
Johan Ludvig Reventlow (1751-1801) 
en mand og hans tid 
Af Finn Stendal Pedersen 

(Denne artikel er en let redigeret omarbejdelse af et foredrag, der blev holdt på 
Odense Universitet torsdag den 6. oktober 1988 i foredragsrækken >>Store Fynboer«, 
der var Universitetets gave til Odense by i anledning af 1000 års jubilæet). 

Af de »store fynboer« vil Johan Ludvig Reventlow ( 1751-1801) af nogle 
være husket for sit virke vedrørende de store landboreformer og ved
rørende den danske folkeskoles udvikling i slutningen af 1700tallet. Her
udover spillede han en aktiv rolle i forbindelse med statskuppet i april 
1784, der bragte kronprins Frederik og hans tilhængere til magten. 
Endelig gjorde han sammen med sin hustru Anna Sybilla Reventlow 
(født Schubart) Brahetrolleborg til et af fynsregionens kulturcentre i 
slutningen af 1700tallet og begyndelsen af 1800tallet. 

Johan Ludvig Reventlows indsats i den danske historie er blevet 
forskelligt vurderet. 

Blandt beundrerne er lokalhistorikeren Niels Rasmussen Søkilde og 
historikerne Louis Bobe, Claus Bjørn og Ingrid Markussen. 1 

Blandt de forbeholdne og nedvurderende må først og fremmest nævnes 
historikeren Hans Jensen.2 

I det følgende skal jeg forsøge at give mit bud på en vurdering af, hvad 
der gør Johan Ludvig Reventlow værdig til en fremtrædende plads i 
danmarkshistorien. 

Gennemgangen vil i stort omfang basere sig på en række uddrag af 
Johan Ludvig Reventlows breve og skrifter og vil blive opdelt i følgende 
fem afsnit: 

l. Johan Ludvig Reventlows livsforløb. 
2. Det danske samfund omkring 1780. 
3. Johan Ludvig Reventlow og landboreformerne. 
4. Johan Ludvig Reventlow og skolereformerne. 
5. Afsluttende sammenfatning. 

Johan Ludvig Reventlows livsforløb 

Johan Ludvig Reventlow blev født 28. aprill751 i København som tredje 
søn i ægteskabet mellem lensgreve Christian Detlev Reventlow (1710-75) 
og baronesseJohanne Frederikke Sophie Bothmer (1718-1754). 
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jolwn Ludvig Revenllow som ung. 

J\t!aleri, lilskrevet Jens J uel, gengivet 
efter Bobi: Efterladte Papirer fra den 
Revenllowske Familiekreds, bd. II. 

Tre år gammel blev han moderløs, og faderen giftede sig først igen i 
l 762 med Charlotte Amalie Holstein . Sammen med sine tre ældre sø
skende Frederikke Louise (1746-1824), Christian Ditlev (1749-1827) og 
Conrad Georg (1749-1815) var han dermed fØdt ind i den fineste del af 
adelen . Farfaderens søster havde været dansk dronning i ægteskabet med 
Frederik IV, og faderen var- omend fattig på kontanter- rig på gods, 
idet han bl.a. besad grevskaberne Christianssæde på Lolland og Revent
low i Slesvig samt baroniet Brahetrolleborg på Fyn.3 

Under opvæksten knyttedes Johan Ludvig særligt til sin tre å r ældre 
broder Christian Ditlev, og de to brødre fik den bedste opdragelse efter 
datidens målestok. I 1763 blev de to brødre sendt til Altona, hvor de fra 
marts 1763 til august 1764 fulgte undervisningen på det derværende 
akademiske gymnasium. Her underviste bl.a. Basedow, der var tilhænger 
af Rousseau, i praktisk moral og Dusch i engelsk litteratur. Tonen på 
gymnasiet var imidlertid rå, og brødrenes hovmester var en brutal mand, 
der søgte at få dem til at lade sig hverve i den preussiske hær. Denne blev 
følgelig afskediget, og brødrene vendte hjem til Danmark. 

Faderen fandt en ny hovmester i dr. med. Carl Wendt fra Sachsen, der 
var en erfaren mand som vejleder af unge menneskers opdragelse, og 
under hans opsigt blev brødrene derpå indskrevet på Sorø Akademi 16. 
september 1764, hvor de forblev til 1767. 

Sorø Akademi havde på den tid en række fortræffelige lærerkræfter 
tilknyttet, som fulgte med i de nyeste europæiske strømninger. Blandt 
disse kan fremhæves Kraft, Sneedorf og Schytte. Undervisningen på Sorø 
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Statsvidenskabsmanden Andreas 
Schiitte, der var lærer for· den unge 
Reventlow på Sor o Akademi. 
Gengivet efter Ingrid ),;farkussen: 
Visdommens lænker, 1988. 

Akademi foregik på dansk, og herved blev de to brødre fortrolige med det 
danske sprog, idet undervisningen iøvrigt var foregået på tysk, mens 
talesproger mellem de adelige på den tid udover tysk var blevet fransk. 

I efteråret 1767 blev Christian Ditlev og Johan Ludvig derpå under 
ledsagelse af Wendt sendt til universitetet i Leipzig. Af professorerne 
udøvede især Gellertved den dybe fromhed og inderlighed, hvormed han 
fortolkede sin morallære, som ved det fortrolige personlige forhold, der 
herskede mellem ham og hans tilhørere, en vidtudstrakt gunstig ind
Ilydelse på de studerende. 

Ernesti, der som professor i teologien, banede vejen for en sproglig 
bibelkritik, var tillige en åndfuld fortolker af klassisk litteratur og læste 
dengang for over 200 tilhørere i hvert kollegium. Boehme, kendt fra 
Goethes »Dichtung und Wahrheit«, var professor i rets- og statsviden
skab. Filosoffen Christian Garve, dengang docent ved universitet og 
forfatter af en bog om bondens vilkår og disses forbedring, stod i ven
skabsforhold til storebroderen Christian Ditlev. 

Indtil påsken l 769 studerede de to brødre med stor iver og flid ved 
universitetet i Leipzig, hvorpå de tiltrådte den for adelige næsten obliga
toriske store udenlandsrejse. 

Rejsen gik fra Leipzig over Dresden og Gotha til Frankfurt am Main 
og Heidelberg, hvor de henholdsvis studerede bjergværksdrift og fabriks
væsen. Dernæst gik turen til Schweiz, hvor de studerede landbruget og 
besøgte den tidligere fortaler for danske landboreformer E. Reverdil 
(1732-1808) i Genf, hvortil han var rejst efter sin afskedigelse i november 
1767, over Mont Cenis til hertugen afSavoyens hof. Efter et kort ophold i 
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Carl H'endl, der var hovmeslerfor 
den unge Revenflow og forb lev hans 
nære ven hele live/. Radering 1810 
ejier tegning ji-a J 790. 

Sydfrankrig gik vejen derpå i januar 1770 til Paris, hvor de forblev i tre 
måneder, hvorefter de i maj 1770 rejste til England. De gjorde et længere 
ophold i Oxford, hvorefter de i september 1770 atter rejste over kanalen 
til Belgien og Holland, herfra tog de over Diisseldorf og Hamburg til det 
fædrene hjem, hvortil de ankom i slutningen af november 1770. Alle 
udlandsturens iagttagelser blev udførligt nedskrevet i en dagbog, der blev 
ført på dansk . 

I sommeren 1771 rejste brødrene derpå under Carl Wendts opsyn til 
Norge og Sverige for at studere bjergværksdrift, særligt i Kongsberg. 
Herefter var brødrenes opdragelse slut, og de skulle nu finde sig en 
beskæftigelse indenfor den danske enevældes politiske system. 4 

Det er her værd at bemærke sig, at begge brødrene gennem skolegan
gen på Sorø Akademi, gennem undervisningen på Leipzig Universitet og 
gennem udlandsrejserne under Wendts opsyn var kommet i nær kontakt 
med oplysningstidens nye strømninger og tanker vedrørende det enkelte 
menneskes personlige ansvar og vedrørende statsmagtens ansvar for 
undersåtternes ve og vel. Det sidste især, som det kom til udtryk i den 
statsforvaltningsteori, som er blevet benævnt kameralisme eller senmer
kantilisme, og som særligt blev udviklet på de tyske universiteter. 

Efter brødrenes hjemkomst til Danmark i 1771 beskrev søsteren sin 
opfattelse af Johan Ludvig i et brev: »Han er livligere end sin broder 
[Christian Ditlev], hans karakter er blid og følsom, hans væsen er ærligt, 
frit og frejdigt, han elsker sit fædreland lidenskabeligt og er levende 
grebet af sorg over dets ulykke [Struensees styre]. Han har udkåret sig 
det tyske kancelli som sit virkefelt«. 
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l. februar 1773 blev Johan Ludvig Reventlow auskultant [frivillig 
ulønnet elev J i rentekammeret, en virksomhed der året efter, l. oktober 
1774, bragte ham kammerherretitlen. Imidlertid var han åbenbart ikke 
indstillet på at fortsætte embedskarrieren under Høeg-Guldberg-regimet, 
men kørte på halv kraft. Først i 1781 blev han ulønnet 5. deputeret i 
rentekammeret Udover manglende tålmodighed med embedsverdenens 
regler og modvilje mod styret har to andre forhold formentlig været 
medvirkende hertil. 

For det første kom han ved faderens død i 1775 i besiddelse af baroniet 
Brahetrolleborg, som han efter at være blevet myndig tiltrådte i 1777, og 
godset var meget forsømt og trængte til en omsorgsfuld ejer, der opholdt 
sig på stedet. 

For andet fejrede Johan Ludvig Reventlow i 1777 sin trolovelse med 
Anna Sybilla Schubart ( 1753-1828) en datter af den 1759 afdøde oberst
løjtnant Carl Rudolph Schubart og hustru Inger Løvenskjold. Hun var 
hjemmefødt i Odense, men var efter faderens død sammen med moderen 
flyttet til familien på Løvenborg. Den 16. maj 1778 holdt det unge par 
bryllup på Løvenborg, hvorefter det flyttede til Brahetrolleborg:' Louis 
Bobe skildrer parrets indbyrdes forhold således: 

»Hvor inderlig Sybilla Reventlows navn er knyttet til hendes ægtefælles 
livsgerning, er noksom bekendt. Hun fulgte med dyb forståelse alle hans 
planer og var ham en trofast støtte i modgangens dage. »Sig selv lig i 
regnvejr og solskin, i alvor og skjæmt«, som Baggesen træffende betegner 
hende, udøvede hun ved sin sjælsligevægt en overordentlig gunstig ind
flydelse på Ludvigs ofte altfor letbevægelige sind.« 

Louis Bobe fortsætter med at fortælle om Johan Ludvigs virke på Bra
hetrolleborg, at han havde overtaget et temmelig forfaldent gods efter 
faderen. Adskillige husholdere havde i faderens tid begået underslæb, 
gårdens avlsbygninger var forfaldne, og bønderne havde lidt store tab 
ved kvægsyge, som havde gjort mange af dem fattige. løvrigt lå godset 
hen som flertallet af de danske godser før landboreformerne. Bønderne 
var hoveri- og tiendepligtige. Bøndergårdene lå i fællesskab, skovene og 
jorderne var uden hegn, og der stod ofte træer, sten og rødder spredt 
rundt omkring på markerne. Her gik Johan Ludvig ivrigt ind på arbejdet 
med forbedringer: 

Fra første færd af ofrede Ludvig Reventlow sig ganske, med hjerte og 
sind for sit kære Trolieborgs bestyrelse. For at lære bønderne at kende i 
deres tale og væsen gik han i begyndelsen hver aften på sine spadsereture 
på besøg rundt om i bondehusene, indlod sig i lange samtaler med hver 
enkelt og søgte på enhver måde at lempe sig efter bøndernes fatteevne og 
overvinde deres indesluttethed. 

Sammen med de to brødre var Johan Ludvig Reventlow i årene op til 
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Amw Sj•billa Revenllow, fød/ Schubarl, 
gift med Johan Ludvig Reventlow. Maleri 
af.fens Juel. Gengivet eflet Bobi: 
Efletladte Papirerji"a den Reventlowske 
Familiekreds, bd. Il. 

statskuppet i april 1784 stærkt engageret i sammensværgelsen mod Høeg
Guldberg. Med Brahetrolleborg som centrum kunne han som deputeret 
foretage hyppige rejser til København og foretage dækrejser til tyske 
kuranstalter, hvor A.P. Bernstorff i al hemmelighed kunne besøges. Jo
han Ludvig Reventlow blev derfor kurer for de sammensvorne og havde 
også æren af at la A. P. Bernstorffs accept af at samarbejde om regerings
omvæltningen i 1783. Risikoen ved dette arbejde var stor, og alle impli
cerede havde helt klart Struensees skæbne for øje, hvis sammensværgel
sen blev opdaget. 6 

Efter det vellykkede statskup i april 1784 blev Johan Ludvig Revent
low deputeret i økonomi- og kommercekollegiet samt medlem af den 
ekstraordinære finanskommission og den »lille« landbokommission. Be
lønningen svarede imidlertid ikke til forventningerne. Umiddelbart efter 
kuppet 14. april 1784 opholdt Johan Ludvig Reventlow sig sammen med 
Ernst Schimmelmann i kronprinsens nærmeste omgivelser for at for
hindre et modkup mod kronprinsens person fra arveprinsens og Høeg
Guldbergs parti. I maj måned 1784 blev Johan Ludvig Reventlow derpå 
leder af en stor undersøgelse af den tidligere regerings anvendelse af 
kabinetsordrerne med henblik på at gøre den ansvarlig for magtmisbrug, 
og 18. juli 1784 foreslog han kronprinsen at reformere forholdene på det 
nordsjællandske krongods (Frederiksborg og Kronborg amter), hvad der 
3. november 1784 førte til nedsættelsen af den lille landbokommission. 

Johan Ludvig Reventlow havde utvivlsomt ud fra sin centrale rolle i 
sammensværgelsen mod den tidligere regering samt den nære tilknytning 
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Johan Ludvig Reventlow. 
Sølvstifttegning af Anion Graf!, 
Dresden J 783. Gengive/ efter Bo bi: 
Efterladte Papim fra den 
Reventlowske Jamiliekreds, bd. IX. 

til kronprinsens person i månederne efter statskuppet forventet en re
geringspost eller i det mindste en ledende post i statsadministrationen, 
hvorfra han hurtigt kunne gennemføre samfundsreformer. Enten var A. P. 
Bernstorff for klog til at protegere eventuelle rivaler efter statskuppet, 
eller også var det simpelthen en nøgtern vurdering fra hans side af Johan 
Ludvig Reventlows evner som statsmand og administrator, der hindrede 
dette. Under alle omstændigheder trak Johan Ludvig Reventlow sig den 
9. april 1788 helt ud af statstjenesten som en skuffet mand. 

Han var kommet til den erkendelse, at de reform er, som han selv 
ønskede gennemført, ville gå alt for langsomt, ligesom han var imod 
regeringens faktiske landboreformer efter 1788, fordi de gik godsejernes 
private ejendomsret alt for nær. Hans afskedsansøgning blev taget ham 
meget unådigtop af kronprinsen, og det er formentlig årsagen til, at da 
den store skolekommission, der udformede skoleloven af 1814, blev ned
sa t i 1789, blev Johan Ludvig R eventlow kun korresponderende medlem 
af kommissionen. 

Resten af sit liv tilbragtejahan Ludvig Reventlow derpå med familieli
vet og med praktiske reformer indenfor landbrug og skolevæsen på hans 
eget gods Brahetrolleborg samt med skriftlige debatindlæg om skolesa
gen.7 

Her døde han i 1801 efter lang og svær sygdom. 
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Det danske samfund omkring l 780 

Hvordan så så det samfund ud, som Johan Ludvig Reventlow deltog i 
moderniseringen af? 

I l780'erne blev Danmark styret af en enevældig monark, der i sin 
person ifølge Kongeloven samlede al verdslig og åndelig magt på jorden i 
kraft af Guds velsignelse og med stadig støtte fra de himmelske regioner. 
Denne tingenes tilstand havde bestået siden 1660, og den var så veletab
leret i l 780, at systemet virkede på trods af, at den af Gud udvalgte 
monark Christian VII var sindssvag og ikke selv evnede at styre systemet 
og udøve sin magt. Når vi taler om Danmark på denne tid, taler vi om et 
Danmark, hvor statens ret overfor undersåtterne var uindskrænket, og 
om en samfundstilstand, der i princippet er sammenlignelig med mo
derne totalitære staters forhold. Individuelle menneskerettigheder som 
ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og trosfrihed var ukendte begreber for 
hovedparten af den danske befolkning, som uden indvendinger måtte 
underordne sig statens ønsker. 

Som i det øvrige Europa var oplysningstidens almene tanker om, at 
undersåtterne kunne stille krav til deres øvrighed og have en naturlig ret 
til en række »menneskerettigheder«, imidlertid ikke til at undertrykke 
trods ihærdige forsøg fra censurens og domstolenes side. Gennem in
direkte kritik i tilladte skrifter, gennem forbudte undergrundspjecer og i 
samtaler mand og mand imellem blev statsmagten udsat for mange 
alvorlige angreb i l760'erne og l770'erne. 

Økonomisk var Danmark et udpræget landbrugsland, som var domi
neret af det gamle selvforsynende bondebrug, som lå i landsbyfælleskab 
og optog 88% af den dyrkede jord, mens de resterende 12% udgjordes af 
herregårdenes arealer, der ligeledes i høj grad var afhængige af bonde
brugene, idet hovedparten af de nødvendige driftsmidler og arbejds
kraften til dyrkningen af herregårdenes jorder leveredes af bønderne 
gennem deres hoveriforpligtelser. 

Imidlertid var der i forbindelse med samfundsudviklingen i England 
langsomt opstået en mulighed for at afsætte et overskud af korn til at 
brødføde den voksende bybefolkning og det stigende antaljordløse hånd
værkere på landet. Dette gav såvel staten som godsejerne en interesse i at 
øge kornproduktionen af hensyn til eksportindtjening og forbedring af 
godsejernes økonomi. Udviklingen startede allerede omkring 1755; de 
første reformlove om udskiftning af fællesskabet kom i årene 1758-60, 
hvorefter landboreformlovene kom slag i slag frem til år 1800 på trods af 
skiftende regeringer.8 Den regering, som gennemførte stavnsbåndsløs
ningen i årene 1788 til 1800, var som tidligere nævnt kommet til magten 
ved et statskup i april 1784. Den havde intet ønske om at ændre ved 
statssystemet som sådant, men ønskede at modernisere den danske stat i 
overensstemmelse med de nye strømninger ude i Europa vedrørende 
økonomi og socialpolitik.9 Denne regering havde Christian Ditlev Re-
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ventlow som en af sine topembedsmænd (senere minister), og det er 
ironisk nok også i forbindelse med denne regerings politik, at Johan 
Ludvig Reventlows indsats huskes, selv om han som nævnt i utilfredshed 
gik som embedsmand i 1788. 

Johan Ludvig Reventlow og landboreformerne 

Som det kort er berørt, begyndte J o han Ludvig at reformere landbruget 
hjemme på sit eget gods. 10 Som det er antydet i skildringen af hans 
opdragelse, indgik landbrugets forhold i pensum på udenlandsrejserne i 
de unge år, og allerede i et brev til søsteren Louise dateret London den 
19. juni 1770 skriver han på fransk følgende: 

»Min kære søster. 
J eg har modtaget Deres kære brev af 14. maj den 26. i samme måned, og 
jeg blev meget glad over at se, at De fuldstændig deler min følelse 
vedrørende bøndernes tilstand. Jeg tror som De, at det er den største 
lykke for en stat at have lykkelige og velhavende bønder i stedet for nogle 
la rige godsejere, som alene spekulerer på, hvorledes de under et eller 
andet retsmæssigt påskud kan fratage bonden alt det, som denne med 
megen møje og anstrengelse har samlet sig. 

Det er et meget trist syn, som man oplever i Frankrig, at man, når en bonde 
har forbedret et stykke jord, hæver hans afgifter i stedet for at lette dem, 
således at jo mere han ~ener,jo merehan arbejder, desto mere afkræves han, 
og således har bonden i Frankrig det da bedst, når han ikke arbejder. 

Hjemme hos os forekommer det mig, at bønderne ikke er meget 
lykkeligere, og det kommer af den bedrøvelige trældom. De ændringer, som 
afløsningen af og fastsættelsen af hoveriet allerede har frembragt og endnu 
kan frembringe, kan la dem til at håbe på en bedre situation, og gid at alle 
godsejere hen ad vejen vil følge eksemplet med at give deres brødre den 
frihed, som de tilkommer fra Guds side. Jeg kan ikke andet end tro, at 
godsejeren vil ~ene ved det, thi hvis bonden er rig, kan han selv betale sine 
afgifter, og godsejerens indtægter vil hvert år være det samme. 

Det forekommer mig, at man snarere bør stræbe efter at gøre sine 
undergivne lykkelige, mens de store finansielle forsøg i mange stater 
bidrager til det modsatte . Og antog man endda, at godsejeren derved 
skulle tabe noget af sin indtægt, vil han så ikke blive rigeligt godtgjort ved 
at se sine undergivne lykkelige ... 

Nu nok om den sag,jeg kender endnu ikke gårdene i England, menjeg 
vil med tiden fortælle dig om min bedømmelse heraf«. 

I et brev fra 1773 skrev Christian Ditlev til sin senere hustru Sophie: 

»Ludvig har sin stue, der ligger ved siden af min, fuld af bønder. De gav 
før byg i landgilde, skønt jorden slet ikke egner sig for byg; herefter 
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ønsker han derfor, de skulle give rug og havre. Han gør sig megen Oid 
over for dem og vil, det tror jeg, med tiden gøre dem meget lykkelige. 
Han taler rigtig godt med dem; det er også en meget nødvendig ting, at 
herren lærer bønderne at kende, bliver kendt af dem og vinder deres 
tillid! Ejer man først den, da er bonden ikke så slem, som man tror, og 
man kan gøre med ham alt, hvad man vil«. 

Kort efter overtagelsen af baroniet Brahetrolleborg i 1777 sammenkaldte 
Johan Ludvig Reventlow godsets bønder, mindede dem i en indtræn
gende tale om deres pligter og rettigheder og opfordrede dem til sidst til 
sammen med ham at ødelægge træhesten, gabestokken og de øvrige 
torturredskaber, som fandtes på gården, »de slemme tugtemestre, der 
havde voldt dem så mange sure timer og fremkaldt megen bitterhed i 
deres hjerter.« 

I november 1782 havde han lavet en omhyggelig plan for ophævel
sen af hoveriet på godset, som skulle træde i kraft i løbet af to år, ligesom 
han planlagde og fik gennemført udskiftningen af fællesskabet i disse 
år. l l 

Alle baroniets anliggender drøftede han i ugentlige samråd med et af 
bønder sammensat udvalg af tillidsmænd. Her enedes man f.eks. om 
ordningen af fattigvæsenet, hvorved tiggeriet på egnen blev standset og 
de fattige henvist til sognet, hvis fattigkasse fik et årligt bidrag af Johan 
Ludvig på 500 rdl. 

Ved en omhyggeligt iscenesat højtidelighed på Brahetrolleborg slot i 
1788 erklærede Johan Ludvig Reventlow hoveriet for helt afskaffet og 
erklærede de tilstedeværende 88 af ialt l l O gårdfæstere for arvefæstere. 12 

Af den lange tale, som han holdt ved denne lejlighed, skal følgende 
passus fra indledningen citeres: 

»Børn! Mit ønske, snart, i en kort tid, at kunne give Eder det sidste, det 
varigste bevis på min oprigtige kærlighed, på mit ømme venskab for 
Eder, ved at sætte jer alle, børn!, i en sådan forfatning, som kunne sikre 
Eder mod al vilkårlig behandling ved at gøre Eder til frie, fornuftige, 
gode og virksomme, nyttige, stræbsomme og gudfrygtige statens borgere, 
at I derved kunne blive så lykkelige, somjeg attrår, dette ønske, som har 
oplivet alle mine foretagender, ser jeg mig nu i stand til i dag på det 
høj tideligs te at opfylde. 

Den dag, jeg for tre år siden allerede for Eders skyld ønskede at opleve, 
var det Herrens vilje, er kommet: Hil være denne dag og Eder alle, børn, 
som så troligen, så hastigen ville imod tage, nytte og skønne det Eder 
tiltænkte; hvilken glad udsigt, trøst og forvisning for mig, at I derfor vil 
gøre den rette, den hensigtsfuldeste brug deraf.« 

Af citatet her og de tidligere anførte fremgår tidens sprogtone og Johan 
Ludvig Reventlows holdninger til bønderne klart. Det er den kloge og 
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velvillige patriarkalske godsejer, der vil bønderne det godt, der taler og 
bestemmer. Arvefæstet var udmærket og hoveriet ligeledes, men afgiften 
for de nye arvefæstegårde blev sat så højt, at der ikke skete nogen 
nedsættelse af de samlede afgiftsbyrder for bønderne, hvad der specielt 
mærkedes på hoveriets område, hvor der nu krævedes rede penge i stedet 
for arbejde. Der fremkom derfor også klager fra en række af de nye 
arvefæstere til regeringen over den dem påtvungne ordning. Denne klage 
tog Johan Ludvig Reventlow dem meget ilde op. Her havde han gjort det 
så godt for dem, og så tillod de sig at være utilfredse og klage over hans 
dispositioner vedrørende deres forhold. 

Johan Ludvig Reventlow og skolereformerne 

Allerede i 1739 havde vi laet den første danske almueskole gennemført 
ved lov. I forbindelse med konfirmationens indførelse i 1736 opstod der et 
behov for at lære børnene at læse og evt. skrive. I skolelovens tekst fra 
1739 hed det om begrundelsen: 

»Både kirken og landet lider usvigelig skade ved, at den opvoksende 
ungdom ikke havde haft lejlighed til at aplæres tilstrækkeligt i sin kristen
doms grund, samt i læsen, skriven og regnen.- Den er således vokset op 
uden at søge og befordre dens eget bedste hverken i det åndelige eller 
legemlige.« 

Den nye lov, der pålagde godsejerne i hele landet at etablere skoler på 
deres godser, resulterede faktisk i, at der overalt i landet i løbet af ra år 
var etableret små 2000 almueskoler, hvor både drenge og piger fik en 
nødtørftig undervisning i læsning og skrivning. 

I 1770'erne var skoleundervisningen og loven imidlertid sakket ag
terud i forhold til de afgørende nye pædagogiske tanker, som på bag
grund af Rousseaus skrifter brød igennem ude i Europa i 1760'erne. 
Tanker, som brødrene Reventlow som nævnt var blevet bekendt med 
under deres oplæring på Sorø Akademi og i Leipzig. 

Udover de allerede nævnte lærere er der speciel grund til at gøre 
opmærksom på pædagogen J o han Bernhard Basedow (l 723-90), der 
blev banebrydende med sine pædagogiske eksperimenter og startede det 
skolesystem, som er blevet kaldt det filantropiske. 13 

Udover den almindelige uddannelsesbaggrund i oplysningstidens nye 
tanker og det filantropiske skolesystem har skolehistorikeren Ingrid Mar
kussen påvist, at Johan Ludvig Reventlow fik sin hovedinspiration i den 
tyske godsejer Friedrich Eberhard von Rochows ( 1734-1805) skoletanker 
og reformer på dennes gods Reckahn i Brandenburg. Ja, hun har fundet 
hans skolereglementer, der har tjent som forlæg til reglementerne på 
Brahetrolleborg, forsynet med Johan Ludvig Reventlows understreg
ninger og kommentarer i arkivet på Brahetrolleborg. 14 

Der var imidlertid meget sprængstof i en forbedret undervisning. Hvad 
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Grønne1up skole på Brahetrolleborg, opfort i 1786, også kaldt Wendtsminde efln familiens ven Cad 
li 'endt. Gengive/ ejier Bobi: ~jie~ladte Papirer fra den Revenllowske Familiekreds , bd. IX. 

nu hvis a lmuen blev for klog, gav sig til at ræsonnere og ikke ville adlyde 
ordrer? Et var at udbrede praktiske kundskaber som læsning, skrivning 
og regning samt en vis mængde paratviden; noget andet var, hvis hoved
formålet med det pædagogiske var at opdrage til selvstændig tænkning og 
bedømmelse af forhold samt frigørelse af fordomme gennem egen ræson
neren. Så var der skabt en farlig samfundsomstyrtende kraft. 

Johan Ludvig Reventlows formål med sine praktiske skolereformer var 
helt afgjort af den første slags, hvad da også helt klart fremgår af 
indlæggene vedrørende skolereformerne i den lille landbokommission og 
af skolereglementerne for skolerne på Brahetrolleborg. 

Af skolereglementet for Brahetrolleborgs skoler i Hågerup, Gærup og 
Grønnerup skoler af 17. december 1783 fremgår det klart, at Johan 
Ludvig Reventlow gik ind for en standsdelt skole, hvor kravene til 
gårdmandsbørn, husmandsbørn og daglejerbørn var forskellige, således 
som den følgende gengivelse efter reglementet viser. Netop på dette 
punkt afveg Johan Ludvig Reven tlow fra forbilledet von Rochow på 
Reckahn. Skolereglementet blev iøvrigt markedsført med brask og bram 
fra begyndelsen af. 15 

»Børnenes opdragelse er ustridig det vigtigste, som skal give grundet håb 
til en mere oplyst almue og derved vil deres egen sande lyksalighed, siden 
deres tænkemåde blive fremmet i fremtiden .... 

Alle børn, såvel drenge som piger, høre uden undtagelse til det skoledi
strikt, de opholde sig i, og det så snart de have fyldt deres sjette år, og 
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Den gamle skoleslue i Grøm~emp skole. Gengivet efler Bobi: Eji.erladle Papirer fra den Reventlowske 
Familiekreds, bd. IX. 

indtil de have lært alt det, de vil behøve at vide i deres tilkommende 
stand, hvilket næppe vil opnås, førend de er fjorten til seksten år gamle ... 

Ingen løsskrives fra påske 1785 af skoleprotokollen, med mindre han 
kan læse alt, såvel tryk som skrift, kan gøre fornuftigt rede og rigtighed 
for de vigtigste dele i kristendommen samt forstå så meget af skriven og 
regnen, at de selv kan mærke og regne det - uden at løbe faren for at 
bedrages af andre, som vil [ ud]nytte deres vankundighed til deres skade. 

Til at kunne blive gårdmand vil, i fremtiden fra året 1788 være 
fornødent, at en ikke alene kan læse alt, hvad som forelægges ham, såvel 
skrevet som trykt, men han må tillige kunne skrive en god læselig hånd og 
regne i det mindste de fire species og den simple Regula De Tri samt 
forstå alt det, som behøves til at forstå en fornuftig avling, så at han efter 
overbevisning, ifølge de grunde han ved, og ikke efter sædvane, kan drive 
samme. Endelig må han og altid have vist en særdeles god opførsel. 

Af en husmand behøves ikke den kundskab i avlingen eller den fuld
komnere regnen; ligesom en inderste, der kun vil vinde sit brød ved 
dagarbejde, kan undvære begge dele, når han kun kan det, som udfordres 
til at løsskrives af protokollen ... 

Børnene må vise den største lydighed mod skoleholderen og intet 
foretage sig i skolen uden hans tilladelse. Når skoleholderen tilspørger 
nogen, må han altid svare stående og således vise den ærbødighed og 
agtelse, han skylder ham. 

Børnene må altid være renlige, ordentligt påklædte og derfor møde 
med toede hænder og ansigter, kæmmet hår, klippede negle og uden 
selvforskyldte pletter eller urenlighed. 
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Det er ikke stokken, som skal danne mennesket, men en god opdragelse 
og undervisning, så at hvad, som foretages, sker ikke af frygt og tvang, 
men af lyst og overbevisning .... 

De små børn forbliver det første halve år ikke over en time i skolen, så 
at de altid beholder deres munterhed, og skolen ikke falder dem til last. 

At kastes ud af skolen er den største straf og må ske overmåde sjældent. 
Skoleholderen må ikke straffe temperamentsfejl, uagtsomhed, søvnagtig
hed og langsendrægtighed. 

Allehånde straffeinstrumenter forkastes rent, såsom umådelig slag, at 
rive dem i håret, at knibe i ørerne o.s.v. må aldeles ikke finde sted. Et ris 
for de små børn, som sjældent, men med eftertryk må bruges, en tynd 
tamp for de større og af samme tre eller fire slag, ... og kun efter 
skolekommissionens kendelse. 

Den største ros må blot være: »det er godt.« 16 

Nogle få dage før skolereglementets offentliggørelse havde Johan Ludvig 
Reventlow fået præsten i sognet C.C. Birch til at tillyse de nye lands
byskoler fra prædikestolen ved at læse følgende proklamation højt: 

»Gives menigheden til kende: 
Da jeg Ludvig Reventlow nu har endt mine skole-indretninger, Hågerup 
og Gærup skoler derfor i denne uge indvies, så ønsker vi begge, at denne 
uge måtte være en højtidelig uge for os alle, og til den ende har vi aftalt og 
besluttet, at på onsdag førstkommende, da jeg Ludvig Reventlow selv vil 
bekendtgøre mit skolereglement, vi med hinanden har udarbejdet, holdes 
måneds bededag kl. 10\12. Jeg vil opvække Eders rørte hjerter, når I i 
forvejen glædes over de håbefulde udsigter, vi med grund bør vente, når 
vi alle er hinanden tro, jeg Grev Reventlow, jeg Eders sognepræst, 
skoleholderne og I selv, vi må alle arbejde med hinanden at nå det 
øjemed, en bedre og fornuftigere opdragelse vil give. Jeg vil derfor 
forestille Eders, forældrenes, pligter skolevæsenet angående og de herlige 
frydefulde virkninger, vi snart vil se, og enhver høste, når han efter sine 
evner og sine kræfter bidrager sit til dette bedste, som har så herlig en 
indflydelse på det almindelige, og Gud vil vist velsigne vore redelige 
bestræbelser.« 

I begyndelsen af de måneder efter statskuppet 1784, hvor Johan Ludvig 
Reventlow befandt sig i kronprinsens umiddelbare nærhed, fik han kron
prinsens mundtlige tilladelse til at fremkomme med et forslag tillandøko
nomiske forbedringer på krongodset i Frederiksborg og Kronborg amter. 
Den 18. juli 1784 fremkom han da med et skriftligt forslag om nedsættelse 
af en kommission til at varetage reformernes gennemførelse. Heri foreslog 
han til sidst en forbedring af skolevæsenet: 
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»Men alt dette ville dog, når det end når sin største fuldkommenhed, ikke 
have den forønskede fremgang, når ikke tillige sørges for ungdommens 
bedre undervisning og skolerne, som alene danner den moralske karakter 
og lægger den første grund, hvorpå alt andet skal bygges. Til den ende 
var det og at ønske, at noget almindeligt i den henseende blev indrettet.« 

Den lille landbokommission blev derpå nedsat den 3. november 1784, 
men i instruksen for arbejdet, der ellers fulgte Johan Ludvig Reventlows 
indstilling, nævnes der intet om skolevæsenets forbedring. Kommissio
nen kom til at bestå af fire medlemmer, udover af Johan Ludvig Revent
low selv af broderen Christian Ditlev Reventlow, amtmand Heinrich 
Levetzow og etatsråd Wilhelm A. Hansen. Som sekretær og senere 
medlem [efter l 788] N. Hammeleff. 

På trods af udeladelsen i kommissoriet fremkom den lille landbokom
mission i sin betænkning den 28. januar 1785 i punkt 27 med følgende 
indstilling: 

»Til slutning må vi endnu ytre det ønske, skønt det ikke egentlig hører til 
den os allernådigst anbefalede commission, at der tillige måtte sørges for 
ungdommens bedre undervisning for derved at lægge den faste og sikre
ste grund til disse beboeres varigste lykke, hvorpå alt andet skal bygges. 
Skolerne måtte så meget som muligt forbindes med spindeskolerne, som 
det kgl. Commeree-kollegium så meget opmuntrer.« 

Som det fremgår af ordlyden, gik man herved ud over kommissoriet, og 
kronprinsen og regeringen lod sig ikke overbevise af argumentationen, 
men udelod skolereformerne i indstillingen om de reformer, som den lille 
landbokommission skulle gå i gang med. 

Imidlertid fortsatte Johan Ludvig Reventlow ufortrødent med også at 
få lov til at gennemføre skolereformerne på krongodset og udvidede i 
denne forbindelse argumentationen til at gælde en generel skolereform. 

Den 29. december 1787 fremkom Johan Ludvig Reventlow med et 
indlæg med ønsket om en almindelig skolereform, der skulle omfatte hele 
landets almueundervisning. I indledningen fremhæver han, at skolen er 
den vigtigste genstand, regeringen har at påse, da den ene kan lægge 
grunden til alt, og »uden den vil de bedste og fordelagtigste indretninger 
være uden mindste virkning. Hvad hjælper al frihed, når de, som skulle 
nyde samme, fattes evne til at anvende den til deres bedste.« Han 
fortsætter: 

»Men endnu synes det, at dannelsen af nationens tænkemåde ikke endnu 
er regeringen så magtpåliggende, at den uden forstand kraftigere skulle 
fuldføre det, som ville være den sikreste og varigste indflydelse, for mere 
og mere at nærme sig formålet til det fuldkomne, som vor regering ved 
enhver lejlighed ellers siger at fremme og udvide.« 
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Indlægget fik forsåvidt den ønskede virkning, som regenngen under 
indtryk af indlægget og den offentlige debat, som nu havde rejst sig til 
fordel for en skolereform, gav Johan Ludvig Reventlow tilladelse til, at 
der blev indledt forhandlinger mellem den lille landbokommission og 
Danske Kancelli, hvorunder skolesagerne hørte, om en skolereform. 

På kommissionens side blev forhandleren Johan Ludvig Reventlow, 
mens Danske Kancelli overdrog ordføreropgaven til biskop N.E. Balle. 

Dette førte i 1789 til nedsættelsen af den store skolekommission, der i 
1814 barslede med den nye folkeskolelov . 17 

Som nævnt fik Johan Ludvig Reventlow ikke sæde i kommissionen, 
men måtte virke som korresponderende medlem og opinionsdanner via 
indlæg overfor offentligheden. 

Karakteristisk er det også, at selvom 1814-loven skulle holde sig til 
færdighedsindlæring og indoktrinering af elever til gode samfundsbor
gere, så brød den med det standsdelingsprincip, der stillede forskellige 
krav til børnene efter den enkelte samfundsklasses behov og havde været 
en hovedsag i skolereglementerne på Brahetrolleborg gods. 

Også i skolesagen havde Johan Ludvig Reventlow altså sin adels
baggrund og patriarkalske bedreviden med i bagagen, når reformerne 
skulle udmøntes i praksis. At det udgik i skoleloven af 1814 var endda 
måske slet ikke så galt. 

I skoleloven af 1814 skal man helt ned til paragraf 22 for at finde en 
bestemmelse af formålet med den nye skoles undervisning. Det hedder 
heri: 

>>Ved børnenes undervisning skal der i almindelighed tages hensyn til at 
danne dem til gode og retskafne mennesker, i overensstemmelse med den 
evangelisk-kristelige lære; samt til at bibringe dem de kundskaber og 
færdigheder, der er dem nødvendige for at blive nyttige borgere i sam
fundet.« 

Til opfyldelse af formålet blev der meddelt skolelærerne en instruktion, 
der foreskrev dem deres pligter i så henseende samt en oversigt over de 
fag, der skulle undervises i. Endvidere blev der nedsat skolekommissioner 
i de enkelte sogne til at overvåge undervisningen. I skolekommissionen 
sad præsten, de lodsejere, der havde mindst 32 tdr. hartkorn i sognet, 
samt en eller to skoleforstandere valgt af amtsskoledirektionen blandt de 
hæderligste bønder i sognet. 

Der skulle undervises i religion, skrivning og regning samt læsning. 
Endelig skulle børnene vejledes til ordentlig sang. Blandt læsestoffet 
skulle lærerne først og fremmest benytte bøger, som kunne give anledning 
til at danne børnenes sindelag, som indeholdt et kort begreb om fædre
landets historie og geografi og kunne meddele børnene kundskaber, der 
kunne ljene til fordommes udryddelse og blive dem nyttige i deres daglige 
håndtering. 18 
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5. Sammenfatning 

Som det vil være fremgået af det foregående, var Johan Ludvig Revent
low på godt og ondt præget af de tanker, der hvirvlede rundt i 1700tallets 
Europa. 

Hvad hans landboreformer angår, var disse i alt væsentligt i over
enstemmelse med en række andre standsfællers tanker, og såvel i 1777 
som i 1788 var hans praktiske reformer her kun en fortsættelse af andre 
godsejeres allerede gennemførte reformer, her først og fremmest refor
merne på Bernstorff gods i begyndelsen af 1760'erne. 

Hvad hans praktiske skolereformer angår, var disse i høj grad en 
kalkering af Rochows skoleplaner, og de pædagogiske tiltag blev løbet 
over ende af udviklingen omkring 1800, og det blev biskop Balles linje, 
der vandt i skoleloven af 1814. 

I alt dette var der altså intet selvstændigt i Johan Ludvig Reventlows 
indsats, men han var på forkant med sin tids teorier og tanker vedrørende 
landbrug og skolevæsen. 

Det er imidlertid upåtvivleligt, at dersom han ikke havde overtalt den 
lille landbokommission til at gå ud over sit kommissorium i uddannelses
spørgsmålet og fået kronprinsens tøvende accept heraf, så var den store 
skolekommission ikke blevet nedsat i 1789. Havde han dernæst ikke som 
korresponderende medlem drevet på i debatten indenfor kommissionen 
frem til sin død i 1801, var debatten her formentlig også døet hen uden 
noget resultat til følge. 

Det må derfor være rimeligt at konkludere, at uden Johan Ludvig 
Reventlows indsats på dette punkt havde vi ikke fået en ny folkeskolelov 
så tidligt som i 1814. Til sammenligning kan nævnes, at man i Sverige 
først i 1842 fik en skolelov, der lignede den danske skolelov fra 1739, og 
læsere af den svenske forfatter Ivar Lo-Johansons erindringsbøger om 
landarbejderklassens vilkår i 1900tallets første årti i Sverige med skil
dringen af den da udbredte analfabetisme vil forstå, at dette gode at 
kunne læse, som allerede blev gjort alment tilgængeligt i 1814-loven, ikke 
var så givet en sag i 1800tallet. 

Johan Ludvig Reventlow var i mange måder ingen selvstændig tænker 
eller reformator, men han samlede sin tids overklasses viden og teori i sig; 
han forstod, at uddannelse og et godt uddannelsesniveau var en forud
sætning for samfundets fremgang, og han udvirkede, at Danmark fik en 
ny folkeskolelov allerede i 1814, mindst en generation tidligere, end vi 
ellers ville have fået det. Et sådant resultat kan ikke siges at være så galt. 
Hele det danske samfund nød godt heraf, og af den grund fortjener han 
betegnelsen en »stor fynbo«. 

Selv om mindestøtten ved Brahetrolleborg blev rejst af taknemmelige 
efterkommere af de lokale bønder, der i 1788 modvilligt blev udsat for 
baronens landboreformer, er denne indsats en lokal begivenhed til glæde 
for Brahetrolleborgs bønder, men den indsats, som alle danskere og 
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dermed også fynboer bør huske ham for, er indsatsen på skoleområdet, 
og det er lykkeligt, at Gærup skole nu er blevet indrettet til skolemuseum. 
Det er det monument, som vi i dag med rette har rejst over Johan Ludvig 
Reventlow. 19 

Noter 
l. Se således Niels Rasmussen Søkilde: Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og 

Omegn, udgivet af Frederik Barfod. 1870, 224 sider. 
Niels Rasmussen (Søkilde): Tralleborgegnen og dens Beboere, 1894. 
Louis Bobe (udg.): Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 
1770-1827, 1-X, 1895-1931. 
Claus Bjørn: Johan Ludvig Revenllow i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. 1979-84. 
Ingrid Markussen; Visdommens lænker. Studier i enevældens skolereformer fra Re
Yentlow til skolelov. Landbohistorisk Selskab, 1988, 377 sider. 

2. Hans Jensen: Johan Ludvig Reventlow, Dansk Biografisk Leksikon, 2.udg. 1940. 
3. Udo\'er de nævnte biografier i Dansk Biografisk Leksikon henvises der til slægts

oversigten i Danmarks Adels Aarbog, 1893 og 1939. 
4. Vedrørende livsforløbet som barn og ung kan der læses mere udførligt i Louis Bobes 

udgave: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds, 1-X, 1894-1939. Fra 
denne kildeudgave stammer ligeledes de i det følgende refererede brevuddrag, der deri 
er gengivet på originalsproget som regel tysk eller fransk. Fordanskningen af citaterne 
skyldes således nærværende forfatter, der ligeledes har moderniseret stavemåden i de 
danske citater. 

5. Vedrørende Sybilla Schubart og hendes familieforhold kan nævnes, at hendes søster 
blev gift med Ernst Schimmelmann, mens hendes broder Herman Schubarts virke og 
tilknytning til Brahetrolleborg er beskrevet i Emanuela Barellai: En fynsk kosmopolit 
fra det 18. århundrede. Diplomaten og mæcenen Herman Schubart (1756-1832), 
Fynske Årbøger 1982, s. 34-52. 

6. Regeringsskiftet l 784. Fremstillinger og Aktstykker udgivne i Juni 1888 til Minde om 
den Regering, som løste Bondens Stavnsbaand, 1888. 

7. Se f. eks.: Ludvig Reventlow, Bekiendtgørelse om en Pensions- Anstalts Oprettelse i 
det fyenske Skolelærerseminarium, Minerva 1797, bd. 3, s. 224-29. 
Ludvig Reventlow: Efterretning om det fyenske Skoleholder-Seminarium, Minerva 
1799, bd. l, s. 129-38, 290--94 samt 1800, bd. 2, s. 129-36. 

8. Om Danmark i perioden kan læses mere udførligt i Ole Feldbæk: Tiden 1730--1832, 
Gyldendals Danmarks Historie, IV, 1982. 

9. Om den nye regerings politik kan læses i Finn Stendal Pedersen: Den ulige Frihed. 
Studier i myten om stavnsbåndsløsningens betydning, Odense 1990. 

l O. Om godsejernes og specielt lenenes administrative beføjelser i slutningen af 1700-tallet 
kan læses mere udførligt i Lotte Dombernowsky: Lensbesidderen som amtmand. 
Studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849, 1983. 

il. Niels Rasmussen (Søkilde): Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn, udg. 
af Fr. Barfod, 1870. 
Niels Rasmussen (Søkilde); Udskiftningen ved Brahetrolleborg, 1888. 

12. Propagandaen blev fulgt op med en offentliggørelse af arvefæstebetingelserne et 
indlæg med titlen: Arvefæste og Skiødebrev for Gaardmand [N.N.] paa Gaarden 
[N.N.] under Baroniet Brahetrolleborg [1788], Almennyttige Samlinger til Hiertets 
Forbedring, 1789, bd. 18, s. 3-55. 

13. Om de pædagogiske tanker kan læses i K. Grue - Sørensen: Opdragelsens historie, bd. 
2, 1966. 

14. Ingrid Markussen: Visdommens lænker. Studier i enevældens skolereformer fra Re
ventlow til skolelov. Landbohistorisk Selskab 1988. 

81 

Fynske Årbøger 1991



15. Carl Chr. Birch: Tvende Taler holdt i Anledning af Skolevæsenets forbedrede Ind
retning i Brahetrolleborg Sogn, 1784, 76 si. Efterretninger om de ypperlige Skole
Indretninger på Baroniet Brahetrolleborg i Fyen, Maanedlige Tillæg til de Aalborgske 
Jydske Efterretninger 1786, s. 81-84 samtEin Sendschreiben aus Odense in Fiinen, 
Politisches Journal nebst Anzeigc von Gelehrten und anderen Sachen 1789, bd. 9, s. 
1018-21. 

16. Efter J. Chr. Clausen og Th. Dissing (Udg.): Den revcntlowske Skole i 150 Aar. 
Skoleliv ved Brahetrolleborg. Fra Klostermunk til Spejderpige. Udgivet af Svendborg 
Amts Historiske Samfund, 1933, s. 65ff. 

17. Birger Peitcrsen: Ludvig Reventlow og almuens undervisning, Årbog for dansk skole
historie, bd.7, 1973, s.7- l9. 

18. Joakim Larsen: Bidrag til den danske Skoles Historie, l-2, 1893 og 1916, genoptr. 1984. 
19. Johan Ludvig Reventlows skoletanker er da og·så blevet fremhævet adskillige gange 

såvel lokalt som generelt op igennem tiden. Således kan udover de allerede omtalte 
fremstillinger nævnes:. 

82 

Niels Rasmussen (Søkilde): De Reventlowske Skoler for hundrede Aar siden som de 
første filantropiske Folkeskoler i Danmark med Seminariet og Opdragelsesanstalten 
Bcrnstorlfsminde, 1888. 

I skoletankerne indgik også, at der var behov for en styrket læreruddannelse. Dette 
var også i overensstemmelse med von Rochows ideer. Pladsen tillader ikke her en 
inddragelse heraf, men interesserede kan læse herom i J.Chr. Clausen: Bernstorffs
minde Seminarium, Aarsskrift for Svendb. Amts Hist. Samfund, 1909, s. 83-93. 
Støtten ved Brahetrolleborg er omtalt i artiklen Mindestøtten for Ludvig Reventlow, 
Illustreret Tidende 1888-89, bd. 30, side 182, 187 ill. 

Fynske Årbøger 1991




