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Sædelighedssatire	  i	  1700-‐tallet	  	  
	  

	  
Litografi	  af	  Thomas	  Christopher	  Bruun,	  Bakkehusmuseet	  

	  
	  
Thomas	  Christopher	  Bruun	  (1750-‐1834)	  var	  forfatter	  og	  lærer	  i	  engelsk	  og	  fransk.	  Han	  skrev	  flere	  komedier	  
og	  skuespil,	  men	  blev	  først	  og	  fremmest	  kendt	  for	  sine	  digte.	  I	  1783	  udkom	  hans	  værk	  Mine	  Frie-‐Timer	  eller	  
Fortællinger	  efter	  Boccaccio	  og	  Fontaine,	  hvilket	  blev	  en	  stor	  succes.	  	  
Værket	  indeholder	  små	  satiriske	  fortællinger	  på	  vers,	  der	  alle	  handler	  om	  moralsk	  forfald,	  dobbeltmoral	  og	  
menneskelige	  laster.	  Flere	  af	  teksterne	  har	  seksuelle	  undertoner,	  og	  flere	  handler	  om	  præsters	  syndighed	  
med	  smukke	  kvinder	  og	  nonners	  seksualitet.	  
Værket	  vakte	  stor	  begejstring	  blandt	  det	  læsende	  publikum	  og	  skabte	  samtidig	  grundlag	  for	  skandale.	  På	  
grund	  af	  værkets	  frivole	  indhold	  henstillede	  biskop	  Nicolaj	  Edinger	  Balle	  til,	  at	  salget	  af	  værket	  burde	  
stoppe,	  og	  at	  forfatteren	  skulle	  tilbageholde	  de	  endnu	  usolgte	  eksemplarer.	  Gehejmestatsminister	  Ove	  
Høegh-‐Guldberg	  mente	  imidlertid	  ikke,	  at	  dette	  var	  nok.	  Han	  pålagde	  politimesteren	  i	  København	  at	  
konfiskere	  samtlige	  eksemplarer	  af	  bogen	  og	  give	  forfatteren	  en	  bøde	  på	  100	  rdl.	  Høegh-‐Guldberg	  mente,	  
at	  forfatteren	  måtte	  være	  et	  ”ondt,	  fordærvet	  og	  forargeligt	  Menneske”	  og	  ud	  over	  bødestraffen	  dømte	  
han	  Bruun	  til	  religiøs	  opdragelse	  og	  undervisning	  i	  kristendom	  hos	  biskop	  Balle.	  	  
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Litografi	  af	  biskop	  N.E.	  Balle,	  efter	  Gerhardt	  Ludvig	  Lahde,	  1798,	  Bakkehusmuseet	  

	  
Hvis	  forfatteren	  modsatte	  sig	  undervisningen,	  ville	  han	  blive	  indsat	  i	  Tugt-‐	  og	  Rasphuset.	  Da	  Bruun	  mødte	  
op	  til	  undervisningen	  måtte	  man	  imidlertid	  konstatere,	  at	  han	  langt	  fra	  var	  en	  uoplyst	  person,	  der	  trængte	  
til	  opdragelse.	  	  
Regeringens	  behandling	  af	  Bruuns	  sag	  vakte	  kritik	  og	  latter	  i	  offentligheden.1	  	  
	  

                                                
1	  Dansk	  Biografisk	  Leksikon,	  bind	  II,	  Gyldendal,	  1979	  


