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Frihed	  og	  revolution	  –	  Christen	  Prams	  samfundskritik	  
	  
Selvom	  navnet	  Christen	  Henriksen	  Pram	  (1756-‐1821)	  måske	  ikke	  virker	  bekendt	  i	  dag,	  så	  var	  Pram	  en	  af	  de	  
helt	  centrale	  litterære	  profiler	  i	  Danmark	  i	  slutningen	  af	  1700-‐tallet.	  
	  

	  
Christen	  Henriksen	  Pram,	  kobberstik	  udført	  af	  Andreas	  Flint	  efter	  forlæg	  af	  Bertel	  Thorvaldsen,	  Bakkehusmuseet	  

	  
Ligesom	  flere	  af	  sine	  samtidige	  kollegaer	  havde	  Pram	  en	  embedskarriere	  ved	  siden	  af	  sin	  
forfattervirksomhed.	  Han	  var	  ansat	  som	  fuldmægtig	  i	  Økonomi-‐	  og	  Commercekollegiet	  fra	  1781	  til	  1816,	  og	  
i	  forbindelse	  med	  dette	  arbejde	  rejste	  han	  ofte	  rundt	  i	  det	  danske	  rige.1	  
Pram	  skrev	  digte,	  skuespil,	  små	  prosafortællinger	  samt	  populærfilosofiske	  og	  nationaløkonomiske	  
afhandlinger.2	  	  
	  
	  
Frihed	  og	  stavnsbånd	  
	  
I	  1787	  udkom	  Prams	  prosafortælling	  John	  Thral.	  Bidrag	  til	  Frihedens	  Historie	  i	  tidsskriftet	  Minerva.	  
Fortællingen	  var	  politisk	  orienteret	  og	  den	  bidrog	  til	  samtidens	  debat	  om	  landboreformer	  og	  de	  
stavnsbundne	  danske	  bønder.	  	  
	  
I	  fortællingen	  følger	  læserne	  hovedpersonen	  John	  Thral,	  der	  er	  engelsk	  bondesøn.	  John	  Thral	  beskriver	  sin	  
klasses	  vilkår	  i	  England,	  der	  på	  det	  tidspunkt	  blev	  betragtet	  som	  ”frihedens	  land”.	  Thrals	  beskrivelser	  

                                                
1	  Christensen,	  Rikke:	  ”Christen	  Henriksen	  Pram”:	  i:	  Kendt	  og	  ukendt,	  Bakkehusmuseet,	  2010,	  s.	  61	  
2	  Helm,	  Michael	  (udgiver):	  To	  Fortællinger,	  af	  Christen	  Pram,	  Gyldendals	  Kulturbibliotek,	  1990,	  s.	  5 
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BAKKEHUSMUSEET

hvorgaargraensen.dk

Hvor gårgrænse!?Forfatterportræt	  af	  Christen	  Henriksen	  Pram	  

2 
 

afslører	  hurtigt,	  hvor	  ufri	  de	  engelske	  bønders	  tilværelse	  i	  virkeligheden	  er.	  På	  et	  tidspunkt	  forlader	  Thral	  
England	  og	  rejser	  rundt	  i	  forskellige	  europæiske	  lande.	  I	  alle	  landene	  viser	  befolkningen	  sig	  at	  være	  politisk,	  
socialt,	  sprogligt	  eller	  religiøst	  undertrykt.	  	  
Efter	  sin	  omtumlede	  rejse	  bosætter	  Thral	  sig	  til	  slut	  i	  Danmark.	  Som	  stavnsbundet	  bonde	  ved	  en	  dansk	  
herregård	  rager	  han	  en	  dag	  uklar	  med	  herremandens	  folk,	  og	  Thral	  sættes	  på	  træhesten	  som	  straf.	  
Derudover	  idømmes	  han	  en	  stor	  bøde	  for	  sin	  ulydighed	  i	  forbindelse	  med	  hoveriarbejdet.	  
Efter	  denne	  nedslående	  begivenhed	  vender	  lykken	  for	  Thral,	  og	  han	  arver	  en	  stor	  sum	  penge.	  For	  pengene	  
køber	  han	  et	  gods,	  hvor	  han	  i	  retfærdighedens	  ånd	  ophæver	  hoveriet	  for	  sine	  fæstebønder	  og	  foranstalter	  
en	  lang	  række	  forbedringer,	  der	  frisætter	  bønderne	  økonomisk,	  sikrer	  deres	  ejendomsret	  og	  forbedrer	  
skolevæsenet.	  
	  
Med	  denne	  fortælling	  gjorde	  Pram	  sig	  til	  fortaler	  for	  Stavnsbåndets	  ophævelse.	  Stavnsbåndet	  var	  blevet	  
indført	  i	  Danmark	  i	  1733,	  og	  det	  indebar,	  at	  bønderne	  var	  bundet	  til	  den	  gård	  eller	  det	  godsområde,	  hvor	  
de	  var	  blevet	  født.	  En	  bonde	  kunne	  således	  ikke	  bosætte	  sig	  frit	  andre	  steder	  i	  alderen	  fra	  14	  til	  36	  år.	  
Perioden	  blev	  senere	  udvidet,	  sådan	  at	  en	  bonde	  var	  stavnsbundet	  fra	  sit	  4.	  til	  sit	  40.	  år.	  	  
	  
Under	  indtryk	  af	  de	  nye	  oplysningstanker	  ude	  i	  Europa	  om	  lighed	  og	  frihed,	  rejste	  der	  sig	  efterhånden	  et	  
krav	  om,	  at	  stavnsbåndet	  burde	  ophæves.	  Ophævelsen	  blev	  en	  realitet	  i	  Danmark	  i	  perioden	  mellem	  1788	  
og	  1800.	  Den	  påbegyndtes	  kun	  et	  år	  efter,	  Pram	  havde	  rejst	  sin	  kritik	  af	  systemet	  i	  sin	  fortælling.	  
	  
	  
Nyhedscensur	  
Pram	  fik	  størst	  betydning	  i	  kraft	  af	  sin	  stilling	  som	  redaktør	  og	  journalist	  ved	  månedsskriftet	  Minerva.	  
Minerva	  blev	  grundlagt	  i	  1785	  af	  Pram	  og	  Knud	  Lyne	  Rahbek,	  og	  det	  udkom	  under	  skiftende	  redaktioner	  
indtil	  1808.	  Fra	  1806	  blev	  det	  udgivet	  under	  navnet	  Ny	  Minerva.	  	  
	  

	  
Forsiden	  til	  første	  nummer	  af	  Minerva,	  1785,	  Bakkehusmuseet.	  Foto:	  Stuart	  McIntyre	  

	  
I	  modsætning	  til	  kollegaen	  Knud	  Lyne	  Rahbek	  ønskede	  Pram	  et	  bredt	  orienteret	  tidsskrift,	  der	  ikke	  kun	  
behandlede	  emner	  af	  æstetisk	  karakter.	  Minerva	  blev	  derfor	  et	  tidsskrift,	  der	  også	  behandlede	  
samfundsrelaterede	  emner	  som	  børneopdragelse,	  slavehandel,	  landboreformer,	  ytringsfrihed	  m.m.	  	  

www.hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Forfattere/KnudLyneRahbek.pdf
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Selv	  bidrog	  Pram	  til	  tidsskriftet	  med	  en	  række	  politiske	  og	  historiske	  essays,	  digte	  og	  oversættelser.	  I	  
artikelserien	  Historien,	  bragte	  Pram	  hver	  måned	  en	  opsummering	  af	  forskellige	  udenlandske	  nyheder.	  Disse	  
nyhedsartikler	  betød,	  at	  den	  danske	  befolkning	  kunne	  følge	  med	  i	  vigtige	  begivenheder	  som	  f.eks.	  Den	  
franske	  Revolution.	  	  
	  
Pram	  kom	  flere	  gange	  i	  myndighedernes	  søgelys	  for	  at	  have	  fremført	  samfundskritiske	  ytringer.	  I	  anledning	  
af	  den	  danske	  kronprins’	  bryllup	  i	  1790	  havde	  Pram	  skrevet	  skuespillet	  Frode	  og	  Fingal.	  Selvom	  Pram	  
udtrykte	  sympati	  for	  den	  danske	  konge	  i	  stykket,	  var	  der	  en	  indflydelsesrig	  person,	  som	  klagede	  til	  Frederik	  
VI	  over,	  at	  Prams	  stykke	  havde	  anti-‐royalistiske	  tendenser.3	  
	  
Pram	  sympatiserede	  med	  tankerne	  bag	  Den	  Franske	  Revolution,	  men	  han	  tog	  afstand	  fra	  revolutionens	  
blodsudgydelser.	  I	  august	  1791	  fik	  Pram	  udgivet	  et	  essay	  i	  Minerva,	  hvori	  han	  hyldede	  vedtagelsen	  af	  
menneskerettighederne,	  og	  han	  fremhævede	  revolutionens	  betydning	  for	  friheden	  til	  at	  tænke	  og	  ytre	  sig.	  
Pram	  tilføjede,	  at	  man	  i	  Danmark	  havde	  en	  reformvenlig	  regering,	  som	  havde	  fået	  gennemført	  reformer,	  
heriblandt	  trykkefrihed,	  som	  de	  revolutionære	  kæmpede	  for	  i	  Frankrig.	  Prams	  essay	  var	  derfor	  ikke	  en	  
direkte	  kritik	  af	  den	  danske	  regering.	  De	  danske	  myndigheder	  mente	  imidlertid,	  at	  Prams	  frisind	  kunne	  blive	  
farligt,	  og	  flere	  udenlandske	  diplomater	  i	  Danmark	  krævede,	  at	  han	  standsede	  sin	  nyhedsdækning	  af	  
udenrigspolitiske	  begivenheder.	  Det	  øgede	  pres	  fra	  myndighedernes	  side	  fik	  i	  1793	  Pram	  til	  at	  forlade	  
redaktionen	  af	  Minerva	  frivilligt.4	  
	  
	  
	  	  	  	  	  
	  	  	  

                                                
3	  Helm,	  1990,	  s.	  7	  
4	  Helm,	  1990,	  s.	  8 


