
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Anonyme anklager, grove 
personangreb og fabrikerede 
historier. Det lyder som en 
beskrivelse af debatten på so-
ciale medier, men det er også 
dækkende for ofentligheden 
under trykkefriheden i Dan-
mark-Norge fra 1770 til 1773.

“Det var tre super begiven-
hedsrige år, hvor alt bliver 
diskuteret, og hvor enhver 
med en holdning og nogle få 
penge på lommen kunne væ-
re med til at sætte dagsorde-
nen,” fortæller professor  
Frederik Stjernfelt. 

Han har forfattet et nyt to-
bindsværk om trykkefrihe-
den med titlen ”Grov Kon- 
fækt” sammen med professor 
Ulrik Langen og professor 
emeritus Henrik Horstbøll.

Det første skridt mod tryk-
kefrihed i helstaten blev taget 
den 4. september 1770. Her 
nedfældede kongen, sand-
synligvis under påvirkning af 
livlægen Struensee, sit ønske 
om ”fuldstændig pressefri-
hed, således at bøger kan 
trykkes uden nogen form for 
censur”. Ti dage eter var 
kongens ønske gjort til lov.

”Loven betød, at den vi-
denskabelige og litterære eli-
te mistede kontrollen over 
bogmarkedet. Unge forfattere 
kunne komme til orde, og 
nye, små trykkerier dukkede 
op overalt i hovedstaden. Det 
ik den samlede produktion 
af tryksager til at vokse eks-
plosivt. Det var en sand 
medierevolution,”siger Fre-
derik Stjernfelt.

Stjernfelt og hans medforfat-
tere er dykket ned i de godt 
30.000 sider tryksager, der er 
bevaret fra perioden, og som 
giver et unikt indblik i, hvad 
der optog 1700-tallets borge-
re – fra diskussioner om øko-
nomi, religion, magtmisbrug, 
seksualmoral til trykkefrihe-
den selv. Flere tryksager om-
handlede Struensees indly-
delse på kongen, og mange 
tryksager gav udtryk for en 
stigende bekymring:

”Sid Christian, Sid fast, Sid 
eene paa Din Trone, Lad in-
gen nogen Steen forrykke i 
den Krone, Som Du i rette Arv 
af Dine Fædre tog, Den for-
dum Folket dem frivilligt 
overdrog,” digtede en ano-
nym skribent, der senere vi-
ste sig at være den berømte 
historiker Jakob Langebek.

Også Struensees forhold til 
dronningen blev genstand 
for kritik. Deres tætte forhold 
blev ote blandet sammen 
med debatten om prostituti-

on, eller ”horeri”, som kørte 
for fuld tryk. 

En anden anonym skribent 
ville sætte sine ”Piile” i ”de 
skidne Qvinder og Bolerister, 

der staaer op for at bole, spi-
se og drikke, for at hore, læg-
ge sig, for at bole, skal blive 
et Ofer for min billige Vre-
de.” 

”Tonen var ote grov, og ef-
tertiden har derfor ignoreret 
de mere vulgære og kulørte 
tryksager. Men vi mener, at 
de fortæller lige så meget om, 
hvad der optog fortidens dan-
skere, for tryksagerne nåede 
bredt ud i samfundet, især i 
København. Læsefærdighe-
den var relativt stor, og de le-
ste tryksager var billige og 
hurtigt læst,” siger Frederik 
Stjernfelt.

Tidens ofentlige debatter 
og personlige slagsmål blev 
altså ført på tryk, og trykkeri-
erne kunne knap nok følge 

med. Men én begivenhed for-
andrede trykkefrihedens ka-
rakter. Det var kuppet mod 
dronningen og Struensee den 
17. januar 1772 og livlægens 
eterfølgende henrettelse.

”Kuppet sendte chokbølger 
gennem helstaten og satte 
med ét grænser for, hvad 
skribenterne turde skrive. De 
skribenter, der før var kritiske 
over for den svage konge, 
hyldede ham nu. Samtidig 
blev Struensee den mest ud-
skældte mand i Danmark, 
selv eter sin henrettelse. En 
del af tryksagerne mod 
Struensee var orkestreret pro-
paganda, igangsat af det nye 
styre og iværksat af præster-
ne,” siger Frederik Stjernfelt.
Den nye regering begyndte 

dereter at indskrænke tryk-
kefriheden i det skjulte. Der 
blev anlagt sager mod promi-
nente skribenter, og i eter-
året 1773 ik politimesteren 
retten til at foretage etercen-
sur, altså at forbyde og koni-
skere allerede trykte sager og 
uddele bøder til trykkere og 
skribenter eter forgodtbein-
dende. Trykkefriheden var 
praktisk talt forbi.

”Regeringen forsøgte ikke 
at jerne trykkefriheden, men 
at kvæle den langsomt. På 
den måde forsøgte den at 
indskrænke friheden uden 
større opmærksomhed og 
modstand, og det lykkedes,” 
siger Frederik Stjernfelt.

Der skulle gå lere år, før 
danskerne kom til at nyde 

samme ytringsfrihed som de 
tre exceptionelle år fra 1770 
til 1773.

”I Danmark kom ytringsfri-
heden igen til at virke som en 
selvfølge, og i 1970’erne og 
1980’erne ville jeg have svo-
ret, at den ikke kunne under-
kues. Men siden dengang har 
vi set religiøse, fundamenta-
listiske angreb på ytringsfri-
heden, techgiganter, der cen-
surerer, som de har lyst til, og 
dele af venstreløjen, der prø-
ver at deinere, hvad man bør 
og ikke bør sige. Historien 
kan lære os, at trykkefrihed, 
eller ytringsfrihed, ikke kan 
tages for givet,” siger Frede-
rik Stjernfelt.            
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250-året for trykkefriheden: Medierevolution  
rystede 1700-tallets Danmark

0 I kølvandet på anholdelsen af livlægen Struensee i 1772 eksploderede København i vold mod byens bordeller. Tidens frie presse hyldede volden, som blev set som moralsk forsvarlig. 
Mere end 60 bordeller blev smadret, kvinderne blev mishandlet, klædt af og i nogle tilfælde voldtaget. På billedet ses kro- og bordelvært Anders Nielsen Winther med øgenavnet 
”Prins Kiørud”. Han klædte sig fint og kaldte sig selv for ”professor Winther” med henvisning til de forelæsninger for bordelgæsterne, som han ses holde på kobberstikket her fra 
bogen. – Foto: Gyldendal.

Frie ord | Som det første rige i verden jernede Danmark-Norge al censur og indførte fuld lovfæstet ytringsfrihed den 14. september 1770. 

Trykkefriheden varede kun i tre år, men perioden vendte op og ned på den ofentlige debat, fortæller forfatter om ny bog om emnet

Reskriptet om 
trykkefrihed  
fra den 14. sep-
tember 1770
3 ”Vi holde fuldkommeli-
gen for, at det er saavel 
skadeligt for Sandheds 
upartiske Undersøgning, 
som og hinderligt i at oply-
se de ældre Tiders 
Vildfarelser og Fordomme, 
naar redeligen sindede og 
for det almindelige Vel 
samt deres Medborgeres 
sande Bedste nidkjære 
Patrioter skulle formedelst 
Persons Anseelse, 
Befalinger eller forudfatte-
de Meninger skrækkes fra 
eller forhindres at skrive 
frit, efter deres Indsigt, 
Samvittighed og 
Overbevisning, samt at 
angribe, misbruge og lægge 
Fordomme for Dagen; og Vi 
have i saadan Betragtning 
efter nøje Overlæg allerna-
adigst besluttet, udi vores 
Riger og Lande i 
Almindelighed at tillade en 
uindskrænket Frihed for 
Bogtrykkerierne saaledes: 
at fra nu af skal ingen være 
pligtig eller forbunden til at 
lade sine Bøger og Skrifter, 
som han vil overgive til 
Trykken, underkaste den 
hidtil anordnede Censur og 
Approbation.”

Bolle Willum Luxdorph  
– den grundige embedsmand
3 Takket været embedsmanden Bolle Willum Luxdorph 
er de fleste af trykkefrihedens skrifter bevaret. Han ind-
samlede pamfletter, flyveblade og gadeviser gennem den 
korte periode og systematiserede dem i sin samling på 47 
bind. Samlingen er inddelt i temaer som erotik, embeds-
misbrug, religion, spådomme, fattigdom, kongen, dron-
ningen og Struensee. Samlingen er fra og med i dag digi-
taliseret på Det Kongelige Bibliotek.
 

bog
5 stjerner
AF KRISTIAN ØSTERGAARD
kultur@k.dk

Den 14. september 1770 blev 
censuren afskafet, og Dan-
mark blev det første rige i ver-
den til at indføre en så vidt-
gående ytringsfrihed. Nøjag-
tig 250 år senere udsender tre 
forskere ”Grov Konfækt I-II” 
om de tre vilde år med tryk-
kefrihed. 

Tobindsværkets kolossale 
omfang kan virke afskræk-
kende, men man skal læse 
den som en kolossal samling 
af fortællinger, der viser, at vi 
i dag diskuterer mange af de 
samme ting, som man debat-
terede for et kvart årtusinde 
siden. 

Det gælder ikke mindst 
ytringsfriheden, hvor tilhæn-
gerne slog på det afgørende i, 
at der blev kastet undersø-
gende lys på fordækte for-

hold, der hidtil havde henlig-
get i mørke. 

Det var netop grunden til, 
at Christian Bagge i 1770 fat-
tede pennen og udløste tryk-
kefrihedens første intensive 
fejde. Christian Bagge var 
brygger og havde fået afslag 
på en ansøgning om hvidtøls-
brygning, idet bryggerlaugets 
ledelse havde andre planer. 
Bagge ik hereter lyst til at 
lægge alt indpakningspapir 
til side og sige tingene helt 
uden forbehold, og han an-
greb derfor bryggerlagets le-

delse for de mange konkurser 
i branchen. Bagge lagde i det 
hele taget op til storvask i en 
branche, hvor der eter hans 
skøn var mange, mange snav-
sede forhold, som ikke tålte 
vaskebaljen. Bagges klage-
skrit var meget udbredt, og 
en kommentator udtrykte et 
stille håb om, at brygger Bag-
ge ville blive mere velhaven-
de på sit skrit, end han var 
blevet på ølbrygning.

Eksemplet med Bagge vi-
ser, at trykkefriheden frem-
bragte nye forfattere, der 
kunne tjene penge på at pub-
licere. Bagge ik i øvrigt en 
dom for sit frisprog, skønt 
han ikke havde udtrykt sig 
mere fornærmende end så 
mange andre skribenter. Men 
han havde gjort det i eget 
navn.

Det undlod den skribent, der 
skrev under mærket Philopa-
treian. Tilsyneladende kunne 
han ikke døje præstestanden, 
som han mente var alt for 

stærkt repræsenteret i hoved-
staden:

”36 præster i en by; det er 
jo forskrækkeligt. Nej, det går 
aldrig an! Publikum kan al-
drig holde det ud! Vi må låne 
Philopatreians sav, og skære 
de 30 lemmer bort af dette 
monstrøse legeme. Seks er 
ganske vist nok.”  

Dette udfald vakte forargel-
se, indtil man besluttede sig 
for, at det hele bare skulle læ-
ses som et eksempel på karsk 
humor, for der er jo det ved 
humor, at den ikke blot kræ-
ver godt humør, men også en 
dyb og gennemgribende re-
spektløshed over for alle hel-
lige køer – inklusive ens eg-
ne. ”Grov Konfækt I-II” viser 
dog også, at det frie ord blev 
brugt til redskab for hetz og 
infami mod danske jøder. Her 
var det umuligt at inde for-
sonende momenter.   

Trykkefriheden førte endvi-
dere til, at mange kvinder og-
så greb ordet. Det gjaldt over-
sætteren Charlotte Dorothea 

Biehl, der gjorde sig til tals-
mand for stavnsbåndets op-
hævelse 18 år før, det blev en 
realitet. Hun appellerede ly-
risk til herremanden: ”Tag 
trældoms-lænken bort! Dig 
selv, som ham, den skader”. 

Digteren Johannes Ewald be-
nyttede skrivefriheden til et 
tiltrængt opgør med de skøn-
ånder og snakkehoveder, der 
havde et alt for propagandi-
stisk forhold til det nationale. 
I et festligt, nærgående og 
skægt essay påpegede han, 
at pebersvende jo var unatio-
nale, etersom de ikke blot 
forsømte at forsyne Danmark 
med sønner og døtre, men 
også ote besvangrede ærba-
re kvinder, der på den måde 
ik uægte børn og således be-
lastede Danmark. 

Henrik Horstbølls, Ulrik 
Langens og Frederik Stjern-
felts imponerende studie er 
betitlet ”Grov Konfækt”. Det 
kommer sig af, at en skribent 
engang angreb Johann Frie-

drich Struensee med ordene 
”Grove folk skal have grov 
Konfækt”. 

Og den unge livlæge led da 
heller ikke just af falsk usik-
kerhed eller klædelig beske-
denhed. Han var tydeligvis i 
stand til at præge og beher-
ske sine omgivelser – især 
kongehuset. Det blev bemær-
ket med stigende uro.

Og det førte til Struensees 
fald den 17. januar 1772. 

Censuren blev dog ikke 
genindført, men man førte til 
gengæld sager mod de perso-
ner, der turde hævde kontro-
versielle synspunkter. Dem 
blev der stadig færre af – og-
så fordi markedet var ved at 
være mættet med pamletter. 
Til gengæld tjente en bog-
trykker gode penge på at ud-
sende en bestseller om dom-
men over Struensee.

Forfatterne til ”Grov Kon-
fækt I-II” har udført et stort 
arbejde. Arkiverne fra perio-
den er gennemgået grundigt 

og stofet fremlagt levende og 
illustrativt. 

Værket viser, at pamletter-
ne bestemt ikke er det ringe-
ste barometer at benytte, når 
man vil forstå, hvad der rørte 
sig blandt danskerne i oplys-
ningstiden. Her er mange lig-
heder med nutiden. Ludoma-
ni var for eksempel meget ud-
bredt i perioden og afsted-
kom adskillige advarende 
skriter. Og fænomenet 
hævnporno opstod, da den 
såkaldte udfejelsesfest tog 
fart, og mere end 60 bordel-
ler blevet hærget i kølvandet 
på Struensees tilfangetagel-
se. De prostituerede blev for-
ulempet på forskellig vis, 
hvilket blev beskrevet og af-
bildet i adskillige tryksager:

”Det er ikke eksplicit por-
no, som man kender det fra 
især tidens franske fortællin-
ger om livet ved hofet, men 
det er en slags hævnporno, 
hvor læseren både kan forly-
ste sig over beskrivelserne af 
ødelæggelserne og skildrin-

gen af de nøgne prostituere-
de.” 

Men forfatternes mest inte-
ressante pointe er lighederne 
mellem trykkefriheden og in-
ternettet. I begge tilfælde får 
høj og lav mulighed for aktivt 
at deltage i den ofentlige de-
bat uden redaktionel mel-
lemkomst:

”Begge mediesituationer 
giver også rum for hidtil use-
te muligheder for fake news, 
hurtig rygtedannelse, plan-
lagte politiske spinkampag-
ner – meget langt fra idealer 
om rationel debat. Samtidig 
er der ingen tvivl om, at både 
trykkefriheden og internettet 
har betydet en stærk udvidel-
se af adgang til både debat, 
information og oplysning for 
mange mennesker, der ikke 
tidligere havde det.”

”Grov Konfækt I-II” er en 
prægtig præsentation af en 
afgørende periode i dan-
markshistorien, som vi slet 
ikke er færdige med endnu.
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Da ordet blev frit
”Grov Konfækt” er en prægtig præsentation af den korte periode med trykkefrihed under Struensee

Henrik 
Horstbøll, 
Ulrik Langen 
og Frederik 
Stjernfelt: 
Grov Konfækt 
I-II. Tre vilde 
år med tryk-
kefrihed 1770-

73. 1075 sider. 595 kroner. 
Gyldendal.
 

”
Historien kan 

lære os, at trykke- 
frihed, eller ytrings-
frihed, ikke kan  
tages for givet.
FREDERIK STJERNFELT, 
PROFESSOR OG FORFATTER


