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>>Rigernes 
lyksalighed under 
en landsfaders 
beskyttende 
enevælde<< 

Talerne på kongens fød
selsdag på Odense Gym
nasium i slutningen af 
1700-tallet 

Af Michael Bregnsbo 

l de sidste årtier af 1700-tallet var det skik og 
brug, at en af professorerne ved gymnasiet i 
Odense holdt en offentlig festtale på 
kongens fødselsdag. Flere af disse taler blev 
efterfølgende udgivet og må altså ses som 
indlæg i den offentlige debat. Tiden var en 
politisk og social brydningstid. Selv om styret 
var enevældigt, var mulighederne for 
offentlig debat om samfundsforhold faktisk 
ret vide, hvilket der vises flere eksempler på. 
Artiklen handler om disse festtaler, specielt 
bliver der set på de opfattelser af enevælde 
og samfund, som kom til udtryk her. 

Odense Gymnasium blev oprettet i 1621 
som led i en større uddannelsespolitisk 
oprustning, der bl.a. indebar oprettelsen 
af det ridderlige akademi i Sorø og en re
form af undervisningen på Københavns 
Universitet. Gymnasiet må ikke forveks
les med Odense Latinskole eller med 
Odense Katedralskole, dets oprindelse var 
en helt anden. I begyndelsen af 1600-tal
let lød klager fra Københavns Universi
tet over, at eleverne fra rigernes latinsko
ler mødte med alt for ringe forkundska
ber, når de begyndte på det akademiske 
studium. For at afhjælpe dette OJ?rette
des gymnasier i Lund, Odense, Arhus, 
Ribe og Trondhjem. Disse var tænkt som 
uddannelsesmæssige mellemled mellem 
latinskolerne og universitetet1. Af forskel
lige grunde fik gymnasierne aldrig den 
pædagogiske betydning, man havde 
tænkt sig, men til gengæld blev gymna
siet i Odense af stor vigtighed for byen. 
Lærerne ved gymnasiet, der havde titel 
og rang af professorer, udgjorde sammen 
med byens gejstlighed og lærerne ved 
latinskolen et akademisk miljø, som den
gang ikke fandtes mage til andre steder i 
Danmark uden for København2• Allerede 
fra slutningen af 1600-tallet var der med 
mellemrum overvejelser om at nedlægge 
gymnasiet3, men det skete først i 1802, 
hvor det sammen med den hidtidige la
tinskole blev til Odense Katedralskole4• I 
de sidste årtier havde det dog ført en hen
sygnende tilværelse, siden 1796 havde 
det ikke haft nogle elever, og før da, mel
lem 1792 og 1796, havde ialt kun ti ele
ver besøgt gymnasiet5 • 

Gymnasiet havde i alt fire stillinger 
som professor, nemlig en i hebraisk (her
under også teologi), en i filosofi (herun
der også retorik (veltalenhed), matema
tik og naturvidenskab), en græsk samt en 
i latin. Professorerne i den periode, som 
artiklen handler om, var filosofiprofessor 
Ole Nikolai Biitzow (1742-94), som dog 
mellem 1773 og 1778 var på astronomisk 
observationsrejse til Nordnorge, og 
imens vikarierede Hans Jørgen Gottschalck 
(1741-1816) fra latinskolen for ham. Præ
sten Nicolai Engelhardt Nannestad (1730-
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82) var indehaver af professoratet i he
braisk, og efter hans død blev denne stil
ling overtaget af Christian Gotthold Seyd
litz (1738-96), der i forvejen (siden 1777) 
var professor i græsk. I årene 1781-87 
virkede latinskolens rektor, Johan Henrik 
Tauher (1743-1816), som professor i la
tin ved gymnasiet, men fratrådte, da han 
overtog posten som rektor ved domsko
len i Roskilde. Endelig blev Hans Sibbern 
(1733-1804) tillige belønnet med et pro
fessorat ved gymnasiet, da han efter man
ge år i latinskolens tjeneste i 1785 blev 
dens stedfortrædende rektor. Professo
rerne delte dog embedsforretningerne 
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Klosterbakken 2, 
Odense. I denne 
bygning fra 1755 
havde Odense Gymna
sium til huse. Det var 
her, at en af professo
rerne i slutningen af 
1700-tallet hvert år på 
kongens fødselsdag 
den 29. januar holdt 
en offentlig festtale. 
Højtideligheden 
indledtes med en times 
ringning med Skt. 
Knuds kirkeklokker, og 
under selve højtidelig
heden stod militære 
ryttere på vagt uden 
for. 
(Foto af Hugo 
Matthiesen 1915, 
gengivet efter Holger 
Dyrbye: 
Hugo Matthiesens 
Odense, 1991.) 

imellem sig efter indbyrdes aftale og på 
en anden måde end den officielt fore
skrevne. Filosofi-professoren Bi.itzow be
skæftigede sig således udelukkende med 
astronomi, til gengæld tog Seydlitz, der i 
forvejen dækkede både græsk og teologi, 
sig tillige af filosofien, ligesom professor 
Sibbern koneentrede sig om retorik (vel
talenhed). Efterhånden som flere af pro
fessorerne i løbet af 1790' erne afgik ved 
døden, blev deres stillinger ikke genbesat 
-et umiskendeligt tegn på, at gymnasiet 
havde fremtiden bag sig. Da professor 
Sibbern i 1800 gik på pension, var gym
nasiet uden både lærere og elever6 • 
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Festtalerne på kongens fødselsdag 

Men på trods af gymnasiets hensygnende 
tilværelse, eller måske netop derfor søg
te gymnasiet og dets professorer i anden 
halvdel af 1700-tallet at markere sig over 
for offentligheden i almindelighed og det 
odenseanske lokalsamfund i særdeles
hed. Fra 17 S 7 fejredes kongens fødsels
dag som en offentlig begivenhed på gym
nasiet under festlige og højtidelige for
mer. Auditoriet blev udsmykket, der blev 
afsunget kantater med musikledsagelse
og en af professorerne holdt en festfore
læsning. Indtil17 64 var disse festforelæs
ninger på latin, derefter på dansk for at 
kunne få et bredere publikum i tale. 
Højtideligheden indledtes med en times 
ringning med Skt. Knuds kirkes storm
klokke, og under selve festligheden var 
militære ryttervagter posteret udenforl. 

Mange af festtalerne blev efterfølgende 
trykt og kan således tillige betragtes som 
indlæg i den offentlige debat. Oprinde
lig var disse taler overvejende af teolo
gisk og filosofisk natur, talen på kongens 
fødselsdag i 1764 var således intet min
dre end et udkast til en almindelig teori 
over det menneskelige liv8 • Men blev fra 
1770'erne og frem blev talerne mere og 
mere »Samfundsrelevante«. 

I denne artikel skal der ses nærmere 
på disse festtaler og de holdninger til po
litik og aktuelle samfundsproblemer, der 
her blev fremsat over for offentligheden. 

De sidste årtier var en brydningstid -
politisk, ideologisk, socialt og videnska
beligt. Oplysningsfilosofien med frem
skridtsoptimisme og tillid til muligheden 
for og ønskværdigheden af gennemgri
bende samfundsreformer vandt frem, 
bl.a. ved landboreformerne. Også ude i 
Europa var der gæring. I Frankrig kom 
det i 1789 til en revolution, der medførte 
skelsættende brud på den politiske og 
sociale orden. Hvordan tog alt det sig ud, 
set fra det akademiske miljø omkring 
Odense Gymnasium? Hvad mente gym
nasieprofessorerne herom, og hvad gav 
de udtryk for på tryk over for offent
ligheden? 

Der er konstateret ialt 19 trykte, dansk
sprogede taler fra højtidelighederne på 
kongens fødselsdag, den ældste fra 17 64, 
den sidste fra 17999, altså efter at gym
nasiet i praksis var ophørt med at fun
gere. Professorerne skiftedes til at holde 
talen. De var i kraft af deres embeder at 
regne for den danske stats tjenere, og de 
taler, der skal ses på i denne artikel er alle 
holdt i anledning af den enevældige kon
ges fødselsdag. Derfor kan man selvføl
gelig ikke forvente systemkritik og deci
derede oppositionelle holdninger her. 
Men perioden var som nævnt en gæ
rings- og brydningstid, hvor mange si
der af den hidtidige samfundsorden var 
under forandring, og det betød, som vi 
skal se, at der faktisk var ret vide rammer 
at ytre sig indenfor. Vist blev disse taler 
holdt i embeds medfør af professorerne, 
men det var for en forsamling, der frivil
ligt var mødt op. Festtalerne adskiller sig 
derved fra andre taler i embeds medfør 
som f.eks. prædikener. 

I artiklen skal der ses på nogle udvalgte 
aspekter, som forekommer stærkt aktu
elle og relevante for perioden. Det drejer 
sig om det enevældige system (hvor kon
gens magt stammede fra og kongens 
funktioner og opgaver), forholdene i 
landbosamfundet, borgerrettigheder, for
hold i udlandet og opfattelse af fædre
land og modersmål. 

Men først lidt om hvem det var, der 
mødte op og lyttede til talerne på konge
fødselsdagene. 

Publikum 

Hvem og hvor mange, der mødte op, kan 
der ikke siges noget om med sikkerhed. 
Professor Seydlitz oplyste i forordet til sin 
trykte tale i 1788, at foruden de stude
rede, de lærde og mænd »af Stand« blev 
indbydelsesskrifterne læst og talerne bi
vånet af ustuderede, håndværkere og så
gar bønder, ja siden man var gået over 
til at holde talerne på dansk var »endog 
Bønder af Nabolauget« dukket op. 10 Det 
giver også et indtryk af, hvem tilhører-
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skaren bestod af, når taleren indleder 
med at tiltale forsamlingen »Høigunstige, 
bevaagne og gode Herrer!« (min fremhæ
velse, MB) 11 • Det er dog muligt at få et 
lidt nærmere signalement af, hvem pub
likum sandsynligvis har været. Udgivel
sen af flere af talerne blev finansieret ved 
subskription, og i en del tilfælde er talen 
indledningsvist forsynet med en liste 
over subskribenterne og deres erhverv. 
Man kan selvfølgelig ikke tage for givet, 
at skaren af subskribenter har været iden
tisk med dem, der mødte frem og deltog 
i festhøjtideligheden. Men det vil næppe 
være at gå for vidt, hvis man antager, at 
der har været et vist personsammenfald, 
og at subskribenter og tilhørere i hvert 
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fald for en stor dels vedkommende har 
været fra de samme sociale lag. 

Subskribentlisterne i to af de udgivne 
taler er nærmere undersøgt. 

Det ses aftabellen12, at subskribenterne 
i overvejende grad var embedsmænd, 
gejstlige (denne gruppes andel blev nær
mest fordoblet mellem 1775 og 1788), 
civile og ikke helt få militære. Til embeds
standen kan endvidere føjes studenter og 
diverse kirkefunktionærer samt eleverne 
i latinskolen og gymnasiet. Derefter er de 
eneste tilbageværende grupper, der ind
går med en ikke uanseelig vægt de uan
givne, funktionærerne uden for embeds
standen, håndværkerne og købmændene 
inkl. de øvrige næringsdrivende. Det var 

Nannestad Nannestad Seydlitz Seydlitz 
(1775) (1775)% (1788) (1788)% 

Gejstlig 
embedsmand 18 13,0% 32 24,1 o/o 

Student, 
kirkefkt. 14 10,1% 14 10,5% 

Latinskole-
eller gymn.elev 7 5,1% 3 2,3% 

Civil 
embedsmand 31 22,5% 32 24,1% 

Øvrig funktionær 6 4,3% 5 3,8% 

Militær 20 14,5% 14 10,5% 

Håndværker 17 12,3% 11 8,3% 

Købmand, 
øvr. næringsdr. 9 6,5% 11 8,3% 

Godsejer, 
forpagter s 3,6% 3 2,3% 

Andet l 0,7% l 0,8o/o 

U angivet 10 7,2% 7 5,3o/o 

I ALT 138 133 

Tabel over erhverv for de subskribenter, der tegnede sig for Nicolai Nannestads udgivne tale i 
1775 og Christian Gotthold Seydlitz' i 1788. 
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altså embeds borgerskabet, suppleret med 
repræsentanter for købmands- og hånd
værkerborgerskabet, det vil med andre 
ord sige middelklassen, der ud g j orde 
grundstammen i subskribent-gruppen. 
Selv om også bønder angiveligt skulle 
have fundet vej til gymnasiet for at på
høre talerne, synes de altså ikke at have 
tegnet subskription. 13 

Det er kun for de færreste subskriben
ters vedkommende, at der er anført no
get hjemsted. De steder, hvor et hjem
sted så faktisk er angivet, er det et uden 
for Odense. Det giver grund til at antage, 
at hovedparten af subskribenterne har 
været bosat i Odense, nogle få fra det 
øvrige Fyn og endnu færre fra andre 
landsdele. 

Magtens oprindelse 

Enevælden som system stod ikke til de
bat; men hvorfra havde kongen sin ret 
til magten? Hvad byggede enevoldsmag
ten på? Mange talere kom slet ikke ind 
på disse aspekter, de tog enevoldsmag
ten for en given og tilsyneladende upro
blematisk størrelse. Men i enkelte taler 
blev emnet dog berørt. I tidens statsrets
tænkning forekom to måder at begrunde 
enevoldsmagten på, den teokratiske lære, 
der sagde, at magten stammede fra Gud, 
og kontrakt-læren, ifølge hvilken kongens 
magt byggede på en samfundspagt (kon
trakt), som folket engang havde indgået 
med en af kongens forfædre og derved 
overdraget al magt til kongen mod at han 
til gengæld påtog sig at opretholde lov 
og orden og sikre retfærdigheden 14 • Begge 
disse opfattelser kom til udtryk på konge
fødselsdagene. I sin tale i 1784 udtalte 
professor Christian Gothold Seydlitz, at 
kongerne og fyrsterne var »Guder her paa 
Jorden«, de var nemlig »den usynlige 
Guds synlige Billede« og var sat af Gud 
til at håndhæve ret og retfærdighed her 
på jorden.15 Men med dette udtryk men
tes vel at mærke ikke, at kongerne havde 
overnaturlige kræfter, men der var tale 
om en sammenligning og parallellisering 
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Forsiden til Seydlitz' udgivne festtale fra 
1784 Ideen om Overherren og Lovgive
ren, som Fader og Velgiører, forestillet 
som den stærkeste Drivefiær til villig 
Lydighed. Heri blev enevoldskongerne 
karakteriseret som »guder her på jorden<<, 
men samtidig blev det understreget, at 
kongerne var til for staternes skyld og ikke 
omvendt. Det pågældende eksemplar af 
talen befinder sig idag i Lokalhistorisk 
Bibliotek, Odense, men har tidligere tilhørt 
biblioteket på herregården Hvedholm på 
Sydfyn. 
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mellem verdens forhold til Gud og de 
danske undersåtters forhold til deres 
konge16. Med et moderne udtryk kan 
man sige det således, at hvad Gud var på 
makroplan over for verden m.h.t. at op
retholde orden og sikre retfærdighed, det 
var kongen på mikroplan i forhold til 
undersåtterne i hans rige. 

Denne teokratiske kongeopfattelse var 
dog på retur i det sidste årtier af 1700-
tallet17, og da det i 1792 blev filologi-pro
fessoren Hans Sibberns tur til at holde 
festtalen og fandt anledning til at om
tale enevældens oprindelse, var det an
dre argumenter, han gjorde brug af. Der 
var sandt at sige også sket meget både i 
Danmark og ude i Europa i disse otte år, 
ikke mindst revolutionen i 1789 og den 
efterfølgende afskaffelse af enevælden i 
Frankrig, der kunne tænkes at bevirke, 
at de teokratiske argumenter måske ikke 
længere havde så stor vægt. I hvert fald 
var det nu kontraktlæren, som Sibbern 
henviste til, idet han erindrede om stæn
dermødet i København i 1660. Det, der 
var sket her, var ifølge Sibbern, at samt
lige stænder havde lagt deres indbyrdes 
uenigheder til side og overdraget kong 
Frederik III uindskrænket og arvelig re
geringsmagt18. Denne udlægning af be
givenheden som en frivillig magtoverdra
gelse kan moderne historikere ikke god
tage, de ser den snarere som et statskup 
fra kongens side. Men Sibberns tolkning 
svarer til enevældens egen officielle selv
forståelse. I det følgende fremhævede 
han de forskellige enevoldskonger og 
deres velgerninger for land og rige og 
priste sig lykkelig over »Forsynets God
hed« og de forskellige kongers forstand 
og dyd. 19 

Enevoldsstyrets beskaffenhed og 
kongens opgaver 

Men spørgsmålet om, hvor kongens magt 
egentlig stammede fra, var ikke et spørgs
mål, der beslaglagde megen plads i de 
mange festtaler. Talerne synes at have 
taget enevælden for givet og have lagt 
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vægt på at fremhæve alt det gode, den 
gjorde for riget og folket, alle de grund
læggende reformer af samfundet, som 
den satte i værk. 

En tilbagevendende beskrivelse af sty
ret var at ligne kongen med en fader, der 
sørgede godt for sine børn, undersåt
terne. Landsfader var en almindelig be
tegnelse for kongen. 20 

Professor Nicolai Nannestad karakte
riserede i 17 7 S forholdet mellem kongen 
og undersåtterne således, at kongen var 
hovedet, og undersåtterne var lemmer 
under hovedets bestyrelse, 21 mens pro
fessor Johan Henrik Tauber i sin tale i 
1786 understregede, at det var det for
hold, at kristendommen gennemsyrede 
stats- og samfundslivet, der gjorde, at sty
ret ikke var noget despoti, selv om det 
var enevældigt.22 C. G. Seydlitz havde i 
sin tale to år forinden understreget, at 
regenten var til for statens skyld og ikke 
omvendt/3 og i 1793 -efter den franske 
revolution - gjorde han gældende, at 
Danmark i modsætning til mange andre 
lande havde en konge og en regering, der 
bestræbte sig på at gøre undersåtterne 
lykkelige.24 

I festtalerne blev alle de mange refor
mer, som kongen lod iværksætte for at 
fremme befolkningens velfærd, skildret 
detaljeret. Og der var virkelig mange re
former at henvise til. 

Det forhold, at det lykkedes det dan
ske rige at holde sig ude af de mange krige 
i perioden, blev fremstillet som en sær
lig kvalitet ved det danske enevoldsstyre: 
i modsætning til andre regenter søgte 
Danmarks konge ikke at vinde hæder og 
ære på slagmarken, men holdt sig bevidst 
ude af krigene for i stedet at bruge lan
dets ressourcer til at fremme befolknin
gens velfærd. 25 

Blandt de mange reformer, der var at 
fremhæve, var forbedringer af retsplejen 
og mere human behandling af straffefan
ger. Målet var ikke så meget at straffe som 
at omdanne forbryderne til at blive nyt
tige medlemmer af samfundet.26 Også 
regeringens bestræbelser på at indføre et 
almueskolevæsen, ikke mindst ved at 
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anlægge seminarier til uddannelse af de 
kommende lærere, blev lovpristY Tole
rance var en fremherskende doktrin i de 
år, og Hans Sibbern fremhævede i sin tale 
i 1799, hvorledes regeringen arbejdede 
på at fremme jøders ligestilling med lan
dets øvrige borgere. Han kunne i den for
bindelse glæde sig over, at det var blevet 
en jøde i Kalundborg forundt at gifte sig 
med en kristen borgerdatter, samt at en 
ung jøde i Nyborg havde opnået tilladelse 
til at gå i byens latinskole uden at be
høve at konvertere til den kristne tro. 28 

Lidt senere fandt Sibbern lejlighed til at 
anprise kongen for »af ømhedsfuld Kiær
lighed« at have afskaffet »den for Men
neskeheden vanærende Negerhandel« på 
de vestindiske øer.29 Det var med velbe
råd hu, at Sibbern kun talte om neger
handel og ikke om negerslaveri, for for
holdet var nemlig det, at det var import 
af nye negerslaver fra Afrika, som var ble
vet bremset ved lov (og i øvrigt først fra 
1802 at regne), ikke negerslaveri som så
dant30. 

I 1787 var det en anden fjern del af 
kongens riger og lande, som Sibbern hav
de fundet anledning til at komme ind på, 
nemlig Grønland. Han roste kongens be
stræbelser på at kristne befolkningen i 
Grønland og benyttede omtalen af Grøn
land til i samme åndedrag at fremhæve, 
at Danmark kunne få naturprodukter og 
fisk fra denne fjerne koloniY Herved 
kom han til at berøre det forhold, at der 
trods økonomisk vækst og fremgang på 
mange områder i Danmark i 1700-tallets 
slutning alligevel var alvorlige økologi
ske problemer. Fra Grønland kunne nem
lig fås stenkul, og ved at benytte det som 
brændsel kunne man dels spare valuta, 
men nok så meget kunne man spare træ
brændsel og derved redde skovene til 
gavn for kommende generationer. 32 

Professor Seydlitz fremhævede i 1793, 
at styret førte en klog finanspolitik33, men 
på trods af det eller måske netop derfor 
var der råd til de mange ovennævnte re
former og mange andre, bl.a. bedre løn
forhold for embedsmænd34, fremme af 
folkesundheden35, reformer af fattigvæ-

senet, således at hjælpen kom de reelt 
nødlidende og ikke de dovne til gode36, 
anlæggelse af kanaler, sikring af forsynin
gerne af befolkningens livsfornødenhe
der, forbedring af skibsfartens forhold37, 
strtte til kunst og videnskab samt opret
telse af milde stiftelser. 38 

Også den spæde, begyndende industri
elle udvikling fandt omtale i festtalerne 
på Odense Gymnasium, idet professor 
Sibbern i 1799 glædede sig over opfin
delsen af en kornmølle, der blev drevet 
vha. en dampmaskine samt opfindelsen 
af en spindemaskine, der på en dag ville 
kunne udrette det, det ville tage et men
neske fem eller flere dage at producere.39 

Landboforhold 

Strøsteparten af befolkningen boede i 
landdistrikterne, og ifølge mange af fest
talerne var det landbruget og landbefolk
ningens tarv, der stod i centrum for kon
gens bestræbelser i retning af at forbedre 
samfundet. 

Et af de vigtigste aspekter ved ophjælp
ningen af landbruget var afskaffelse af 
landsbyfællesskabet og udskiftningen af 
jorderne, således at hver bonde fik al sin 
jord samlet et sted i stedet for som hidtil 
at have det spredt over mange strimler 
overalt på landsbyjorden. Da matematik
professoren, Ole Nikolai Butzow, holdt 
tale i 1780 og her berettede om matema
tikkens og fysikkens nytte for borgeren 
og bonden, var det ikke mindst geome
trien, han fremhævede. Vha. denne kun
ne der foretages landmålinger, således at 
det ville være muligt at udskifte landsby
jorden ligeligt, udtalte han. 40 

Fem år senere, i 1785, faldt det atter i 
Butzows lod at holde festtalen. I mellem
tiden var den politiske ledelse i Danmark 
blevet mærkbart forandret. Riget var si
den Struensees fald i 1772 blevet styret i 
den sindssyge kong Christian VII's sted 
af en hofgruppering, hvis ledende per
sonligheder var enkedronning Juliane 
Marie og hendes kabinetssekretær, Ove 
Høegh-Guldberg, selv om det formelt var 
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Johan Henrik Tauber var professor ved 
Odense Gymnasium samtidig med, at han 
i 1781-87 var latinskolens rektor. Græn
serne for den offentlige debat blev betyde
ligt udvidet, da Guldberg-styret i 1784 
blev afløst af et mere reformorienteret styre 
med kronprins Frederik (VI) i spidsen på 
vegne af sin syge fader, Christian VII. 
Taubers festtaler før og efter 1784 er bevis 
på dette politiske klimaskifte. (Kobberstik 
af A. Flint, Det kgl. Bibliotek). 

enkedronningens søn, arveprins Frede
rik, der stod i spidsen for statens ledelse i 
den syge konges sted. Men i 1784 var 
disse magthavere blevet afsat ved et ublo
digt kup iværksat af den unge kionprins 
Frederik (VI). Det nye styre havde forplig
tet sig på en reform- og bondevenlig po
litik41, og det syntes de lærde herrer i 
Odense at have noteret sig. 

Bi.itzows tale i 1785 havde titlen »Om 
Fælledskabets Ophævelse i Danmark«, og 
den indeholdt indledningsvis en vidtløf
tig skildring af menneskehedens udvik
lings- og fremgangshistorie. Men heref
ter måtte Bi.itzow imidlertid konstatere, 

Michael Bregnsbo 

at landsbyfællesskabet stod som en stop
klods for videre fremgang og for gennem
førelse af de mange nye videnskabelige 
landvindinger inden for landvæsenet. 
Men der var dog, kunne man forstå på 
Bi.itzow, allerede kommet gang i udskift
ningsbestræbelserne rundt omkring. 
Men meget manglede. Kongens bidrag til 
dette havde ifølge Bi.itzow bestået i lov
givning, der kunne lette og smidiggøre 
de mange retlige problemer i forbindelse 
udskiftningen, i at lade gennemføre ud
skiftning på sine egne godser som et ek
sempel til efterfølgelse og i at anvise kva
lificerede landmålere.42 Bemærkelsesvær
digt nok sagde Bi.itzow ikke, at kongen 
havde påbudt udskiftning ved lov eller 
at han ville eller burde gøre det. Tværti
mod kunne man forstå, at udskiftnings
bevægelsen allerede var kommet i gang i 
mindre omfang, altså på lokalt initiativ. 
Og statsmagtens bidrag bestod i at støtte 
og lette denne proces. Det er i øvrigt præ
cist denne opfattelse af udskiftningen, 
som den nyeste historieforskning er nået 
frem til. 43 

Men Bi.itzow lod sig ikke nøje med at 
tale om fællesskab og udskiftning, også 
fæstebøndernes retlige stilling i øvrigt fik 
kommentarer med på vejen. Ønskelig
heden af overgang til selveje blev poin
teret, det ville nemlig opmuntre bøn
derne til at udvise større flid, når de selv 
ejede deres gårde. Han skar dog ikke alle 
godsejere over en kam, men vedgik ger
ne, at der fandtes mange »ædle og men
neskekierlige« iblandt dem, som af deres 
fæstebønder var elsket som fædre snarere 
end frygtet som herrer. Men en sådan 
godsejer sad jo ikke til evig tid, lod Bi.it
zow sine tilhørere vide, og man kunne 
aldrig vide, hvilken type godsejer, der 
ville komme efter ham. Derfor var selv
eje nu engang at foretrække fremfor fæ
stevæsen. 44 

Bi.itzow beklagede også fæstebondens 
utrygge retsstilling ved indgåelse af fæste
kontrakter med godsejeren samt bønder
nes pligt til at udføre arbejde på herre
gårdens marker, hoveri. Dette var en 
stærkt voksende og meget brydsom byr-
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de, som man efter Biitzows opfattelse 
burde konvertere til en fast pengeafgift. 45 

Et af de mest kendte og omtalte aspek
ter ved landbosamfundet i 1700-tallet er 
stavnsbåndet og forordningen om dets 
ophævelse i 1788. Stavnsbåndet er om 
noget kommet til at stå som symbolet på 
bondens uret og fornedrelse. Stavnsbån
det var blevet indført i 1733. Sagens kerne 
var, at staten havde overdraget det tillan
dets godsejere at udskrive et vist antal 
unge mænd af bondestanden til militær
tjeneste, alt efter godsets størrelse. For at 
sikre, at der var unge mænd at tage af, 
havde godsejerne fået lov til at nægte 
unge mænd at fraflytte fødegodset. Og 
det, der skete i 1788, var, at staten selv 
overtog soldaterudskrivningen, hvorfor 
godsejernes ret til at stavnsbinde følge
lig bortfaldt. Men stavnsbåndet havde til
lige fungeret som et disciplinærmiddel 
og løntrykkerinstrument i hænderne på 
godsejerne, idet de unge mænd ikke kun
ne fraflytte godset og begive sig andet
steds hen, hvis de fandt løn- og arbejds
forholdene for ringe. Disse problemer 
kom Biitzow også ind på, idet han dog 
ikke omtalte stavnsbåndet, der på det 
tidspunkt endnu var gældende lov, ved 
navns nævnelse. Men han afviste de 
godsejere, der påstod, at man ville kom
me til at mangle folk til kongens og lan
dets tjeneste, og at mange gårde ville 
komme til at ligge øde og ubesatte hen, 
hvis bondestanden fik sin frihed. Han 
kunne henvise til, at det slet ikke var gået 
så galt på de mange selvejerbrug, der al
lerede eksisterede, samt at Norge viste, 
at frihed for bønderne og fremgang for 
landbruget bestemt ikke udelukkede hin
anden. Og i øvrigt fandt Biitzow, at sol
datertjeneste burde være en ære, ikke en 
straf. 46 

Ved magtskiftet i 1784 var der blevet 
mere plads til at rette kritik mod de her
skende tilstande i landbosamfundet, og 
det benyttede flere andre festtalere sig af. 

Professor Tauber, der i sin tale i 1782 i 
generelle vendinger havde talt om, at 
kongen bidrog til at ophjælpe landbru
get47, var i sin tale i 1786 - altså efter 

magtskiftet-langt mere direkte og kri
tisk. Han beskrev kongens omsorg for 
landbefolkningen og de hidtidige tilstan
de således: »Med hvilken faderlig Omhu 
tager vor eiegode Christian sig ei af Bon
destanden ... , som fra første Færd af uskyl
dig er bragt under Trældoms Aaget, og 
ofte maa sukke under smaae Tyranners 
Udsuelser (sic) ... «48 Året efter udtrykte 
professor Sibbern det således, at bøn
derne hidtil havde været »halve Slaver«, 
men at de nu skulle have frihed og ejen
dom.49 

Professor Seydlitz glædede sig i 1793 
over de mange landboreformer, bl.a. 
over, at kongen havde løst »det mod 
Menneskets Naturrettigheder saa meget 
stridende Stavnsbaand«. Men på det tids
punkt var der åbenbart en del godsejere, 
der var begyndt at skumle og reagere 
imod de bondefrigørende dele af reform
lovgivningen, og også det måtte han tage 
hensyn til. Det gjorde han ved at under
strege, at styret skam ikke førte en ensi
dig klassepolitik til gavn for bønderne og 
vendt mod godsejerne. Tværtimod tog 
styret hensyn til helhedens tarv, hed det. 
Således var også godsejerne blevet sikret 
mod ulydighed og opsætsighed fra bøn
dernes side, ligesom de havde fået til
ladelse til at nedlægge fæstegårde og ind
drage dem direkte under godset50• 

Rettigheder 

Styrets funktion var - ifølge de odense
anske, gymnasiale festtalere - at fremme 
befolkningens velfærd generelt. Kongen 
var til for folkets skyld og ikke omvendt. 
Men når det var tilfældet, fulgte det så 
ikke logisk, at folket selv måtte have 
mulighed for at ytre sig og fremsætte si
ne ønsker og klagemål over for styret, ja 
i sidste ende at tage sagen i egen hånd, 
hvis styret ikke levede op til de høje idea
ler, der blev beskrevet i festtalerne? Det
te kunne ske i form af oprør og måske 
endda indførelse af demokrati. 

Så langt var der dog ingen af talerne, 
der gik. Men i de sidste årtier af 1700-
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Ludvig XVIs henrettelse i Paris den 21. januar 1793 gjorde dybt indtryk i Danmark. Selv 
om de akademiske festtalere i Odense skarpt fordømte den franske revolution, erkendte de 
dog, at Ludvig XVIs styre havde lidt under alvorlige fejl og mangler. Men så meget desto 
mere grund fandt de så til at fremhæve den særlige »danske model« med et fremskridts
og reformvenligt enevældigt styre som et langt bedre alternativ til en revolution. (Efter et 
samtidigt billede). 

tallet herskede udstrakt grad af trykke
frihed i Danmark, der fandtes således ikke 
forhåndscensur, og de mange festtaler var 
udtryk for denne udstrakte grad af yt
ringsfrihed. 

Skrivefrihed blev da også generelt an
set for et gode i festtalerne. Professor 
Seydlitz fremhævede således i 1793, 
hvorledes skrivefriheden skabte lys alle
vegne og lys for alle. Den oplyste folket 
om dets rettigheder og fyrsten om hans 
pligter. Den drog højstvigtige, men hid
til miskendte eller skjulte sandheder frem 
af mørket og fremstillede dem i deres 
fulde lys og værd. Den oplyste fyrsten om 
de sandheder, som var af yderste vigtig
hed for ham til statens lykkelige styrelse, 
men som ofte blev holdt skjult for ham. 
Den oplyste fyrsten om diverse sam
fundsproblemer og om de bedste midler 
til at afhjælpe demY Den opfattelse, som 
Seydlitz her gav udtryk for, at det ene
vældige styre skulle lade sig vejlede af den 

offentlige debat, er blevet kaldt »den 
opinionsstyrede enevælde«.52 

Men hverken Seydlitz eller andre af 
talerne var imidlertid uforbeholdne i 
deres begejstring for ytringsfriheden. Pro
fessor Sibbem udtrykte i 1787 klart, hvori 
forbeholdene og betænkeligheden be
stod, da han slog fast, at skrivefriheden 
ikke måtte udarte til skrivefrækhed.53 

Det var også den tankegang, der lå til 
grund, da Seydlitz allerede i 1788 beto
nede, at skrivefrihedens formål var »nyt
tige Sandheders Opdagelse, Begrebers 
Berigtigelse og Oplysning«, og at det var 
misbrug af ytringsfriheden at anvende 
den til andre formål. Således var det mis
brug af ytringsfriheden, hvis man ytrede 
sig om noget, man ikke havde forstand 
på. 54 Ligeledes måtte hensynet til religio
nen og til statens ro og sikkerhed sætte 
grænser for ytringsfriheden, det samme 
gjorde hensynet til enhver borgers ære 
og gode navn, 55 ligesom Seydlitz adva-
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rede mod letfærdige og ugrundede be
skyldninger mod embedsmænd. 56 Man 
måtte dog gerne kritisere embedsmænd 
og kollegier (d.v.s. statsinstitutioner), 
understregede han, men det skulle i så 
fald være for at afsløre misbrug og fejl, 
ikke bare for at tilsværte dem. 57 

I det hele taget synes festtalerne at 
have haft problemer med at sætte græn
ser for ytringsfriheden, dels i kraft af de
res stilling som enevoldsstyrets tjenere, 
men også i kraft af ders egen placering 
som medlemmer af den borger- eller 
middelklasse, der udgjorde deres tilhører
skarer. Det var nemlig ikke alle samfunds
lag, der var egnede til at gøre brug af 
ytringsfriheden. Professor Tauber adva
rede således i 1786 mod at bruge satire 
og i at kritisere visse almennyttige indret
ninger i et sprog, som mængden for
stod.58 Og i Seydlitz' tale i 1788, der var 
viet »den ædle Skrive-Frihed«, hed det 
også, at hver stand burde have sin til
målte dosis af oplysning. Hvis almues
manden, bonden og håndværkeren gik 
hen og fik det mål af oplysningen, som 
de lærde og de højere stænder fik, så ville 
det føre til, at de fik afsmag for håndens 
arbejde og ville stræbe efter at blive no
get højere, og det var bestemt ikke øn
skeligt.59 

Ytringsfriheden var altså nok et gode, 
men ikke et ubetinget gode. Spændingen 
mellem styrets angivelige reformvenlig
hed og befolkningens mulighed for at 
fremsætte sine synspunkter kom også til 
udtryk, når en taler en sjælden gang kom 
ind på det hypotetiske spørgsmål, hvad 
man skulle gøre, hvis styret misbrugte sin 
magt og handlede uretfærdigt. 

Professor Nicolai Nannestad holdt i 
1775 en tale med titlen Borgerlige Talers 
Art og Nytte. Med »borgerlige taler« for
stod Nannestad taler, holdt af borgere, 
der ikke deltog i statens styrelse. Embeds
mænd kunne ifølge Nannestad udmær
ket holde borgerlige taler, men det skul
le være uden for embeds medfør. 60 Efter 
at have fremhævet alle styrets velgernin
ger berørte han det prekære spørgsmål 
om, hvad man skulle gøre, hvis styret 

misbrugte magten. Hvis øvrigheden vir
kelig handlede urimeligt, sagde han, så 
burde man ikke understøtte noget sådant 
i en borgerlig tale, med mindre det måtte 
være fornødent for at forebygge et endnu 
større onde. Han sagde altså ikke, at man 
skulle benytte en borgerlig tale til at kri
tisere styrets misbrug, men blot ikke 
støtte den. Og den eventuelle kritiske 
holdning til statsmagten, der trods alt 
kunne ligge ansatser til, blev straks efter 
yderligere udvandet: borgerne havde 
nemlig ikke altid forudsætninger for at 
dømme om statens foranstaltninger, hed 
det nemlig umiddelbart derefter, og ofte 
var det de uforstandigste og mindst op
lyste, der var raskest til at dømme om for
holdene. Et vigtigt formål med en bor
gerlig tale måtte være at forklare bor
gerne, hvorfor denne eller hin foranstalt
ning fra øvrighedens side faktisk var nød
vendig, selv om borgerne måske ikke selv 
kunne se det ved første øjekast. Og Nan
nestad mindede ydermere om, at der 
kunne være tilfælde, hvor myndighe
derne kunne være nødt til at holde no
get skjult for folket. 61 

Spørgsmålet om folkets magtmidler 
over for et despotisk og tyrannisk styre 
fik yderligere aktualitet ved den franske 
revolution i 1789 og årene derefter. Det 
har sikkert været med adresse til de sam
tidige begivenheder i Frankrig, at profes
sor Seydlitz i 1793 med beklagelse kon
staterede, at folkeoprør kunne være nød
vendige, hvis en fyrste optrådte despo
tisk. Men, skyndte han sig at tilføje, det 
ville altid være et højst bedrøveligt og 
uvist redningsmid del, lægemiddelet ville 
måske være værre end selve sygdom
men.62 

Forhold i udlandet 

Det er allerede nævnt, at det danske styre 
blev anprist for sin freds- og neutralitets
politik, mens det øvrige Europa krigedes. 
Men for så vidt at talerne kom nærmere 
ind på de udenlandske forhold, var det 
navnlig forholdene i Frankrig i 1790' 
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eme, altså efter at revolutionen her hav
de ændret dette rige politisk, ideologisk 
og socialt. Ikke overraskende fandt fest
talerne i Odense, at det danske enevæl
dige styre var langt at foretrække frem
for franske tilstande. For professor Seyd
litz' tog forholdene i Frankrig i 1793 sig 
således ud: fyrstedespoti var afløst af 

pøbeldespoti, republikansk tyranni hav
de afløst monarkisk. Den borgerlige or
den var blevet erstattet af »afskyelig Par
tiaand«. Religionsfriheden i Frankrig hav
de ledt til forfølgelse af kristne menne
sker, og friheden og ligheden havde ført 
de skrækkeligste ulykker med sig. 63 Selv 
om Seydlitz ikke kunne sympatisere med 
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udviklingen i Frankrig, erkendte han 
altså alligevel, at det franske konge
dømme før 1789 ikke havde været ideelt 
som det danske. Det ses af, at han faktisk 
erkendte, at der før 1789 havde hersket 
fyrstedespoti og monarkisk tyranni i 
Frankrig. 

Endnu stærkere kom dette til udtryk i 
hans tale i 1795, hvor han omtalte den 
franske konge, Ludvig 16., der var blevet 
henrettet to år forinden. Der rådede delte 
meninger om kong Ludvig, fik tilhørerne 
i Odense Gymnasium at vide. Nogle kald
te ham en god mand eller endog »det 
dydigste Menneske af Verden«. Men den 
karakteristik kunne Seydlitz ikke skrive 
under på. Han kunne nemlig ikke be
gribe, hvorledes mened »Saavelsom an
den om ham vitterlig Feil« kunne forenes 
med den dydigste karakter. I hvert fald 
kunne man ifølge Seydlitz bestemt ikke 
kalde Ludvig 16. en god og viis konge. 
Men da dette var sagt, måtte han på det 
kraftigste understrege, at det heldigvis 
ikke var alle konger, der var sådan. Der
for var den kritik, der lød fra så mange 
demokratisk-sindede skribenter om, at en 
konge var lig med en despot eller en ty
ran både overdreven og urimelig. 64 

Fædreland og modersmål 

De offentlige fejringer af kongens fødsels
dag, hvor gymnasieprofessorerne holdt 
tale på dansk netop for at få et større pub
likum, bestående af folk fra forskellige 
samfundsgrupper, i tale, var udtryk for 
patriotisme og følelse af fædrelandet som 
et fælles anliggende og ansvar. En sådan 
holdning blev navnlig fremmet under 
Guldberg-styret 1772-84 65 . 

I 177 4 var det den vikarierende mate
matik-professor, Hans Jørgen Gott
schalck, der holdt festtalen, og denne tale 
havde titlen »Den ægte patriotismes Ind
flydelse på Modersproget«. Gottschalck 
beklagede her, at så mange før i tiden 
havde udvist foragt for modersmålet, 
herunder ikke mindst de lærde, der ene 
og alene havde betjent sig af latin. Men 

en sådan forsømmelse af modersmålet 
var uholdbar og heldigvis et overstået 
fænomen, kunne Gottschalck konstatere. 
Modersmålet burde nemlig ikke forsøm
mes, betonede han. Vha. modersmålet 
kunne nemlig videnskabelige resultater, 
både fra danske og udenlandske lærde, 
formidles videre til den jævne befolkning 
i Danmark, der kunne have gavn af den
ne nye viden i deres erhvervsvirksomhed, 
ikke mindst bøndernes mulighed for at 
gøre brug af nye landbrugsvidenskabelige 
forskningsresultater blev fremhævet. An
vendelse af modersmålet var en forud
sætning for befolkningens eget selvværd, 
men sandelig også for fremmedes syn på 
landet og folket. Hvordan skulle frem
mede dog kunne anse danskerne for et 
folk, der forstod at regere sig selv, ernære 
sig selv og forsvare sin egen frihed, når 
statsmænd, militærfolk og videnskabs
mænd ikke talte landets eget sprog, måtte 
Gottschalck spørge. Nej, fremmede ville 
i så fald betragte danskerne som feje og 
som slaver af fremmede sprog. Hvis mo
dersmålet derimod stod i høj kurs, ville 
fremmede derimod agte, ære, beundre og 
frygte danskerne. 66 Professor Seydlitz slog 
samme toner an, da han i 1779 talte om 
kærlighed til fædrelandet og hvad dertil 
hørte, herunder selvfølgelig kærlighed til 
landets sprog, til landets egne produk
ter, manufakturer og fabrikkerY]. H. Tau
ber understregede i 1782, at latinskolee
leverne skulle bibringes ægte patrio
tisme.68 Dette var faktisk en ret ny hold
ning, for hidtil havde betegnelsen latin
skole skullet tages for pålydende; der 
undervistes kun i »døde« sprog. Men ved 
latinskoleforordning af 177 S var mo
dersmålsundervisningen blevet styrket 69. 
En anden af Guldberg-styrets reformer, 
der betog brede kredse i Danmark med 
begejstring, var loven om indfødsret fra 
177 6. Ifølge denne skulle folk, der var 
født inden for den danske helstat (altså 
inkl. Norge og hertugdømmerne Slesvig 
og Holsten) have fortrinsret til offentlige 
embeder70

• Også i talerne på Odense 
Gymnasium fik denne forordning lovord 
med på vejen. 71 
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Selv om indfødsretsloven altså ikke gav 
fortrinsret for danskere alene, men for 
alle undersåtter i kongens riger og lande, 
var der dog visse af talerne, der afslørede, 
at de udtrykkeligt mente danskhed, når 
de talte om patriotisme. Professor Tau
ber understregede således i 1786, at hvis 
ikke borgerdyd og kristendom herskede 
og var driftig i det daglige liv, kunne 
danskheden ikke understøttes, 72 og pro
fessor Sibbern lod i sin tale i 1783 ingen 
tvivl tilbage om, at ens fædreland var det 
land, hvori man var født, 73 og altså ikke 
et land, hvor man havde valgt at slå sig 
ned og befandt sig godt. 

Afslutning 

Odense Gymnasium udgjorde i de sidste 
årtier af 1700-tallet et akademisk miljø, 
som der ikke fandtes noget sidestykke til 
i Danmark bortset fra København. De 
festforelæsninger, der her blev holdt på 
kongens fødselsdag, og hvis tilhørere 
altovervejende var et odenseansk publi
kum, gav udtryk for ledende politiske og 
sociale ideer i tiden. 

Den danske enevælde blev præsente
ret som et ideelt politisk system. Kongen 
og statsmagten var til for folkets skyld, 
kongen skulle som en landsfader sørge 
godt for sine børn, undersåtterne, ved at 
gennemføre samfundsreformer til gavn 
for befolkningens velfærd på alle områ
der af samfundslivet, og ikke mindst på 
landbrugsområdet. Den danske enevælde 
blev anset for en langt bedre samfunds
indretning mht. at fremme befolknin
gens velfærd end det regime, man fik i 
Frankrig efter 1789-revolutionen. Hvor 
vidt dette billede af styre og samfund 
svarede til de faktiske forhold, er egent
lig underordnet. Udsagnene afspejlede 
embeds- og middelklasseborgerskabets 
opfattelse af forholdene, afspejlede hvor
dan de ønskede at fremstille systemet, for 
så vidt dette var foreneligt med en loyal 
adfærd over for styret. 

Men gymnasieprofessorernes holdnin
ger var ikke uden problemer. Deres mål-

Michael Bregnsbo 

gruppe var den selvbevidste og socialt op
adstigende borger- og middelklasse, der 
identificerede sig med danskhed, og som 
de også selv hørte til. Desuden fornem
mes professorerne undertiden at have 
været i et dilemma mellem på den ene 
side at være enevældestatens loyale tje
nere og på den anden side videnskabeligt 
skolede og kritiske intellektuelle. De 
fandt, at kongens funktion var at skulle 
sørge godt for land og folk, men ville el
ler kunne ikke på den anden side ikke 
fuldtud acceptere den logiske konsekvens 
heraf, nemlig at folket måtte have lov til 
frit at fremsætte ønsker og klagemål over 
for kongen, være med til at bestemme, 
og i yderste konsekvens at gøre oprør, 
hvis kongen skulle svigte sine forpligtel
ser. Og i billedet på kongen af en fader, 
der sørgede godt for sine børn, under
såtterne, lå, at befolkningen så måtte 
være at ligne ved umyndige børn, en op
fattelse der næppe var helt i tråd med den 
socialt og nationalt - selvbevidste mid
delklasses synspunkter endsige med de 
højtuddannede akademikeres. Profes
sorerne var tilhængere af den rådende 
skrivefrihed, men med reservationer, som 
gik ud på, at friheden ikke måtte misbru
ges. Ej heller var de konsekvente og utve
tydige, når talen faldt på, hvordan un
dersåtterne skulle reagere over for en 
uretfærdig øvrighed, selv om de som 
højtuddannede og veloplyste mennesker 
havde et klart blik for det franske konge
dømmes fejl og mangler. 

U d viklingen i talerne peger i retning 
af en stigende politisk bevidsthed. I be
gyndelsen af perioden havde talerne 
overvejende et alment-filosofisk præg, og 
det var fra den antikke mytologi og hi
storie, at der blev hentet stof til sammen
ligninger og parallelliseringer74 • Fra 1784 
og navnlig i 1790'erne blev de politiske 
og sociale aspekter langt mere fremtræ
dende, ligesom det var samtidige begi
venheder i Danmark og ude i Europe (i
sær den franske revolution), som festta
lerne forholdt sig til, og som syntes at 
have sat dagsordenen - også i Odense. 
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Bilag 
Bilag l: Trykte taler, holdt på Odense 
Gymnasium på kongens fødselsdag 

BDTzow; Ole Nicolai: Om Mathematikens 
og Fysikens Nytte for Borgeren og Bonden. 
En Tale, holden paa Odense Gymnasium 
d. 29. Jan. 1780, Odense 1780. 

-: Tale ved Kongens Fødselsdag, d. 29de 
Januarii 1785, om FeZledskabets Ophæ
velse i Danmark, Odense 1785. 

GOTTSCHALCK, Hans J ør gen: Den ægte 
Patriotismes Indflydelse paa Moderspro
get En Tale, holden paa Gymnasium i 
Odense paa Kongens Fødselsfest, Oden
se 1774. 

NANNESTAD, Nicolai Engelhardt: Udkast 
til en almindelig Theorie over det menne
skelige Liv. I en Tale paa Kongens Fød
sels-Fest 1764. Holden paa Gymnasio i 
Odense, Sorø 1764. 

-: Borgerlige Talers Art og Nytte, fremsat i 
en Tale paa Kongens Fødsels-Fest 1775 
paa Gymnasio i Odense, Odense 1775. 

-: Den borgerlige Sammenholdighed, forestil
let og anpriist i en Tale paa Kongens Fød
sels-Fest 1777 paa Gymnasio i Odense, 
Odense 1777. 

SEYDLITZ, Christian Gotthold: Den sande 
Erelyst især den borgerlige, forestillet i en 
Tale paa Kongens Fødsels-Fest 1779 paa 
Gymnasio i Odense, Odense 1779. 

-:Ideen om Overherren og Lovgiveren, som 
Fader og Velgiører forestillet i en Tale paa 
Kongens Fødsels-Dag 1784 paa Gymna
sio i Odense, Odense 1784. 

-:Advarsler mod den ædle Skrivefriheds Mis
brug. En Tale holden paa Kongens Fød
selsdag d. 29. Jan. 1788 paa Gymnasio i 
Odense, Odense 1788. 

-: Opmuntring til en patriotisk og skiønsom 
Glæde over vor Lykke under den danske 
Regiering. En Tale d. 29. Jan. 1794, 
Odense 1794, trykt i tidsskriftet Al
meennyttige Samlinger til Hiertets Forbed
ring etc., XXVII, Odense 1794 .. 

-: Om den gode og viise Fyrstes tilbørlige 
Berrmmelse, med Hensyn til den danske 
Regiering. En Tale holden paa Kongens 
Fødselsdag d. 29. Jan. 1795 paa Gymna-

sio i Odense, Odense 1795. 
-: Om nogle Fordomme og Feil, som hersker 

hos vore Dages Oplysningsmænd. Tale 
holden paa Kongens Fødselsdag d. 29. 
Jan. 1796 paa Gymnasio i Odense, Oden
se 1796. 

SIBBERN, Hans: Tale-Evnens Vigtighed, 
forestillet i en Tale paa Kongens Fødsels
Fest 1781 paa Gymnasio i Odense, Oden
se 1781. 

-: Rigernes Glæde ved den lyksalige Erindring 
af Christian den Syvendes Fødsels-Fest 
forestillet i en Tale paa Gymnasio i Odense 
d. 29. Jan. 1783, Odense 1783. 

-:At en vi is og af Forsynet velsignet Brug af 
Magten er sikkerste Middel til at befordre 
almindelig Velstand forestillet i en Tale 
paa Kongens Fødsels-Fest 1787 paa Gym
nasio i Odense, Odense 178 7. 

-: At store og nyttige Gieminger have den 
fuldkomneste Rettighed til Eftertidens 
Minde forestillet i en Tale paa Kongens 
Fødsels-Fest 1792 paa Gymnasiumet i 
Odense, Odense 1792. 

-:Fremskridt til huuslig Roe og borgerligt Vel 
forestillet i en Tale paa Kongens Fødsels
fest 1799 paa Gymnasiumet i Odense, 
Odense 1799. 

TAUBER, Johan Henrik: Tale paa Kongens 
Fødselsdag, om Rigernes Lyksalighed un
der en Landsfaders beskyttende Enevælde, 
Odense 1782. 

-: Tale paa Kongens Fødselsfest Om en gud
lignende Regent som følgeværdigt Møn
ster for alle retskafne Undersaatter, Oden
se 1786. 
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Bilag 2: Forfatterne til de trykte taler 

Btitzow, Ole Nikolai (1742-94), 1768-69 
på astronomisk observationsrejse til 
Nordnorge, 1772 professor i filosofi 
ved Odense Gymnasium, dog med af
brydelse 1773-78, hvor han påny var 
på observationsrejse til Nordnorge. 

Gottschalck, Hans Jørgen (1741-1816), 
prorektor for latinskolen i Odense 
1770, 1773-78 vikar for professor Btit
zow ved Odense Gymnasium, 1778 
præst ved hospitalet i Odense og sog
nepræst til Pårup. 

Nannestad, Nicolai Engelhardt (1730-
82), 17 S S sognepræst ved Herlufs
holm, 17 58 professor hebraisk (inkl. 
teologi) ved Odense Gymnasium, dr. 
theol. 17 60, fra 17 66 tillige kapellan 
ved Skt. Knuds kirke. 

Seydlitz, Christian Gotthold (1738-96), 
17 7 4 ekstraordinær professor i filosofi 
ved Københavns Universitet, 1777 pro
fessor i græsk og filosofi ved Odense 
Gymnasium, 1782 udpeget til profes
sor i logik og metafysik ved Køben
havns Universitet, men nåede aldrig 
at tiltræde. 1782 blev han professor i 
teologi ved Odense Gymnasium, hvor 
han desuden beholdt sine hidtidige 
stillinger. 

Sibbern, Hans (1733-1804), 1760 lærer 
ved latinskolen i Odense, 1779 vikar 
for rektor her, 1782 adjungeret og 1785 
virkelig kanrektor ved samme skole 
samt professor i retorik (veltalenhed) 
ved Odense Gymnasium, afsked som 
kanrektor 1800. 

Tauber,Johan Henrik (1743-1816), 1773 
rektor for latinskolen i Horsens, 1781 
rektor for latinskolen i Odense og pro
fessor i filologi (sprog) ved Odense 
Gymnasium, 1787 rektor ved domsko
len i Roskilde, dr.theol. 1790, afsked 
efter ansøgning 1808. 

·. 
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