
Torben Kragh Grodal og Jorgen Holmgaard 

Skitse til en litteratur- og 
bevidsthedshistorisk beskrivelse 
af perioden 1848-1 90 1 i Danmark 

Det folgende skrift er et arbejdspapir fra en ikke afsluttet forsk- 
ningsproces, og det er saledes af forelobig karakter, p3 flere må- 
der. Nogle af de skitserede beskrivelser er arbejdshypoteser i hØj- 
ere grad, end den sproglige formulering giver indtryk af. En an- 
den begrænsning ligger i, at flere områder af periodens tekstlige 
stof ikke er inddraget i skitsen. Det gælder bondernes litteratur- 
og bevidsthedsliv, og det gælder arbejder-, kvinde- og triviallitte- 
raturen, som ikke mindst i slutningen af perioden bliver betyd- 
ningsfuld i helhedsbilledet, der i denne gengivelse i for hØj grad 
er domineret af den traditionelle finlitteratur. Endelig er skitsen 
behæftet med den skævhed, at arbejdet ikke er lige fremskredet 
over hele perioden, og at eksempelvis den tekstnære behandling 
af mellemlagslitteraturen star væsentligt længere fremme i sidste 
del end i fØrste. 

Projektet er kollektivt, men arbejdsdelt. JH har skrevet skit- 
sens forste del, TKG dens anden. 

I .  Den samfundsm~ssige udvikling 
a. Produktionsmåde og -forhold: Udviklingen frem mod rent ka. 
pitalistiske produktionsforhold kommer omkring 1850 ind i en 
fase, hvor produktionsmådens juridiske rammer blev etableret. 
Loven om næringsfrihed, som blev vedtaget i 1857 til ikrafttræ- 
den fire år senere, indeholdt den formelle ophævelse af det pri- 
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vilegie- og laugssystem, som den Økonomiske udvikling allerede 
i vidt omfang havde nedbrudt, men som nu i fuld politisk aben- 
hed blev afskaffet. Det mindre urbane småborgerskabs kamp for 
en modifikation og ikke en afskaffelse af laugssystemet var bag- 
udrettet og ude af trit med selv de eksisterende forhold, og de 
Øvrige indvendinger mod en kapitalistisk fremtid var ligeledes 
kendetegnet af, at de ikke kunne anvise noget andet alternativ 
end den halvfeudale beskyttelse af smaborgerlige produktions- 
former, som allerede havde vist sig åbenlyst uforenelige med den 
bevægelse, der var i gang inden for handel og fremstillingsvirk- 
somhed. 

Udbredelsen af markeds~konomien foregik i to baner. Uden- 
rigshandelen ekspanderede ubrudt i sammenhæng med de stadig 
gunstige kornsalgskonjunkturer og muliggjorde i lgbet af 40'erne 
og 50'erne opkomsten af en ny kgbenhavmk handelskapital, som 
fra slutningen af 50'erne og stærkere i 6O'erne gjorde sig fri af 
udenlandsk afhængighed (Hamborg) og fik karakter af en natio- 
nal kapital. Den anden vigtige del af handelsudviklingen foregik 
i detailledet, idet selvforsyningens aflØsning af varerelationer og 
en videregående arbejdsdeling ikke alene skete i takt med byud- 
viklingen, men også begyndte at trænge frem hos de som kom- 
producenter gradvis mere markedsintegrerede bonder. Endelig 
s5 man så, betinget af og tæt samh~rende med denne Økonomiske 
struktur, begyndelsen til en industri, som forarbejdede landbrugs- 
produkter og var orienteret mod det ekspanderende hjemmemar- 
ked. Carlsberg-bryggerierne var allerede i 1860'erne et industri- 
kapitalistisk foretagende efter moderne europæisk mgnster. 

b. Politiske forhold, klasser og klassekamp: Junigrundloven fast- 
satte en række borgerlige rettigheder, som lagde sig til de Økono- 
miske relationer, der med nænngsfrihedsloven blev gældende, og 
tilsammen udgjorde gunstige rammer for den kapitalistiske ud- 
vikling. Som sit andet vigtige indhold etablerede junigrundloven 
med rigsdagen en politisk offentlighed, hvor klassernes interesser 
kunne artikuleres over for hinanden på en kvalitativt ny måde i 
forhold til den privilegieregulerede og censurerede presse og de 
rådgivende stænderforsamlinger, som hidtil havde været de vig- 
tigste rammer for klassemes politiske manifestationer. Det poli- 
tiske pres, som fremtvang forfatningsændringen, udgik fra en al- 
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liance mellem det kgbenhavnske handelsborgerskab, bag ved det 
dele af det kgbenhavnske smaborgerskab og så bqnderne, det 
agrare smaborgerskab. Den f ~ r s t e  og den sidste af disse klasser 
var i bevægelse fremad, b~nderne  i kraft af korneksporten, han- 
delsborgerskabet i kraft af den markeds~konomiske ekspansion, 
som korneksporten og den indtjente valuta afsatte. 

De to klasser havde indledningsvis sammenfaldende interesser 
i en afskaffelse af enevælden, idet styrkeforholdene i konstella- 
tionen, som den byggede pA - en herskende godsejerklasse, en 
svag handelskapital og et politisk umyndiggjort agrart smilbor- 
gerskab - var under tydelig ændring. Godsejerne tradte i denne 
situation op som konservativ kraft. Det skyldtes ikke, at de Øko- 
nomisk levede af feudale udbytningsrelationer eller Økonomisk 
havde antikapitalistiske interesser. De havde politiske interesser 
i det eksisterende enevældesystem, idet dets hierarkiske og ar- 
kanagtige forvaltningspraksis og de tvangsforhold, som det op- 
retholdt, endnu matte anses som det mest velegnede instrument 
til at fastholde de Øvrige klasser i deres svage stilling og sikre den 
direkte (Ionarbejde) og indirekte (prioriteter m.m.) kapitalistiske 
udbytning af de arbejdende klasser pA landet. 

Allerede i 1840'ernes hzemmede politiske debat havde denne 
interesse selvsagt vanskeligt ved at legitimere sig uden for gods- 
ejerklassen og dens afhamgige embedsmznd, og omkring grund- 
lovsdebatterne blev de konservative godsejere trængt helt i bag- 
grunden. Den svage modstand, som handelsborgerskabet og bgn- 
derne viste sig at stA over for, Abnede for, at forskellene i deres 
interesser hurtigt kom frem. Handelsborgerskabet og dets tals- 
mznd Ønskede et parlament, men den almindelige valgret til det- 
te parlament var i langt hØjere grad et Ønske hos bflnderne, der 
i kraft af deres talstyrke ville komme til at stA væsentligt stær- 
kere end nogen af de andre klasser. Til og med grundlovens ved- 
tagelse lykkedes det at forlige disse divergerende tendenser, men 
så snart dette resultat var d e t ,  var grundlaget til stede for nye 
politiske alliancer. Selv om det tog 25 Ar, inden handelsborger- 
skabet (og dets embedsmænd) og godsejerne (og deres embeds- 
mænd) endegyldigt forenedes i dannelsen af partiet hejre, var 
det allerede fra 50'erne synligt, at det var denne alliance, der var 
undervejs. Efter at de to kapitalistklassefraktioner, som det drej- 
ede sig om, ikke mere skiltes af godsejernes uholdbare kamp for 
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