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Danmarkshistorie i 100 bøger
Sig navnet Struensee – og se, hvad der sker
Johann Friedrich Struensee indtog Danmark som et frisk pust
fra den store verden med oplysningens ideer om ytringsfrihed og
mere humane straffelove i rygsækken. Men hans mange ideer og
hans forhold til dronningen var for meget for det tilbagestående
Danmark. I 1772 blev han arresteret og henrettet.
Sådan lyder den gængse myte om Struensee – i fiktionens verden.
Virkeligheden var mere nuanceret. Nok nåede Struensee på kun 16
måneder at gennemføre over 2.000 reformer, men han havde ikke
blik for hverken det politiske spil eller kongens betydning under
enevælden. Københavnerne hadede ham og gjorde oprør. Det kos
tede ham magten – og livet. Men altså ikke myten.
I Struensee fortæller den prisvindende historiker Ulrik Langen om
Struensees politiske liv, forholdet til dronningen og det lange liv i
film, romaner og teaterstykker.

Forfatteren siger:
”Det slog mig, hvor påfaldende stor forskel der er på samtidens vurderinger af
Struensee og eftertidens især skønlitterære skildringer. I sin samtid var Struen
see forhadt, og i eftertiden fremstilles han som en helt. Hvorfor det?”
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”Hver gang jeg vender tilbage til de 16 måneder, Struensee var ved magten, bliver
jeg grebet af, hvor dramatisk og desperat begivenhederne udviklede sig. Og når
man ser på historien og eftertiden som helhed, opdager man hele tiden nye vink
ler og perspektiver. Struensee bliver man aldrig færdig med.”

				
Ulrik Langen er professor i historie ved Københavns Universitet.
Om serien
Struensee er 8. bog i forlagets serie 100 danmarkshistorier. Bøgerne
udkommer en gang om måneden i otte år og er centrale i et større
projekt, der bl.a. omfatter onlinespillet Dyst!, materiale på danmarks
historien.dk, kronikker i Politiken og arrangementer på Folkeuniver
sitetet i Aarhus og Emdrup.
Se mere på 100danmarkshistorier.dk
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