
Birgitte Dalsgård 

Staiidskonflikten 
i Blichers fort~llinger 

I .  Indledning 
»Standskonflikten i Blichers fortzellinger« er oprindelig et specia- 
le, som jeg afleverede ved Aarhus Universitet i 1975. 1 den forelig- 
gende artikel er den historiske skitse beskåret, antallet a f  eksem- 
pelanalyser reduceret, og der er foretaget en del mindre rettelser. 
Hovedsynspunktet og dispositionen er imidlertid fastholdt. 

Standskonflikten er et hovedtema såvel i de fortzllinger, som 
Blicherforskningen har kanoniseret, som i de ikke anerkendte for- 
tzellinger. Denne standskonflikt kan efter min opfattelse kun for- 
stås, hvis forfatterskabet ses i sin historiske sammenhzng. Ud fra 
gzngse historiske fremstillinger har jeg derfor udarbejdet en skit- 
se af det danske samfunds udvikling fra 1780 til 1849, som danner 
baggrund for en social, okonomisk og litteraer placering af Bli- 
cher. Herudfra kan standskonflikten forstås og defineres som en 
omarbejdelse af de modsztninger hos Blicher selv, der i sidste in- 
stans beror på en fundamental modsigelse i det senfeudale sam- 
fund. Forst derefter kan der redegores for, hvordan standskon- 
flikten bearbejdes i Blichers fortzllinger. På grundlag af det uni- 
vers, hvori standskonflikten dannes, er det muligt at foretage en 
inddeling af fortzllingerne i seks grupper. Ud fra eksempelanaly- 
ser gores der rede for, hvordan standskonflikten i de enkelte grup- 
per bliver bearbejdet, og den bevidsthedsmzssige svingning, som 
de forskellige bearbejdninger er udtryk for, bliver afslutningsvis 
ridset op. 

I I .  Fra feudalismens sammenbrud til betingelserne for 
et kapitalistisk samfunds fremvzekst 

1. Udviklingen inden for hovederhvervene 
Senfeudalismen betegner den periode i historien, hvor betingel- 
serne for en kapitalistisk produktionsmåde bliver skabt, samtidig 
med at de hidtidige feudale produktionsforhold går til grunde. 
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1 Danmark indledes den senfeudale periode allerede omkring 
1660, men forst henimod slutningen af 1700-tallet - fra ca. 1780 
til ca. 1849 - tager affeudaliseringsprocessen fart, og modsigelsen 
mellem de feudale produktionsforhold og den kapitalistiske pro- 
duktionsmåde bliver problematisk. 

Hovedvzgten i den folgende skitse, der kort redegor for udvik- 
lingen i den nzvnte slutfase, er lagt på forholdene i provinsen, 
dels fordi skitsen danner baggrund for en klassem~ssig placering 
af Blicher, dels fordi affeudaliseringsprocessen på det tidspunkt 
netop har sit centrum på landet: Med landboreformernes gennem- 
frarelse i 1780'erne begynder de feudale produktionsforhold for al- 
vor at blive t rzngt  af den kapitalistiske produktionsmåde. Den 
landlige husflids organisering i forlagssystemer og provinshande- 
lens opblomstring (på Kobenhavns bekostning) i tiden efter 1814 
er vzsentlige forudsztninger for, at den middelalderlige, feudale 
samfundsstruktur endeligt bryder sammen og erstattes af et kapi- 
talistisk, liberalistisk samfundssystem. Forst efter 1840 koncentre- 
res kapitalen i Kobenhavn, og dermed skabes forudsztningerne 
for et industrielt gennembrud i hovedstaden. 

Landbrug 
Der var både ideologiske og okonomiske årsager til, at tyngde- 
punktet i den danske regerings reformpolitik kom til at ligge pa 
landbrugsomradet. Hvor hojmerkantilisterne havde lagt hoved- 
vzgten på handelen, betragtede senmerkantilisterne landbruget 
som rigdommens egentlige grundlag. De var samtidig ved at gå 
v z k  fra den protektionistiske, rakonomiske politik og lagde i ste- 
det starre vzgt  på okonomisk frihed. Samtidig steg efterspargslen 
på korn, dels fordi England med overgangen til industrialisme var 
blevet et landbrugsfattigt land, dels fordi Danmark fra 1735 havde 
kornmonopol på Norge. 

Initiativet til landboreformerne kom fra centraladministratio- 
nen i Kobenhavn, fra de idealistiske embedsmznd og godsejere, 
som efter kuppet i 1784 blev rådgivere for den reformvenlige 
kronprins Frederik: brodrene Reventlow, A.P. Bernstorff og Chr. 
Colbjornsen. I 1786 nedsattes Den store Landbokommission, og 
vigtige reformer som f.eks. forbedring af fzstebondens retsstil- 
ling, ophzvelse af stavnsbåndet, tilbud om lån til bonderne for at  
muliggore selveje blev gennemfort. Det betad bl.a., at produktivi- 
teten steg betydeligt, at jorden blev bedre dyrket, og at kvægbe- 
standen kunne forages. Under Napoleonskrigene voksede ef- 
tersporgslen på korn i Europa, og da den danske seddelinflation 
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samtidig tog fart, steg landbrugspriserne kraftigt. De stigende pri- 
ser gav landbruget nkonomiske muligheder for at gennemfnre nye 
reformer, som ngede produktiviteten, hvorefter indkomsterne at- 
ter steg, og nye reformer igen kunne ivzrkszttes. 

For godsejerne betnd reformerne en langt mere fordelagtig ud- 
nyttelse af fzstejorden end hidtil. Den fri bonde var nemlig en be- 
dre afgiftsyder og den fri landarbejder en bedre arbejdskraft. For 
at få fart i udskiftningerne vedtoges i 1792 en lovzndring, der gav 
godsejerne ret til at tage rente hos bnnderne af den kapital, de in- 
vesterede i forbedringer af godserne. På hovedgården medfnrte 
det indskrznkede eller aflnste hoveri en zndring af driftsmåden. 
Hovedgardsjorden skulle nu i vid udstrzkning drives med lannet 
arbejdskraft, og det blev derfor en fordel for godsejerne at lzgge 
produktionen om fra korn- til kvzgavl. Behovet for arbejdskraft 
blev dzkket ved udlzgning af småparceller til husmznd eller ved 
opfarsel af jordlnse huse, som blev lejet ud til daglejere. 

Med landboreformerne var der således kun sket forbedringer 
for godsbesidderne; der var ikke rokket meget ved deres nkonomi- 
ske stilling, og deres samfundsmzssige position var stadig privile- 
geret. Fnrst med grundloven af 1849 ophzvedes de forrettigheder, 
der hidtil havde vzret knyttet til adel, titel og rang. 

Også b~ndernes forhold blev dog på mange områder forbedret: 
Lovgivningen blev bondebeskyttende, stavnsbåndet blev oplnst, 
hoveriet blev lagt i faste rammer eller helt aflnst, og korporlig af- 
straffelse af gårdfzsteren - men ikke af husmanden og hans kone 
- blev forbudt. Desuden blev dyrkningsmetoderne forbedret og 
ejendomsforholdene blev zndret mange steder: ca. % af bnnder- 
ne var selvejere i 1815 - i 1780 var der nzsten ingen. 

Som nzvnt blev landboreformerne ivzrksat fra oven. Bnnder- 
ne var Iznge de mest konservative, fordi de ikke kunne overskue, 
at reformerne også kunne forbedre deres forhold. Bnnderne var 
iszr  skeptiske over for udskiftnings- og udflytningsplanerne. 
Fnrst da godsejerne fik ret til at påligne bnnderne renten af inve- 
steringer i udskiftninger, blev disse gennemtrumfet. Endnu mere 
t rzgt  gik det med udflytninger. For det farste var det dyrt - og 
godsejerne havde ikke umiddelbart nkonomiske fordele af at gen- 
nemtvinge udflytninger. For det andet var bnnderne ikke glade for 
at opgive den tryghed, landsbyfzllesskabet gav dem. 

Under krigen med England (1807-1814) steg priserne på land- 
brugsvarer igen, men reformarbejdet gik nizsten i stå, fordi rege- 
ringen koncentrerede sig om krigsfnrelsen og de nkonomiske van- 
skeligheder, den knbenhavnske handel kom ud i. Mange selvejer- 
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bonder fik dog gavn af inflationen, idet de under krigen kom af 
med deres garld. Disse bonder blev nu selv vareproducerende små- 
kapitalister. Svarlget mellem galdfri  og garldbundne bonder vok- 
sede hastigt; producenterne blev rigere, mens Ionmodtagerne, hvis 
Ion ikke steg i takt med priserne, blev fattigere og fattigere. Over 
alt i samfundet opstod der store sociale forskelle, fordi formue i 
fast ejendom voksede i takt med priserne, mens formue og ind- 
tagter  i pengeform reduceredes betydeligt. 

Fra 1813 begyndte det generelt at  gå tilbage for landbruget. 
Statsbankerotten forte til en voldsom deflation, og omtrent samti- 
dig mistede Danmark kornmonopolet på Norge. Det danske korn 
var trods reformerne endnu på det tidspunkt for ringe til at  klare 
sig på det frie marked. Endelig medforte Napoleons-krigenes af- 
slutning i 1815, at mange soldater vendte hjem som arbejdskraft 
for landbruget, således at  kornimporten i de fleste lande i Europa 
blev formindsket i de folgende år.  De kapitalkrarvende reformer 
gik narsten i stå, og udviklingen på landbrugsområdet stagnerede 
i de ti år ,  landbrugskrisen varede. 

Efter 1825 blev de europaiske konjunkturer bedre, og da  Eng- 
land fra 1828 havde foretaget andringer i kornloven med hensyn 
til importen, fortsatte stigningen i den okonomiske vakst .  Samti- 
dig med at  okonomien blev bedre og de liberale ideer vandt storre 
udbredelse, blev bonderne mere selvbevidste, og kravene o m  stor- 
re frihed voksede. På baggrund af de  positive erfaringer fra den 
forste reformperiode havde bonderne troet, at  de  havde konge- 
magten på deres side, men de  blev skuffede: Godsejerne fik i 
standerforsamlingerne deres magt over farstebonden befastet. 
Og det gav bagslag. Den progressive del af bondestanden dannede 
som modt rak  hertil en radikal landbobevargelse. Regeringen sva- 
rede med at udstede bondecirkularret i 1845, som i realiteten fra- 
tog bonderne deres forsamlingsfrihed. Nu brod bonderne defini- 
tivt med enevarlden. I stedet allierede de sig med de  liberale kredse 
i byerne, - i 1846 oprettedes Bondevennernes Selskab. Med juni- 
grundloven af 1849 blev det politiske tyngdepunkt flyttet over til 
de  liberale og bonderne, og derefter blev de sidste rester af den 
feudale samfundsstruktur afviklet. 

Det var et forarmet landproletariat af hustncend og inderster, 
der betalte godsejernes og bondernes okonomiske fremgang. Som 
narvnt opstod der ved hoveriets indskrankning et arbejdskraft- 
problem, som man i vid u d s t r ~ k n i n g  lmte ved at  udlzegge sma- 
parceller til husmand  eller bygge helt jordlose huse til udlejning 
til daglejere. Mellem 1787 og 1801 ogedes antallet af husmand  fra 
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