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Anmeldt af Karina Jensen
Ulrik Langen, professor i historie ved Københavns Universitet har skrevet en fabelagtig bog om
Struensee. Der er både fokus på de dramatiske begivenheder der udfoldede sig med ham ved
magten, affæren med dronningen og kampen om hans eftermæle.
Langen skriver diskuterende og informativt om en af Danmarkshistoriens mest omdiskuterede
personer; som han skriver i bogen: “Struensee var ikke blot et menneske eller en politiker. Han var
en begivenhed i Danmarkshistorien. En af den slags, der fik varig betydning”.
Bogen er inddelt i 3 kapitler: Glæden, Magten og Myten. Gennem disse kapitler får man et
uddybende og validt billede af, hvordan Danmarks samfund under enevælden, og hermed også
under Christian VII’s regeringstid, er opbygget. Vi bliver introduceret til Struensees fortid og
familieliv, og bliver inviteret til at danne os en mening om ham som person, som læge og som en
oplyst tænker. Man kan læse sig til, at Struensees syn på samfundet og dets handlingsmønstre, er
influeret af den franske oplysningstænker Helvétius. Dette kan give os indsigt i, hvorfor han stiller
sig skeptisk over for den enevældige konge, og hermed også kirkens magt i samfundet.
Med forholdet til Caroline Mathilde og kontrollen over kongen, skriver Langen: “Den 17. juli 1771
blev Struensee de facto diktator.” Bogen beskriver detaljeret om, hvordan Struensee nu er blevet
diktator i kongeriget Danmark, og hermed også hvordan hans oplyste tanker og meninger
udfordrede det danske enevældige samfund.
Han diskuterer ydermere “Hvad gik galt?”. Struensee forstod sig ikke på den danske enevældige
politiske struktur. Hans virkelighed - altså hans samfundssyn påvirket af tanker fra
oplysningsmanden, Helvétius, var for langt væk fra den enevældige virkelig. Han var og forblev en
udefrakommende, der ikke var og ville integrere sig i enevældens system.
Afslutningsvis gennemgår Langen “Kampen om eftermælet”; han nævner en del historikere og den
måde, de har bearbejdet og fremvist deres værker om Struensee. Han lægger vægt på, at den
historiske Struensee ikke er af samme opfattelse som den fiktive Struensee.
Hvorfor var Struensee hadet af det folk, han så inderligt kæmpede for? Som historielærer er det dét
spørgsmål man ofte analyserer, og i mine øjne har Langen netop besvaret dette.
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