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Det kan med rette hevdes at mange av Holbergs tidlige tanker/skrifter om menneskeretten, gjenfinnes i romanen 

om Niels Klim. 

«Jeg er et menneske likeså vel som du ‒ det er det kraftigste bevis man fører mot den som forakter andre», skrev 

Holberg : i Kapitel 6 ‘Om den naturlige lighed imellem alle mennesker’ 

. 

Dette er hentet fra sakprosateksten «Introduktion til naturens og folkerettens kundskab» (1716)    
(teaterstykkene kom i 1720-årene) (den franske revolusjon i 1789)  (Grunnlovsforsamlingen på Eidsvold 1814) (slaveri fram til 1865) 
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Kapitel 6 

Om den naturlige lighed imellem alle mennesker 

Foruden den kærlighed som et menneske har til sit liv, legeme og gods, er også enhver indplantet at han 

agter og ærer sig selv og undertiden skatter sit navn og rygte højere end sit liv. 

Sådan estime, omendskønt den kommer af adskillige årsager såsom af sindets og legemets herlighed, 

ære og værdighed og andet som er ringere, så dog er den fornemste årsag og grundvold dertil den 

menneskelige natur; thi i det ord menneske holdes for at være nogen værdighed, óg er det kraftigste bevis 

man fører mod dem der foragter andre: “Jeg er et menneske lige såvel som du.” Og som den menneskelige 

natur tilegnes alle mennesker lige meget, så følger derpå at enhver bør at agte et menneske som det der af 

naturen er ham ligt. 

Sådan lighed består ikke alene deri at voksne menneskers kræfter er hartad lige, så at omendskønt alle 

ikke er lige stærke af lemmer, så kan dog den svageste gøre den stærkeste skade og enten ved list eller andre 

skadelige instrumenter berøve ham sit liv;  thi til at skade er vi mægtige nok, siger Seneca. Men sådan lighed 

består mest deri at ethvert menneske må rette sig efter den naturlige lov, hvilken tilsteder ingen at gøre en 

anden uret fordi han har des flere sindets og legemets gaver, og at vi er alle mennesker og de menneskelige 

vilkår og skrøbelighed undergivne. 

 Sådan lighed når den bliver iagttaget, er meget kraftig til at holde fred og venskab iblandt menneskene; 

thi den som vil have tjeneste af en anden, må også beflitte sig på at gøre tjeneste, óg må den ene hånd, som 

ordsproget lyder, to den anden. Tværtimod om sådan lighed ikke bliver iagttaget, gøres menneskene 

derudover uomgængelige, og det menneskelige selskab foruroliges idet nogle vil agte sig højere og 

værdigere end andre og tilegne sig den største del i det de har ikke mere ret til end andre. 

Når en skal uddele ret imellem andre, må han også nøje iagttage en lighed og ikke uden årsag se mere 

på den enes fordel end den andens, men imellem lige personer gøre lige delinger. Dersom en ting er så 

beskaffen at den ikke kan deles, da må de som har lige ret til samme ting, bruge den tilfælles. Dersom den ej 

heller kan haves tilfælles, da må de skiftes til at bruge det, eller den som beholder det alene, må give de 

andre noget som er ligegyldigt i stedet. Ifald det ej heller vil gå for sig, må man kaste lod derom, hvilket er 

det bedste middel efterdi ingen kan derved beklage sig at lide uret eller foragt. 

Omendskønt der er en naturlig lighed imellem alle mennesker, så kan dog en når han har forhvervet sig 

sådan ret som giver ham fortrin frem for andre, med billighed bruge samme ret, dog så, at han ikke 

hovmoder sig deraf eller foragter andre, men heller betragter sig selv og den menneskelige naturs 

skrøbelighed, item de fejl han har begået og endnu kan begå, endelig at han overvejer, som Cartesius siger: 
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“at enhver, lige såvel som han, har og kan bruge sin frie vilje”, hvilket er det eneste som et menneske kan 

holde for sit eget, og hvorved han kan sætte pris på sig selv. 

En foragt vises på adskillige måder, besynderlig ved udvortes gebærder, ord, laster eller anden spot, óg 

er den synd des højere at agtes jo mindre andre kan fordrage sådan spot; thi der findes mange der hellere 

vil sætte deres liv i højeste fare end drikke en spot i sig hvorved deres navn og rygte krænkes. 

Af dette alt sammen kan man se at de gamle grækeres mening må forkastes hvorved en del mennesker 

holdes for af naturen at være trælle, hvilket strider lige mod den naturlige lighed. 

Vel er sandt at nogle mennesker har de sindets gaver at de ikke alene kan regere sig selv, men endogså 

andre. Andre derimod er grove og tykhovedede så at de intet godt kan gøre uden de drives dertil og 

undervises deri af andre. Når sådanne lever under kloge menneskers direktion og herredømme, da er de i 

den stand som bedst stemmer overens med deres natur, hvorfor dersom der frivilligt skulle oprettes noget 

herredømme imellem dem, da var det tilbørligt at de forstandige bekom magten til at byde, og de tåbelige 

var under fornødenhed at adlyde. 

Ikke des mindre er det meget urimeligt at tro at sådan naturlig bekvemhed giver én straks herredømme 

over en anden der er tåbelig og bekvem til at tjene; thi til at oprette et herredømme udfordres først 

menneskelig gerning og indstiftelse, og som alle har den naturlige frihed i lige grad, så kan ingen tilegne sig 

herredømme over den anden uden han har givet sit samtykke dertil, enten udtrykkeligt eller stiltiende; thi 

enhver kan ikke prætendere at være konge fordi han kan forestå en regering, ej heller general fordi han kan 

anføre en krigshær. Ingen, siger Albutius hos Senecam, er født frie, ej heller nogen født en slave, mens 

sådanne navne har lykken givet enhver. Hvilket kan således forklares: Menneskene er af naturen lige og kan 

ikke skilles fra hinanden, men så snart de falder fra den stand, da bliver nogle besynderlig kaldet tjenere, og 

de andre som beholder den naturlige stand, frie, ligesom i en stad førend der udskrives soldater, alle 

indbyggere kaldes med et ord bor|1 90gere, men efter at en del deraf er udskrevet til stridsmænd, bliver der 

tvende adskilte navne, nemlig: borgere og soldater. 
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Dette kan vi sammenligne med et utdrag fra romanteksten, 

Niels Klims reise til den underjordiske verden (1741): 

. 

 

KAPITEL 7  

OM STYREFORMEN 
I fyrstendømmet Potu er fyrstemagten arvelig, nærmere betegnet arvelig i lige 

linje. Sådan har det været i hele 1000 år, og det overholdes stadig nøje. 

Historieskrivningen viser ganske vist at potuanerne en enkelt gang har afveget fra 

arvefølgen: Fornuften synes jo at kræve at herskerne er klogere og bedre 

begavede end deres undersåtter, og derfor var der en del der mente at man 

nødvendigvis måtte tage *større hensyn til evner end til |83fødsel og vælge den 

blandt borgerne som man mente var bedst egnet. De ophævede derfor den gamle 

arvefølge og besluttede enstemmigt at overdrage fyrstemagten til en filosof ved 

navn Rabaku. Til at begynde med ledede han landet så klogt og mildt at hans 

styre fremstod som et forbillede som andre burde følge. Men det varede kun 

ganske kort – så opdagede potuanerne, for sent, at det ikke er sandt hvad man 
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plejer at sige, at *det rige er lykkeligt hvor filosofferne sidder ved roret. For den 

nye fyrste *var steget op fra den usleste oprindelse til magtens tinde, og derfor 

kunne hans evner og regeringskunst alene ikke sikre ham den respekt og 

værdighed som holder staten oppe og binder den sammen. De der indtil for nylig 

havde været hans ligemænd eller overordnede, kunne ikke formås til at adlyde en 

ligemand eller underordnet og til at vise den nye fyrste den lydighed som 

undersåtter bør vise deres foresatte. Så hver gang de fik ordre om noget 

ubehageligt eller besværligt, begyndte de at murre i krogene, for de tænkte ikke 

på ham som den fyrste han nu var, men som den han havde været før han blev 

udnævnt. |84Han var derfor tvunget til at tigge og bede for at opnå noget. Men han 

opnåede ikke meget med indsmigrende ord, for *de havde ingen respekt for hans 

love og forordninger og rynkede på næsen af hvad som helst der kom fra hans 

hånd. Da det gik op for Rabaku at der skulle andet til for at holde undersåtterne 

til deres pligter, opgav han venlighed og charmeoffensiver og forfaldt til hårdhed. 

Men denne anden yderlighed *fik de gløder der lå og ulmede under asken, til at 

flamme op i lys lue: Befolkningen rejste sig i åbent oprør mod fyrsten, og én 

opstand var dårligt blevet rigtig nedkæmpet før den næste fulgte. Da det endelig 

gik op for ham at staten kun kunne bestå under en leder af fornem slægt, hvis 

oprindelse kunne vække ærefrygt hos befolkningen, abdicerede han frivilligt og 

overlod tronen til den fyrste som af fødsel havde ret til den. Sådan vendte freden 

tilbage med det gamle kongehus ved roret, og de storme som i lang tid havde 

rystet staten, stilnede af. Siden den tid har det under dødsstraf været *forbudt 

nogen sinde i fremtiden at foretage den mindste ændring i arvefølgen. 

Der er altså tale om et arveligt fyrstendømme, og det er meget sandsynligt |85at 

den gamle arvefølge vil få lov at stå uantastet for evigt så man kun i yderste 

nødstilfælde vil *gå uden om den førstefødte. I historiske værker om Potu omtales 

faktisk en filosof der ville lave om på *denne kongelov og fandt på en opblødning 

af systemet. Man skulle ganske vist ikke gå uden om kongefamilien, men han 

foreslog at man valgte mellem den afdøde fyrstes sønner og satte den af dem på 

tronen der havde de mest iøjnefaldende kvaliteter, og som undersåtterne anså for 

bedst kvalificeret til opgaven. Da han havde fremsat dette lovforslag, 

*underkastede han sig traditionen tro en prøve og stillede sig med løkken om 

halsen mens der blev stemt om hvorvidt forslaget var brugbart. Men da rådet 

havde holdt møde, og stemmerne var talt op, stod det klart at lovforslaget var 

afvist som uoverlagt og farligt for landet. De mente nemlig at det ville skabe 

masser af ballade og give *anledning til kiv og strid mellem kongens børn, og at 

det var bedre at den førstefødte havde førsteretten til tronen uanset om de yngre 

sønner var bedre begavede. Loven blev altså forkastet, og forslagsstilleren hængt. 

For forslagsstillere |86er de eneste der bliver hængt der i landet. Potuanerne 

mener nemlig at en hvilken som helst forandring eller reform, den kan være nok 

så velgennemtænkt, skaber uro og uorden og sætter hele staten i skred. Og hvis 

den er overilet og dårligt gennemtænkt, lægger den alt i grus. 
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De potuanske fyrsters magt er ikke indskrænket af nogen lovgivning, men er 

alligevel snarere faderlig end kongelig. De udøver retfærdigheden ud fra deres 

gode forstand, ikke ud fra loven, og derved *forener de konsekvent to ellers 

uforenelige størrelser: fyrstemagt og frihed. 

Den allermest hensigtsmæssige af alle fyrstendømmets love er den hvormed 

fyrsterne forsøger – så vidt det er tilrådeligt for staten – at opretholde *ligheden 

mellem undersåtterne. Derfor er der ingen rangklasser der i landet, der er kun 

tale om at underordnede skal adlyde deres foresatte og yngre skal respektere 

ældre. Den underjordiske historieskrivning fortæller at man for nogle 

århundreder siden opererede med rangklasser, og at de var fastlagt ved lov. Men 

det fremgår samtidig at de gav anledning til stor uro. En storebror syntes det var 

urimeligt |87at skulle stå tilbage for sin lillebror, og forældre fandt det utåleligt at 

blive regnet for ringere end deres børn, og følgen var at træerne undgik hinanden, 

og i sidste ende at al samtale og alt samkvem ophørte fuldstændig. Men det var 

ikke de eneste besværligheder ved det. Med tiden resulterede denne inddeling af 

befolkningen i at de dygtigste og mest ansete træer, dem som naturen havde 

udstyret med de største evner og de fleste grene, ved selskaber og 

sammenkomster blev anbragt på de sidste og bageste pladser. For de træer der 

havde en egen værdi og hævdede sig ved deres dygtighed og klogskab, kunne 

aldrig få sig selv til at ansøge om en titel eller ret til at sidde forrest. Men 

ubetydelige og værdiløse træer havde brug for at skjule deres naturlige mangler 

og hulhed med flotte titler, så de rendte uafbrudt fyrsten på dørene med 

ansøgninger, lige til det lykkedes dem at vride en titel ud af ham. Og følgen blev at 

titler til sidst blev betragtet som *tegn på at man var et særlig værdiløst træ. Det 

var sære og latterlige scener man præsenterede tilrejsende for ved officielle 

møder og i private selskaber, hvor de kunne se tjørne og andre stikkende buske 

sidde på hæderspladserne mens |88palmer, cedertræer og imponerende ege med ti 

eller tolv grene blev anbragt på skamler eller på de allerbageste bænke. Så længe 

forholdene var sådan, var det nemlig de færreste tjørne der ikke havde en eller 

anden titel. Kvinder fik titler som husholdningsråd, mådeholdsråd eller hofråd, 

og det skabte endnu større ballade hos det svage køn end blandt mændene. Visse 

træer gik så vidt i deres forfængelige ambitioner at de anglede efter titler som ti-

grenet eller tolv-grenet til trods for at de fra naturens side kun var udstyret med 

to eller tre, ligesom tjørne og andre stikkende buske for alt i verden ville kaldes 

palmer – hvilket ville være lige så latterligt som hvis en vanskabt og forkrøblet 

mand satte næsen op efter titlen *“velbåren” eller en mand af ringe herkomst 

stræbte efter titlen “ædelbåren”. Da dette problem var på sit højeste, og hele 

landet var endt i noget der mindede om urkaos, hvor alle jagede efter 

drømmebilleder og indholdsløse titler, var der en borger fra byen Keba der havde 

modet til at stille et lovforslag om at afskaffe den praksis. Traditionen tro blev 

han slæbt hen på torvet med en løkke om halsen, men da rådet trådte sammen og 

stemte om sagen, |89blev hans forslag – uden nogen indvendinger eller stemmer 
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imod – erklæret gavnligt for samfundet. Så han blev kranset med blomster og ført 

i triumf gennem byen, fulgt af hele den jublende befolkning. Og da det med tiden 

blev klart for folk hvor nyttigt det havde været at afskaffe den praksis, blev han 

udnævnt til kadoki eller storkansler. 

Siden den tid er loven om altid at opretholde ligheden mellem borgerne blevet 

nøje overholdt. På den anden side betød afskaffelsen af den praksis ikke at enhver 

form for konkurrence ophørte, kun at det nu udelukkende var på evner og indsats 

den ene forsøgte at overgå den anden. Det fremgår af den underjordiske historie 

at kun én forslagsstiller siden den tid har forsøgt at genindføre loven om 

rangklasser. Han prøvede i al hemmelighed på det to gange, men for det første 

forsøg blev han dømt til åreladning, og da han blev anklaget for at fremture i sine 

bestræbelser, blev han til sidst forvist til firmamentet. I dag er der altså ingen 

rangklasser eller titler i fyrstendømmet. En vis inddeling er der dog, men kun 

sådan at den højeste øvrighed erklærer nogle professioner for fornemmere end 

andre – uden at den erklæring giver nogen ret til at kræve første plads i offentlige 

forsamlinger. |90Den inddeling ser man i bekendtgørelser eller breve fra fyrsten, 

som normalt afsluttes med ordene: *“Vi befaler og pålægger vores *bønder, 

fabrikanter, *købmænd, håndværkere, filosoffer, *kunstnere, hofmænd ... osv.” 

Jeg fik at vide at der i fyrstens arkiv opbevares en rangfortegnelse med 

følgende indhold: 

*Rangklasser 

1) De der i svære tider har hjulpet staten med egne midler. 

2) Embedsmænd der tjener *gratis og uden løn. 

3) Bønder og landmænd med otte grene og derover. 

4) Landmænd med syv grene og derunder. 

5) Grundlæggere af fabrikker og produktionsvirksomheder. 

6) Håndværkere der udøver *nødvendigt arbejde. 

7) Filosoffer og officielt udnævnte doktorer af begge køn. 

8) Kunstnere. 

9) *Købmænd. 

|91 

10) Hofembedsmænd med en løn på 500 rupater. 

11) Samme med en løn på 1000 rupater om året. 

Den rangfølge forekom mig komplet latterlig, og ingen i vores verden ville 

acceptere den. Jeg havde ganske vist en vis fornemmelse af hvad tankegangen bag 

den bagvendte rækkefølge var, hvilket grundlag den hvilede på, og hvilke 
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argumenter de underjordiske ville forsvare den med. Men jeg må tilstå at den 

stadig er et paradoks som jeg ikke kan fatte.  

Blandt andet interessant noterede jeg mig det følgende: Jo flere goder man 

nyder fra staten, jo mere beskedent og ydmygt fører man sig frem. Således så jeg 

ofte *Bospolak, den rigeste mand i Potu, optræde aldeles selvudslettende over for 

folk han mødte på vejen. Han sænkede alle grenene og bøjede hovedet for at vise 

sin taknemmelighed over for et hvilket som helst fattigt træ. Da jeg spurgte 

hvorfor, fik jeg det svar at sådan måtte det være *eftersom ingen anden borger 

havde modtaget flere privilegier end ham, og han følgelig var den der skyldte 

staten mest. Det er ikke en høflighed som nogen er tvunget til ved lov, men da 

potuanerne altid tænker tingene |92besindigt og fornuftigt igennem, gør de det 

frivilligt, for de føler sig forpligtet til den høflighed som taknemmeligheden 

foreskriver. Det er bestemt ikke som hos os, hvor de der indkasserer de største 

hædersbevisninger og de største fordele, ser hånligt ned på dem der er fattigere. 

De mest fortjenstfulde borgere, som alle har pligt til at hylde og respektere, er 

dem der får mange børn. De er den underjordiske verdens helte, og deres minde 

holdes i ære blandt senere generationer. De er også de eneste der får *tilnavnet 

“den Store” – i modsætning til hos os hvor det er dem der begår forbrydelser mod 

menneskeheden, der kaldes “den Store”. Det er let at gætte hvad de underjordiske 

ville mene *om Alexander den Store eller Julius Caesar der begge døde barnløse 

og slog titusinder af mennesker ihjel. Jeg kan huske at jeg i Keba så et gravminde 

over en bonde med følgende indskrift: “Her hviler *Jochtan den Store, far til 

tredive børn, sin tids helt.” Men det skal bemærkes at man ikke opnår den ære 

alene ved at sætte afkom i verden, børnene skal også have en ordentlig 

opdragelse. 

|93De er meget langsomme med at udstede nye love og bekendtgørelser, for 

lovgivningen sker omtrent efter *de gamle romeres fremgangsmåde. Når et nyt 

lovforslag fremsættes, bliver det slået op i rådhusene i alle byer. Så har borgerne 

ret til at gå det igennem og indsende deres responsa til det kollegium af kyndige 

mænd der er oprettet til det formål i Potu by. Her bliver alt hvad der er 

indkommet om loven – det være sig om gennemførelse, udskiftning eller 

ophævelse, godkendelse, forbedring, indskrænkning eller udvidelse – seriøst 

overvejet. Og når alt er finpudset af juristerne, bliver loven til sidst sendt til 

fyrsten for at blive approberet og underskrevet. Denne sendrægtighed vil nogle 

nok finde latterlig, men resultatet af al forsigtigheden er at lovene holder til evig 

tid, og jeg har ladet mig fortælle at der i de sidste 500 år ikke er foretaget den 

mindste ændring ved så meget som én af fyrstendømmets love. 

Fyrsten har i sin varetægt en fortegnelse over de mest fremtrædende træer, og 

sammen med den opbevares deres vidnesbyrd, dels dem der omhandler deres 

kundskaber, og som udstedes af eksaminatorerne, de såkaldte karatter, dels nogle 

om deres moralske habitus, som de får fra naboer og omkringboende. Så staten 

|94mangler ikke kvalificerede folk, der kan besætte de stillinger der bliver ledige. 
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Det er især værd at bemærke at ingen kan få ret til at bo i et kvarter eller på en 

bestemt gade uden at være i besiddelse af en udtalelse fra det kvarter eller den 

gade hvor de boede før, og kunne stille sikkerhed for sin fremtidige livsførelse. 

Når en lov en gang er indført og officielt stadfæstet, er det *under dødsstraf 

forbudt at kommentere den, så på det politiske felt er friheden mere indskrænket 

end på det religiøse. Som begrundelse for den praksis anfører de følgende: Hvis 

man tager fejl angående religionen eller i trossager, tager man fejl for egen risiko. 

Men hvis man sætter spørgsmålstegn ved officielt stadfæstede love eller forsøger 

at dreje deres betydning med sine egne fortolkninger, så forstyrrer man 

samfundsordenen. 

Hvad hofstaten og hoffets husholdning angår, har jeg meddelt forskelligt i det 

foregående. Som sagt er kadoki eller storkansleren den øverste hofembedsmand. 

Efter ham kommer smirian, dvs. storskatmesteren. Den opgave blev dengang 

varetaget af en syvgrenet enke ved navn Rahagna, der var avanceret til dette 

betydningsfulde embede i kraft af sin ubestikkelighed og sine fremragende evner. 

|95Hun havde siddet på posten længe, også en del år før sin mands død. Manden 

havde ganske vist selv været en dygtig regnskabsfører, men han var underlagt sin 

kones instrukser i en sådan grad at han ikke tog nogen beslutninger på egen hånd 

– så man kunne snarere kalde ham hendes souschef end hendes ægtemand. Han 

udstedte ganske vist breve og forordninger i eget navn hver gang hun var 

forhindret i at passe sit arbejde på grund af barsel eller sygdom, men intet af det 

blev regnet for gyldigt eller ægte før det var forsynet med konens underskrift eller 

segl. Rahagna havde to brødre, hvoraf den ene var hofkældermester, den anden 

hofslagter, men selv om de havde en søster med så fornem en stilling, turde de 

ikke søge højere poster fordi de ikke var særlig godt begavede. Så retfærdigt 

fordeles embederne her. 

Selv om hun var travlt optaget af vanskelige hverv, *ammede Rahagna selv det 

barn hun havde fået efter mandens død. *I mine øjne var den opgave alt for 

besværlig og under så fornem en dames værdighed, men dertil svarede de 

underjordiske: *“Tror du naturen har givet kvinderne bryster som en slags 

skønhedspletter – ikke til at fodre børnene med, |96men til pynt? *Når det drejer 

sig om at lære børnene at opføre sig godt, har ammens karakter og mælkens 

kvalitet stor betydning. *De kvinder der lader andre amme deres børn, skærer det 

kærlighedsbånd og den sjælelige forbindelse over.” Derfor ammer alle kvinder der 

i landet selv deres børn. 
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“but in Utopia, where every man has a right to everything, they all know that if 

care is taken to keep the public stores full no private man can want anything; for 

among them there is no unequal distribution, so that no man is poor, none in 

necessity, and though no man has anything, yet they are all rich; for what can make 

a man so rich as to lead a serene and cheerful life, free from anxieties; neither 

apprehending want himself, nor vexed with the endless complaints of his wife? He is 

not afraid of the misery of his children, nor is he contriving how to raise a portion for 

his daughters; but is secure in this, that both he and his wife, his children and grand-

children, to as many generations as he can fancy, will all live both plentifully and 

happily; since, among them, there is no less care taken of those who were once 

engaged in labour, but grow afterwards unable to follow it, than there is, elsewhere, 

of these that continue still employed. I would gladly hear any man compare the 

justice that is among them with that of all other nations; among whom, may I perish, 

if I see anything that looks either like justice or equity; for what justice is there in 

this: that a nobleman, a goldsmith, a banker, or any other man, that either does 

nothing at all, or, at best, is employed in things that are of no use to the public, 

should live in great luxury and splendour upon what is so ill acquired, and a mean 

man, a carter, a smith, or a ploughman, that works harder even than the beasts 

themselves, and is employed in labours so necessary, that no commonwealth could 

hold out a year without them, can only earn so poor a livelihood and must lead so 

miserable a life, that the condition of the beasts is much better than theirs? 
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