
»Grove Folk skal have grov 
Konfækt« – og det fik de med 
trykkefriheden i 1770 
Trykkefriheden åbnede trods oplysningsidealer for fejden og skænderiet i det offentlige 
rum. 

 
De tre forfattere, fra venstre: Ulrik Langen, Henrik Horstbøll og Frederik Stjernfelt. Foto: Robin Skjoldborg/Gyldendal. 
Collage: JP 
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Den 14. september 1770 blev ordet pludseligt givet fri i Enevældens Danmark. Det blev 
startskuddet til »tre vilde år med trykkefrihed« i kongeriget, inden tæppet gik ned med kuppet mod 
og henrettelsen af J.F. Struensee. 



Trykkefrihedens korte, men intense tid er blevet kaldt en parentes, men den er aldrig blevet glemt. 
Den trækker spor til vore dage med sine revolutionerende nyskabelser: en ny offentlighed med et 
rum til debatten, det offentlige skænderi, fejden. 

Skønt det var sensationelt, at Danmark-Norge som det første rige i verden indførte fuldstændig 
lovfæstet ytringsfrihed, har trykkefriheden som fænomen været underbelyst i historieskrivningen og 
litteraturforskningen. Derfor har en stærk forfattertrio bestående af Henrik Horstbøll, Ulrik Langen 
og Frederik Stjernfelt benyttet 250-året til at markere det idealistiske eksperiment på virkelighedens 
scene med det første detaljerede og uhyre omfattende studie af begivenheden. 

Et storværk 

Trykkefriheden midt i en tumultarisk tid med en sindssyg kong Christian VII styret af Struensee og 
dronning Caroline Mathilde var et eventyrligt eksperiment på hverdagens skueplads – det vil i 
denne sammenhæng de facto sige København bag voldene. Det havde en af tidens ledende 
embedsmænd, Bolle Willum Luxdorph, blik for, og han støvsugede markedet for alt, hvad der 
udkom af skrifter, da trykkefriheden blev indført. 

Han ordnede skrifterne systematisk og fik dem indbundet i 47 bind med titlen ”Trykkefriheden 
skrifter”. Det er en kildesamling uden sidestykke, som 1:1 viser, hvad trykkefriheden blev brugt til. 
Skriftrækken er grundlag for dette værks detaljemættede udrulning af, hvad der blev skrevet om og 
af hvem i de hektiske år – og hvorfor det løb af sporet. 

”Grov Konfækt” er et storværk, der udfylder en lakune i såvel den historiske som kulturhistoriske 
litteratur om de skelsættende begivenheder, det lykkedes kupmagerne Ove Guldberg og 
enkedronning Juliane Maria efterfølgende at indkapsle. Bogtitlen er hentet fra et af de anonyme 
smædeskrifter mod Struensee, hvori det hedder »Grove Folk skal have grov Konfækt«. 

En skatkiste 

De to bind er en skatkiste med en faglig detektivisk efterforskning af, hvad der faktisk udspillede 
sig i de tumultariske år. Det sker med en helt forrygende detaljerigdom, samtidig med at der 
pædagogisk spindes en overordnet rød tråd hele vejen igennem. Der gives tid og plads for læserne 
til at stifte bekendtskab med alle udgivelserne, som falder ind under betegnelsen 
trykkefrihedsskrifter” og deres kendte forfattere. 

Bøgerne er også formidlingsmæssigt en rejse tilbage til en tidslomme i det sene 1700-tals 
København med Ulrik Langen som kyndig guide. Det er en fortælling om en tid, hvor alt kunne 
skrives – og blev det. Det blev derfor også en tid, hvor der blev hånet, injurieret, og skældsordene 
blev udvekslet i infight. Pludselig kunne politik, sædelighed, kongen og dronningen debatteres i en 
ny offentlighed på en måde, der ikke giver nutiden noget efter. 

Et historisk bueslag 

En af værkets mest interessante pointer er nemlig, at trykkefrihedstiden på flere felter mere er at 
sammenligne med internettet end med det demokratiske samfunds forfatningsmæssigt garanterede 



ytringsfrihed med redaktøransvar. Datidens anonymitet er nu en undtagelse, og manglen på 
redaktionsinstanser er fremmed for moderne informationsvirksomhed. Trykkefrihedstiden har 
derfor slående ligheder med internettet, der udviser samme uredigerede blanding af alt lige fra 
seriøsitet til lavkvalitet på kanten af det kriminelle. Det er et fascinerende historisk bueslag, hvor 
enderne først når sammen efter 250 år. 

Bogen konkluderer, at sammenligningen mellem trykkefriheden og internettet ikke kun hviler på 
tilfældige detaljer, men noget strukturelt. Begge fænomener karakteriseres af, at helt nye medierum 
åbnes – det første ved politiske midler, det andet ved teknologiske. Det betyder, at et helt nyt 
publikum – såvel skribenter som læsere – får mulighed for aktiv deltagelse i den offentlige debat. I 
begge tilfælde foregår det meste uden redigering, så de udviklede normer for høvisk adfærd i 
offentligheden ikke overvåges af nogen. Det giver adgang for en syndflod af bidrag rækkende fra de 
seriøse over de useriøse til de mest grove, truende og potentielt kriminelle. 

Præget af bykulturen 

Trykkefriheden udviser dog også i en direkte linje aftryk på den idealtypiske moderne offentlighed. 
Nemlig ved den hastige fremvækst af debatter med hurtig meningsudveksling mellem parterne, 
hvor nye indlæg kan formuleres og udveksles på den korte bane. På samme konto kan bogføres 
muligheden for hurtig og kontant påvirkning af politiske initiativer. 

LÆS OGSÅ 

 
Terroristerne råbte ”Gud er stor”: »Kampen for ytringsfrihed er mere end 
nogensinde en daglig kamp« 
FOR ABONNENTER 
Trykkefrihedstiden er også in sync med den moderne offentlighed ved at være præget af bykulturen 
– her i modsætning til internettet, der snarere påvirker bykulturen negativt ved at trække deltagelse i 
debatten væk fra det offentlige rum og ind til skærmene i private aflukker. 

Imponerende kortlægning 

Med ”Grov Konfækt” er en imponerende kortlægning af trykkefrihedstidens kaotiske år fuldført. 
Det var begivenheder, der gav store udslag på historiens seismograf, og hvis fascinerende detaljer 
først med dette pragtværk er fuldt udfoldet. Her er de store debatter, dens deltagere og dens 
konsekvenser for samfundet på kort og langt sigt i det, der naturligt vil indtage positionen som 
periodens standardværk. 



 
Heri findes forklaringen på, hvordan et oplysningsprojekt, der byggede på forestillingen om, at 
sandheden kunne findes gennem uhildet undersøgelse og meningsudveksling, kuldsejlede så tragisk. 
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