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Forord til 3. Oplag.
Tredje udgave af de „40 Fortællinger af Fædrelandets Historie” er i alt væsentligt et optryk af den
foregående, hist og her dog med enkelte, mindre væsentlige forandringer.

Det blev alt ved andet oplag (1886) fremhævet, hvad der måske vil være anledning til nu at gentage, at
„Bogens titel (med angivelse af det vilkårlige antal fortællinger) var valgt i den udtrykkelige hensigt at
forhindre opfattelsen af den som en sammenhængende og udtømmende fremstilling af vor historie”. Det
er i virkeligheden kun et begrænset antal fortællinger, men valget af dem har dog ingenlunde været
tilfældigt: „Som det let vil ses, er der på den ene side helt igennem lagt særlig vægt på at gøre rede for
det historiske forhold til vore sydlige naboer, altså udviklingen af det danske grænsehertugdømme og
alle de forhold, som dette under det tyske riges gradvise opløsning og senere under dets begyndende
genoprettelse førte med sig, medens på den anden side alt det er søgt fremdraget, som kunne kaste lys
over vor folkelige ejendommelighed og dens rige ydelser så vel som dens mindre lyse sider og ofte
trange kår.”

Som der ligeledes den gang blev antydet, har jeg senere udarbejdet en tilsvarende række „Fortællinger af
Nordens Historie”, der både for vort fædrelands vedkommende vil kunne udfylde hullerne i den her
foreliggende og samtidig udvide blikket til vore frændefolk i Sverrig og Norge; de vil i en nær fremtid
blive udgivne af „Udvalget for Folkeoplysnings Fremme”. Idet disse fortællinger, efter at være udbredte
i 20,000 eksemplarer, nu atter udsendes, bør det ikke ske, uden at den mand mindes, som foranledigede
deres fremkomst. Det var kaptajn, brygger I. C. Jacobsen, som først udtalte det ønske, at der måtte
skaffes en fædrelandshistorie til veje, som kunne egne sig til folkelæsning, særlig for de danske
sønderjyder, og, da han fandt, at opgaven i det væsentlige var løst i det foreliggende skrift, med sin vante
energi støttede dets udgivelse og udbredelse. Det fulgte i af hele hans bramfri karakter, at der ikke kunne
være tale om at nævne dette forhold, så længe Jacobsen levede; men nu efter hans død bør takken for
den kærlige omtanke, han skænkede sine fraskilte landsmænd, ikke holdes tilbage. Få mænd har i deres
gerning i samme grad som han lagt en inderlig og uegennyttig kærlighed til fædrelandet og fædrenes
minde for dagen.
Maj 1892.

A. D. Jørgensen.

Forord til 5. Oplag.
Med undtagelse af nogle få og uvæsentlige ændringer, som er en nødvendig følge af, at der er forløbet så
lang tid siden udgivelsen af 3. Oplag det sidste af forfatteren selv besørgede, er teksten i nærværende 5.
Oplag af „Fyrretyve Fortællinger” et nøje optryk af 3. Oplag (1892).
December 1907.

Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.

1 — Danske kongesagn
Intet andet rige i vor verdensdel kan i alder måle sig med det danske. I uafbrudt følge går vor
kongerække tilbage gennem et tusindår, og alt længe før den tid hører vi tale om et samlet og mægtigt
kongerige i Danmark. Det er nu 1100 år, siden kejser Karl den Store undertvang Saxerne, hvis nordligste
gren boede i det nuværende Holsten; ved den lejlighed fandt den tapreste blandt deres høvdinger et
tilflugtssted hos Danmarks konge Sigurd, og Karl vovede ikke at udstrække kampen til dennes
enemærker; hans sejrrige hære måtte standse ved Ejderen. Alt henved 100 år tilforn kom en engelsk
biskop, Villibrord, her til landet for at prædike kristendommen; han traf på en konge ved navn Yngvin,
der viste ham al gæstfrihed, men var uimodtagelig for hans lære. Omtrent samtidig forfattede en digter i
England den berømte sang om Bjovulf, en helt fra Gøterige, der kom til kong Roar i Danmark og udførte
mindeværdige bedrifter i hans gård.
Altså i det mindste fra tiden ved år 700 efter Kristi fødsel har vi sikre vidnesbyrd om det danske riges
tilværelse. Og hvor historien slipper i fortidens mørke, der tager sagnet fat og fører os fra slægtled til
slægtled op til selve gudernes samfund; det kalder vore konger for Skjoldunger efter Odins søn Skjold,
rigets første høvding.

I den fjerneste oldtid, fortælles der, før der endnu var et ordnet samfund til, kom denne konge hertil som
barn, ene midt i et skib, hvilende på et kornneg og omgiven af våben. De danske modtog ham som sendt
fra guderne til folkets lykke, kårede ham til deres høvding og kaldte ham rigets „Skjold”. Mange sagn er
bevarede om hans virksomhed til Danmarks hæder og velfærd. Alt som dreng overvældede han et farligt
vilddyr; som yngling slog han tyskernes høvding Skate, med hvem han bejlede til samme brud, og som
mand gav han love for med dem at bygge land og rige. Alle fædrelandets egne havde del i ham: en
gammel skjald kalder ham Skåningernes gud, andre kalder ham Lejrekonge efter det berømte kongesæde
på Sjælland, atter andre lader ham have sin oprindelse i de jydske lande (Jylland til Ejderen med Fyn og
de mindre øer) og bo i Odense. Herfra, siges der, udsendte han sin hustru Gefion til kong Gylfe i
Sverrig. Hun fik tilladelse til at tage en plovs land af dennes rige, hvorpå hun pløjede Sjælland ud af
Uplandene og drog det ud i havet mellem Fyn og Skåne; i dets sted dannede der sig en dejlig sø, som
kaldes Mælaren, den sø, ved hvis bredder sveakongerne bestandig har haft deres sæde. Vi hører således
alt hin fjerne tid udtale den tanke, at Nordens tvende kongesæder oprindelig har hørt sammen og er
skårne ud af hinanden.
Da kong Skjold var død, blev hans lig, som han selv havde bestemt det, bragt om bord på det skib, som
havde ført ham til lande. Folk flokkedes ved stranden for at se ham fare bort den vej, han var kommen;
omgiven af guld og våben lå han ved roret, kongeflaget udfoldede sin dug over hans hoved, medens
skibet stod ud af fjorden til de ukendte egne, som havde udsendt det.

Mangfoldige er de sagn om konger og helte, som er overleverede os efter gamle sange fra selve oldtiden;
kun det gamle Grækenland overgår i den henseende Danmark i sagnrigdom. Snart er det fredsæle mænd,
som Frode Fredegod, i hvis tid en guldring kunne ligge urørt på alfarvej, snart hær- og søkonger, hvis liv
er en uafbrudt kamp for at vinde ære og bytte, som Halvdan, Helge og mangfoldige andre. Snart vinder
heltene et uforgængeligt navn ved deres trofasthed, som Hagbart og Signe, snart ved deres kløgt og
snildhed, som Hamlet eller Erik den Veltalende.
Skjoldungerne ikke blot nedstammede fra Odin, men denne, den mægtigste af alle guder, tog sig også i
mangt et farefuldt øjeblik faderlig af dem. Således fortælles der om Hadding, kong Skjolds sønnesøn, at
han på tilbagevejen fra Sverrig, hvor han var bleven opfostret af en kæmpe ved navn Vagnhoved, mødte
en gammel mand i sid kofte og med ét øje, som gav sig i følge med ham, rådede ham på det bedste og

skaffede ham en fuldtro ledsager og kampfælle; det var Odin selv, som viste sig i denne skikkelse. Da
Hadding senere blev slået af sine fjender, kom guden igen til ham på flugten; denne gang var han til
hest. Han tog den unge konge op til sig og førte ham bort til et enligt hus, hvor han vederkvægede ham
med en stærk drik. De taltes derpå længe ved, og omsider førte Odin ham tilbage på samme måde, som
han havde hentet ham. Men denne gang var Hadding nysgerrig efter at få at vide, hvad vej de red; han
tittede ud igennem en flænge i den vældige rytterkappe, men opdagede da, at de fór hen over havets
bølger. Hadding blev en konge efter Odins sind; han tumlede sig vidt og bredt, indtog borge og stæder,
snart ved list og snart med magt, han kæmpede med mennesker og uhyrer og lå årevis i leding i
fremmede lande. Mærkeligt er dog især, hvad der fortælles om hans ophold i Norge, idet Odin her
sendte en af sine dødsmøer til ham for at lade ham se billedet af den evige strid, før han selv skulle
vandre heden. Hadding var dragen derop for at udfri kongedatteren Ragnhild af en jættes hænder; det
lykkedes ham også at fælde ufredsmanden og selv at vinde pigens hånd. Som han nu en vinteraften sad i
kongehallen i Romerige, åbnedes gulvet pludselig henne ved ildstedet, og en kvinde steg frem af jordens
skød, høj og anselig og med grønne urter i hånden. Hun spurgte Hadding, om han brød sig om at få rede
på, hvor disse blomster groede, og da han straks ytrede lyst til at se sig om i de egne, tog hun ham under
sin kappe og sank tilbage i jorden med ham. De gik først ad en mørk og tåget sti, der var dybt trådt med
talrige spor; stormænd i stadselig dragt færdedes her til alle sider i tågen. Derpå kom de til en sollys eng,
overgroet med den urt, kvinden bar i sin hånd; den kaldes endnu mange steder for Odinsurt og er en
giftig skarntyde. Hinsides engen løb der en å med sorte vande, og alskens våben førtes med dens strøm.
De gik over en bro og så nu to hære kæmpe med hinanden, uden at den ene kunne overvinde den anden;
det var faldne stridsmænd, sagde kvinden, som nu gentog det spil, de havde drevet i verden, i en
uophørlig lignelse af, hvad der her havde haft det højeste værd for dem. Endelig kom de til et fast virke
(borg-indhegning), der var så højt og så tæt, at kvinden hverken kunne springe over eller krybe igennem
det. Hun greb da en hane, som var fulgt med hende, dræbte den og kastede den over på den anden side;
men næppe var det sket, før dens gal hørtes fra borgen, som tegn på, at der var døden overvunden og
livets evne uden ende.

En anden skjoldung, som Odin særlig tog sig af, var Harald Hildetand. Ham lærte han at fylke sin hær
således, at den som en kile kunne trænge ind på fjenden og adsplitte hans skarer; man sammenlignede
denne fylking med en vildsvinetryne og kaldte den svinefylking. Ligeledes lærte han ham at lægge vind
på bueskydning, en færdighed, som i oldtiden fremfor alt tillagdes de danske hærmænd. Særlig berømt
er dog fortællingen om kong Haralds fald på Bråval. Han var bleven gammel og blind, siges der; mange
lande adlød hans spir, i Sverrig havde han sat sin frænde Sigurd Ring til underkonge. Da besluttede Odin
selv at hente ham hjem til Valhal, for at han ikke skulle dø strådød og indgå til Hel i det mørke tågerige.
Kong Harald havde en højtbetroet mand, Brune, der ofte drog mellem kongerne som afsending; ham
skaffede Odin af vejen og påtog sig derpå selv hans skikkelse. Fra nu af bar Brune kun vrede ord og
hadsk tale mellem frænderne, og det varede ikke længe, før Harald på hans råd æskede Sigurd til kamp
på Bråval hede i Øster-Gøtland. Hver af parterne samlede alt, hvad han kunne overkomme af mandskab
og våben; med Sigurd Ring drog hærene fra Sverrig, Vester-Gøtland, det Nordenfjeldske Norge og en
del af Oplandene; med Harald de danske, Øster-Gøterne og de øvrige oplændinger tillige med
hjælpehære fra Vendland. Sagnet udmalede den uhyre folkekamp med de stærkeste farver. Med Sigurd
kom den berømte Stærkodder, hvis navn er indflettet i talrige sagn fra alle Nordens egne, med Harald
stred skarer af skjoldmøer. Begge hærene var fylkede ens, således som Odin først havde lært Harald det
og nu bag efter også Sigurd. Det danske hovedbanner blev båret af skjoldmøen Visna, omgiven af ni
skjalde; den højre fløj førtes af skjoldmøen Hede, den venstre af Hake Huggenkind; de var alle tre fra
byen Slesvig i Sønderjylland, hvor det stadige landeværn holdtes mod syd. Da Harald nu kørte frem på
sin stridsvogn, blæstes der til kamp i talrige lure, og der udsendtes en sky af skudvåben fra begge hære.

Pilene og kastespydene afløstes snart af sværd, køller og stridsøkser; våbenlarmen og kampråbet, de
såredes skrig og lurenes klang blandede sig imellem hverandre i en eneste forfærdelig tummel. Da dagen
led til ende, hældede sejren efter Odins bestemmelse til de svenske; Harald kunne skønne, at Brune
måtte være selve guden, der var kommen for at gøre en hæderlig ende på hans liv; han lod sig da køre
ind i stridens vildeste larm med et sværd i hver hånd og fandt snart døden, som der fortælles, ved et slag
af sin egen stridskølle, som Odin havde grebet. Dermed standsede slaget, og de faldne blev højsatte.
Den mest storslåede overlevering fra Nordens oldtid er dog fortællingen om lejrekongen Rolf og hans
trofaste kæmpet. Rolf var en søn af kong Helge, der havde ligget i vikingefærd, medens hans fredelige
broder Roar styrede land og rige; de havde bevaret venskabet hele deres levetid og gjort det ord til
skamme, at på kongestolen er frænde frænde værst. Rolf var en konge efter folkets hjerte han forenede
sin faders tapperhed med farbroderens vennesæle gavmildhed; hjemme holdt han over fred og ret, ude
var han en skræk for rigets fjender. Rolfs navn blev snart kendt over hele Norden, og så stor var
slægtskabsfølelsen mellem dets folk, at mænd fra alle egne flokkedes i hans gård ved Isefjorden. Ja, det
træffer så mærkeligt, at der nævnes en dansk, en svensk og en nordmand fremfor alle de andre som hans
særlig hengivne venner. Nordmanden Bjarke, der var bekendt for sin ualmindelige styrke, kom herned
for at søge tjeneste hos ham; han opfostrede den danske bondesøn Hjalte og indgik et fortroligt venskab
med ham. Men fra Sverrig kom ungersvenden Viggo, der gav Rolf tilnavnet Krage (d.e. den ranke
stamme) efter sin høje, vækst og derfor fik en guldring i navnefæste; han svor, at han ville hævne
kongens død, om han overlevede ham.

Rolf tog med sine kæmper til Upsal, til kong Adils, som havde ægtet hans moder Yrsa. Adils misundte
ham den berømmelse, som omgav hans navn, og ville gerne sætte en plet på det eller endnu hellere skille
ham ved livet. Han magede det således, at Rolf og, hans mænd kom til at sidde i den ene ende af hallen,
bagved store bål, som trællene stadig forøgede; han sagde, at det ord gik om hans gæster, at de hverken
skyede ild eller jern, og at det nu ville blive let for dem at stadfæste det. De danske sad en stund i den
utålelige hede, indtil ilden kom dem så nær, at den tog fat i klæderne; da sprang Rolf op, kastede sit
skjold i ilden og råbte:
„Øger ilden i Adils' huse!”

Og straks efter sprang han over skjoldet gennem det flammende bål, idet han kvad:
„Den skyr ej ild, som gennem den løber!”

Kæmperne fulgte hans eksempel og slap alle uskadte ud af faren, men kong Adils undveg skyndsomt for
sine forbitrede gæster. Da de nu gjorde sig rede til bortfærd fra Upsal, kom dronning Yrsa for at tage
afsked med sin søn; hun gav ham et stort dyrehorn, fuldt af ringe og smykker. Kong Adils forfulgte dem
imidlertid ned over sletten ved Fyriså, der fra Upsal flyder ud i Mælaren, og Rolf strøede da guldet ud
over vejen for at standse sin fjende. Fra den tid af kaldte man guldet for „Fyrismarkernes sæd”.
Rolf havde en søster Skuld, der var gift med hans mægtigste jarl, Hjartvar. Hun havde et ondt og
ufornøjeligt sind og kunne ikke finde sig i, at manden skulle stå under hendes broder; hun opfordrede
ham til at gøre en ende på det ved at overfalde og dræbe ham. Hjartvar samlede stridsmænd alle vegne
fra og drog til Lejre med dem, skjulte i store hærskibe. Han blev vel modtagen af sin godtroende svoger;
der holdtes et rigeligt gæstebud, og kongens mænd lagde sig sent og søvndrukne til hvile. Men i nattens
mørke kom de skjulte hærmænd frem og overfaldt borgen. Rolf blev vækket af sin søvn, Hjalte var den
første på valpladsen, han vækkede Bjarke, og de stred med heltemod for deres konge, indtil de alle fandt
døden for forræderens sværd. Der fortælles, at der i begyndelsen sås en vældig bjørn iblandt kongens
mænd; den slog ned for fode og syntes at være usårlig; men Bjarke var den gang ikke til at finde. Da så

Hjalte gentagne gange havde ægget den sovende kæmpe og mindet ham om sin pligt mod kongen, kom
han tilstede med sine våben; men i det samme forsvandt bjørnen det var folks tro i oldtiden, at somme
kunne gå i dyreham og imens lade deres eget legeme ligge i dvale. Da valen blev ryddet, fandtes
kongens lig, omgivet af alle hans mænd; Bjarke lå ved hans hoved, Hjalte ved hans fødder, dynger af
slagne fjender lå omkring dem som en vældig vold. Kun Viggo fandtes ikke mellem de døde; han meldte
sig tværtimod til tjeneste hos den nye konge, der beredte sig til at indtage rigets højsæde. Glad over at
finde i det mindste én af den sjældne helteflok, som ville sværge ham troskab, rakte Hjartvar Viggo sit
sværd, for at han kunne aflægge eden på dets hjalte; men den trofaste stridsmand greb det og
gennemborede forræderens bryst, ihukommende den ed, han en gang havde svoret Rolf Krage.
Intet minde blev i oldtiden holdt så højt i ære som det om Rolf og hans trofaste mænd. Man havde en
sang, som kaldtes „Kæmpernes opmandelse” eller „Bjarkemålet” og gik ud på at skildre hin sidste kamp
ved Lejregård; den blev sungen over hele Norden som den ypperste slagsang. Begyndelsen af den var
det navnkundige vers:
Dagen er oprunden,
fuglevinger suse,
tid det er for ædlinger
stordåd at øve:
vågner op, vågner!
I venneflokke,
hele du djærve kongefølge!

Da kong Olav den Hellige gik til sin sidste kamp ved Stiklestad, lod han tidligt om morgenen skjaldene
synge Bjarkemålet for at opildne hærens kamplyst, medens den fylkedes.

2 — Sagn om folkekampe på rigets grænse
Jo længere vi går tilbage i vor historie, des større bliver ligheden mellem de nordiske folk i sprog, sæder
og karakter. Endnu den dag i dag er forskellen ikke større, end at enhver nordbo, som til gavns kender sit
eget mål, også kan forstå de andre, som tales i disse riger, og jo nærmere vi lærer de andre folk i Europa
at kende, des stærkere føler vi det slægtskab, som sammenknytter os til trods for århundreders
adskillelse. For tusind år siden var den indbyrdes forskel så godt som slet ingen; vore runestene, som de
findes i Norge, Sverrig og Danmark helt ned til Danevirke, taler det selv samme sprog og skriver det
med de samme ejendommelige skrifttegn; bynavne og personnavne, — gudesagn og heltesagn, — våben
og klæder, — alt minder om det fællesskab, der den gang var grundtrækket i de nordiske folks
ejendommelighed. Nabofolkene kaldte derfor også vore forfædre med fælles navne; snart hed de alle
danske og deres sprog den danske tunge, snart kaldtes de normanner eller med andre navne, og så stor
var den anseelse, hvori de stod, at de berømteste folkefærd, franker, goter, Saxer, langbarder og eruler,
hidledte deres oprindelse fra dem, så de nordiske lande kaldtes „folkenes vugge”.
Dette sidste forholdt sig nu imidlertid ikke således; selv om enkelte skarer fra Norden deltog i disse
folks hærtog mod syd og vest, så kan det dog kun have været et forsvindende antal imod de folkehobe,
som havde hjemme længere syd på. Derimod er det vist nok, at der var en tid, da forskellen mellem de
nordiske folk og deres nærmeste naboer mod syd var såre ringe; romerne sammenfattede dem alle under
navnet germaner, og sprogforskellen var da så ringe, at den ingen hindringer lagde i vejen for en
umiddelbar forståelse.

Men disse forhold forandredes aldeles, da slaviske (vendiske) folkestammer trængte ind fra Østeuropas
slettelande og efterhånden indtog landene syd for Østersøen, endog helt over til Holsten og Femern. De
der boende germanske folk blev splittede ad; hovedmassen drog sønder på under navn af goter, eruler,
langbarder o.s.v. Og indtog Sydeuropas skønneste lande; mindre flokke dreves ud over Østersøen til de
danske øer, Skåne og Jylland og tiltvang sig her bopæle blandt de indfødte, nær beslægtede folk. Fra nu
af indtræder der en skarp adskillelse mellem folkene syd og nord for havet. Denne bevægelse fuldbyrdes
i tiden fra det 3. til det 5. århundrede efter Kristi fødsel.
Hin indvandring til Danmark forårsagede atter, som det synes, en vis bevægelse i Norden, idet en del af
de ældre indbyggere trængtes længere nordpå. Men det varede ikke længe, før den nordiske
ejendommelighed gik over på de nye indbyggere, der var skilte fra deres tidligere forbindelser mod syd.
Omvendt tabte de jyder, som i forening med Saxer og angler fra landene syd for Ejderen på grund af det
almindelige folketryk var f dragne over Vesterhavet og havde indtaget Bretland og givet det navn af
England, deres nordiske ejendommelighed og gik op i den såkaldte angelsaksiske sprogenhed. Fra nu af
er det ældre fællesgermanske mål delt i to hovedgrene, der fjerner sig mere og mere fra hinanden og
ikke kan forstås af hinanden: den tyske, omfattende mangfoldige mundarter fra England ned i Østrig, og
den nordiske, fra Danevirke nordpå indtil finnernes hjem.
Det må antages, at det var de folkekampe, som fulgte af vendernes fremtrængen mod vest, der gav
anledning til grundlæggelsen af det danske rige. En ældgammel overlevering, der i valdemarernes
tidsalder er optegnet i et sønderjydsk kloster, fortæller det således: jyderne trængtes en gang hårdt af
deres sydlige naboer; de mistvivlede omsider om at kunne holde deres grænsevold, virket ved Slien, og
kaldte derfor kong Dan til hjælp fra landene hinsides Storebælt. Dan kom da også med sin hær og slog
fjenderne; men derefter førte jyderne ham til Viborg ting og kårede ham til deres konge. Således
samledes landene i fælles kamp mod de fremmede; men sagnet tilføjet, at kongens mænd kaldte det nye
rige for „Danmark” efter den første konge: „et navn,” siges der, „som aldrig i evighed skal udslettes”.

Kampene på grænsen fortsattes i de følgende århundreder, og en række af sagn knyttede sig til dem
gennem alle de senere tider. Allerede i hin fjerne tid kendte man inddelingen af Jylland i en nørre og en
søndre del; skellet var den gang som senere ved de to vandløb, Kolding og Skodborg å; Sønderjylland
kaldes derfor ofte landet „for sønden å”. Når der således siges om Harald Hildetand, at han forenede de
adskilte lande ved at undertvinge fem konger, så henføres de to af disse til Jylland, Nørik til Nørre- og
Hader til Sønderjylland; den sidste faldt ved Haderslev, som siges at være opnævnt efter ham. På samme
måde omtales der i bråvalslaget tvende skjoldmøer, som bringes i forbindelse med Jyllands
hovedstæder; den ene kaldte sig for Viborg, den anden Hede, og efter hende siges Hedeby (Slesvig) at
være opnævnt. Denne deling fremgik af selve landets beliggenhed. Der måtte stadig våges over
grænsens sikkerhed, og en jarl fik derfor sæde umiddelbart ved grænsevolden, i den rige og navnkundige
handelsstad ved Slien. Volden var selvfølgelig stadig besat af en mindre styrke, og den yderste
grænsevagt lå ved Ejderflodens nordlige bred over for Holsten. En ældgammel skovstrækning
bedækkede grænselandet både syd og nord for floden, således som det var skik overalt blandt de
germanske folk i oldtiden, hvor fjendtlige stammer mødtes. Nord for Ejderen kaldtes den for „Danske
Skov”, et navn, der indtil den dag i dag har holdt sig som betegnelse for landskabet (på plattysk
„Dänisch Wold”), skønt tyske nybyggere nu for rum tid siden har ryddet den; med et fælles navn kaldtes
den fordum Jernveden eller Mørkveden, den uhyggelige, uigennemtrængelige ved eller skov.
Den første jarl i Sønderjylland, som sagnet ved at fortælle om, var Frovin. Han fandt sin død i Kampen
mod en fremmed konge, Adils. Hans sønner, Kete og Vigge, sattes da af kong Vermund i deres faders
sted, medens hans egen søn Uffe ægtede deres søster. Men Adils kom igen med en stor hær for helt at
undertvinge landet; han brød ind over grænsen, så de unge jarler nødtes til at sende ilbud til kongen,
samtidig med, at de foreløbig satte Sønderjyllands magt imod ham. Det var mærkesmanden
(høvedsmanden) Folke, som red nordpå til kongsgården i Jellinge ved Vejle; han traf kongen ved bordet
og førtes straks for ham. „Nu bringer jeg det fejdebud,” sagde han, „som vi så længe har længtes efter;
Adils er kommen med en uhyre hær, stolt som om han alt havde sejret; aldrig kunne vi ønske bedre, end
at han nu selv falder i vort land og tilbyder os en herlig sejr til bod for Frovins fald.” „Det var en vel
udført sendefærd,” svarede Vermund og bød ham sætte sig til bords; men Folke havde ikke stunder til at
tænke på mad. Da lod kongen ham række et guldbæger og bad ham beholde det, efter at det var tømt.
Glad ved denne hædersgave udbrød Folke: „Snarere skal jeg tømme en drik som denne af mit eget blod,
end at kongen skal se mig fly i kamp.” Og på valpladsen, tilføjet beretningen, da Adils var slået på flugt,
fyldte den hårdt sårede mærkesmand hjælmen med sit blod for at læske sin hede tørst. Kongen så den
døende helt og roste hans dåd; men Folke svarede: „hvad stort der loves, skal ærlig holdes!”

Derefter fortælles der om Ketes og Vigges hævn for deres faders drab. De opsøgte kong Adils i hans
hjem og fældede ham efter en hård kamp; men da de havde været to om en, pådrog de derved sig selv og
deres fædreland en ond omtale. Dette mindedes kongesønnen Uffe, da han senere modtog
Sakserhøvdingens udæskning og bad ham komme selvanden med sin bedste stridsmand. Fortællingen
om Uffes kamp er kendt af alle. Han fik sin blinde fader Vermunds sværd, Skrep, der alt var gemt i
gravhøjen for en gang at følge sin ejermand til Valhal; ingen brynje kunne slutte om hans sider, siges
der, så kæmpevoksen var hans krop, medens man hidtil havde troet, at hans ånd var uden liv og vid.
Derefter gik han i kreds på Ejderøen, midt i grænsefloden; Vermund sad på bredden for at ende sit liv i
dens vande, dersom lykken skulle gå hans søn imod. Men Uffe sejrede, og de danskes fryderåb kaldte
kongen tilbage af hans fortvivlelse „fra den tid af”, siger en engelsk oldsang, „holdt angler og svaver
(jyder og Saxer) det grænseskel, som Uffe slog ved Ejderen.”
Der haves endnu et andet sagn, som oprindelig hører hjemme i disse egne, skønt dets navne er
omskrevne af den digter, hvis bearbejdelse er overleveret i os; det er fortællingen om kong Angantyr og

hans søskende. Goternes konge Hejdrek havde foruden sønnen Angantyr og datteren Hervør en frillesøn,
Hlød, hvis moder var hunnernes kongedatter; goter og hunner er i digtersproget ikke andet end
benævnelser for vore forfædre (goter) og deres fjender (hunner). Da Hejdrik er død og Angantyr har
tiltrådt arven, melder Hlød sig for at tage halvdelen af alt. Han kommer ridende til kongehallen, mens
gravøllet drikkes: „Alt vil jeg have halvt med dig,” siger han til sin broder, „ko og kalv og den hvinende
kværn, eg og od og gyldne skatte, træl og trælkvinde, den vældige skov, som kaldes Mørkveden, den
gode grav på folkevejen, den kæmpesten, som står på Danstad, hælvten af de borge, Hejdrek ejede, land
og folk og lyse ringe.” Hvad Hlød her kræver, betegner selve det danske kongerige: det er
kongevalgstenen (ved Viborg), grænsegraven (ved Danevirke) og skoven foran den, som hører
kongedømmet til. Angantyr bød ham en tredjedel af arven efter frillebørnenes ret i de gamle love; men
det vragede Hlød og red så tilbage til sin morfader. Hunnerne våbenøvede nu deres hær hele den
følgende vinter: „Vel skal vi ruste dig en hær,” siger den gamle kong Humle til sin dattersøn, „og en
vældig kamp skal der vækkes; med tolvårs drenge og toårs foler skal hunnerhæren samles.”
Angantyr havde sat sin søster Hervør til landeværn med en udvalgt hær. Da hun fra borgens tinder så de
uhyre støvskyer nærme sig og våbnene blinke i solen, sendte hun mærkesmanden Orm imod dem i for at
æske dem til kamp på sletten syd for virket. Hærene tørnede sammen, men efter en heltemodig kamp
blev den lille flok overvunden; Hervør faldt med sværd i hånd, hunnerhæren spredte sig over det hele
land og hærgede vidt og bredt. Men Orm samlede de flygtende skarer og red nordpå dag og nat, indtil
han kom til kongens gård. Han stedtes for Angantyr og kvad:
„Sønder fra jeg bærer
bud om lande:
hærget er Mørkveds
hedeslette,
hele landet driver af helteblod;
en mø jeg så
segne til jorden,
en konge-datter:
drot, din søster!”

Da Angantyr hørte dette, blev han længe tavs; derpå udbrød han: „Ubroderlig blev du medhandlet, du
berømmelige søster!” Han samlede derpå en hær og drog imod hunnerne; Gidsur red dem i møde og
æskede dem til kamp, han lyste forbandelse over dem for deres færd: „Skrækslagen være eders konge,
dødsens eders høvdinger, gravdømt eders fane, gram er eder Odin!” — Kampen varede en hel uge, dag
efter dag; „Goterne slog for deres frihed og fædreland,” siger sagaen, „derfor stod de fast og æggede
hverandre.” Omsider mødtes kongerne, og Angantyr fældede både Humle og sin broder Hlød. Således
blev Hervør hævnet og Sønderjylland vundet tilbage.

3 — Folkekampe på rigets grænse i den ældste historiske tid
Kejser Karl den Store herskede over alle de lande, som nu udgør Frankrig, Nederlandene og Svejts, samt
størstedelen af Italien, Østrig og Tyskland. I sin lange regeringstid udrettede han overordentlig meget til
disse landes opkomst og deres indbyggeres oplysning; han sørgede for landefreden og lovenes
overholdelse, for kirken og skolen, og han lod sin samtids hændelser og sine egne bedrifter optegne af
fortrinlig øvede mænd. Fra hans tid får vi da også nogen underretning om det danske riges tilskikkelser,
og Karl den Stores er tillige vore forfædres første historieskrivere.
Sakserne var den eneste tyske stamme, som fra først af var uafhængig af kejser Karl. Deres bopæle
strakte sig fra Ejderen syd på ned over Elben og fra denne sydpå til bjergene i Thyringen og vesterpå
indtil hen imod Rinen, således at dog friserne indtog kystlandet fra floden Weser til Frankrigs
nuværende grænse. De var endnu hedninger, ligesom deres naboer, nordboerne og venderne, og de ville
ikke vide af nogen omvendelse at sige, før den mægtige kejser i en række kampe havde tvunget dem til
at tage dåben og underkaste sig hans herredømme.

I året 804 gik han med, sin hær, over Elben ind i Holsten. Han tog en stor mængde af landets
indbyggere, mænd, kvinder og børn og lod dem føre bort til fjerne egne af sit rige, hvor der blev anvist
dem bopæle. På den måde søgte han at bryde de frie stammers modstand. Men til Danmarks konge
Gudfred sendte han ilbud for at indbyde ham til et møde på grænsen. Gudfred kom også til Slesvig (eller
Slistorp, som den fremmede historieskriver kalder det) med sin flåde og hele rigets rytterhær; men efter
sine mænds råd vovede han sig ikke til mødet med den overlegne kejser. Karl nøjedes da med at sende
sine ombud til ham for at forhandle om udleveringen af de undvegne Saxer, der var tyede til Danmark.

Fire år senere var det nær kommen til et sammenstød mellem de tvende naboer. Gudfred førte krig med
de vestlige vender, obotriterne i Meklenborg og det østlige Holsten, medens vilterne, som boede længere
østerpå, stod på hans side. Obotriterne havde underkastet sig kejseren og bad ham derfor om hjælp; Karl
sendte sin søn med en hær til undsætning, og Gudfred trak sig da tilbage til sine skibe og forlod den
fremmede kyst. Men han samlede nu sin hær ved Slesvig for at forebygge eller møde et muligt angreb
sønderfra. Han lod her opføre, siger kejserens historieskriver, et virke langs Sakslands grænse, således at
det strakte sig fra „Østersalt” til Vesterhavet, til værn for Ejderflodens nordlige bred (Danevirke). Der
var kun en eneste gennemkørsel, hvor Jyllands store adelvej gik fra syd til nord, det såkaldte „Karlegat”.
Arbejdet, siges der, blev fordelt mellem ledingshærens forskellige afdelinger, medens kongen selv drog
til sit. Men året derpå lod kejseren en borg opføre ved floden Stør i Holsten, det senere Itzeho, som et
svar på Gudfreds virke. Det kom dog ikke nogen sinde til kamp mellem de to konger; Gudfred truede
vel med at gøre et angreb på Saksland, medens en dansk ledingsflåde på 200 skibe gjorde et hærtog til
Frisland; men inden det kom til udførelse, blev han myrdet af en af sine egne mænd. Kejseren sluttede
da straks fred med hans efterfølger, Hemming; Ejderen skulle også fremdeles være skellet mellem
Jylland og Saksland, Danmark og det frankiske rige. Få år efter døde han selv.

Først over 100 år efter hører vi igen om kampe på grænsen. Det store frankiske rige var imidlertid blevet
delt, og der var opstået et tysk kongerige øst for Rinen. I dette blev Saxerne ved deres overlegne
tapperhed og dygtighed snart hovedstammen, og da den frankiske kongeslægt uddøde, valgtes en af
deres høvdinger, Henrik Fuglefænger, til Tysklands konge. Det ældgamle fjendskab mellem danske og
Saxer var imidlertid igen steget på det højeste; vore forfædre hærgede som vikinger både nær og fjern,
og Saxernes overmod som Tysklands hovedstamme var ikke mindre kendeligt. Det er dog kun lidet, som
er overleveret os om disse grænsekampe; Saxerne kunne ikke rette hele deres i opmærksomhed på de
nordlige naboer, da de samtidig var nok så meget optagne af kampen mod de østlige folk, vender og

ungarer, der gjorde indfald i riget. Først hen imod slutningen af sin regering (934) fik Henrik
fuglefænger lejlighed til at gøre et hærtog imod nord, mod, som han kaldtes, den „danske konge” Gnupa,
som han overvandt og tvang til at lade sig døbe, så vel som til at anerkende det tyske overherredømme.
Gnupa var imidlertid kun herre over byen Slesvig og en del af Jylland, som han med sin fader, kong
Olav af Sverrig, havde sat sig i besiddelse af, og han blev kort efter sit nederlag overvunden og fældet af
kong Gorm den Gamle.
Fra disse kampe skriver sig Tyre Danebods virke. Kong Henrik begyndte sin modstand mod vender og
ungarer med overalt i Saksland at bygge faste stæder med en stadig besætning af landets unge
mandskab. Dette middel viste sig fortrinlig skikket til at gøre en ende på de fremmedes hærtog, da de
udsatte sig for alt for store tab ved at vove sig ind imellem de tyske fæstninger, hvis besætninger hvert
øjeblik kunne true dem i ryggen og afskære dem tilbagevejen. På samme måde opførtes der i England i
løbet af så år en stor mængde byvirker, der blev et fortrinligt værn mod vikingernes angreb. Denne
erfaring var det rimeligvis, som bragte dronning Tyre til at opføre et nyt Danevirke til værn mod de
saksiske og vendiske angreb.

Tyre var datter af en nordisk jarl, Harald, som siges at have haft sit sæde i Holsten, hvor den gang, som
det synes, enkelte danske stormænd kappedes i magt og indflydelse med de tyske. Hun var altså såre vel
kendt med vore sydlige naboers krigsførelse og ikke mindre fortrolig med deres fremtidsplaner over for
vender og nordboer. Der siges, at hun straks tog det løfte af kong Gorm, da han bejlede, at han skulle
give hende hele Danmark i morgengave; Gorm var nemlig selv en uvirksom og sendrægtig mand, og
han kunne nok indse, at riget ville være ilde faren med hans forsorg, dersom hun ikke fik hånd i hanke
med ham. Største delen af de jordvolde, som endnu den dag i dag ligger tværs over Sønderjyllands
„hede”, henhører til dronning Tyres virke. Slien, som fra Østersøen skærer dybt ind i landet, dannede
den gang flere vige imod vest, omkring det nuværende Gottorp; til dem støttede virkets østlige del sig.
Herfra strakte det sig imod sydvest ned til Karlegattet eller Viglidsdøren (begge navne betyder
stridsmændenes port), og derfra videre ned til Spangebækkens mosedrag og langs dets nordrand indtil
Træå (fortysket Trene). Fra dette sted og ud til Vesterhavet skærmedes landet af brede og bundløse
kærstrækninger langs Træås og Ejderens bredder.
En bred grav med en mindre vold gik derimod fra Spangebækken lige i øst til Sliens sydligste vig, Selk
Nor; den dannede som et forvirke for hovedstillingen og var det gamle skel for det sydligste af
Danmarks herreder. Heraf kan vi vel drage den slutning, at denne grav var det ældste virke, den „gode
grav på folkenes vej”, der alt omtales i visen om Angantyr og Hervør. Den kaldes i fortællingen om
kong Dan „Kovirket”, rimeligvis efter den tyske benævnelse „kograv”, der tillægges den som enhver
anden større grænsegrav. Fra Sliens store bredning over imod Egernfjord spærrede endelig et mindre
virke adgangen til den skovklædte halvø som kaldes Svansø (Svane-øen). Omgiven af Træås arme lå
mod vest den treflakte ø Stapelholm, og længst i vest halvøen Ejdersted, nord for grænseflodens udløb i
Vesterhavet.

Der fortælles, at skåningerne byggede volden vest, sjællændere og fynboer den øst for Karlegattet; disse
dele kaldtes endnu for et par hundred år siden for deres „Skifter”. Jyderne måtte derimod skaffe
fødevarer til den hele hær, som år efter år samledes for at skaffe et trygt værn til veje for land og rige.
Da det endelig var rejst, kaldtes det „Danevirke”, danernes borgvold, og dronningen selv fik det skønne
tilnavn „Danmarksbod” eller „Danebod”, den som „bødede” Danmark. Således kaldte Gorm hende på
den mindesten, han satte på hendes gravhøj ved Jellinge, og et smukkere eftermæle end dette navn har
ingen dansk mand eller kvinde efterladt sig.
Så vidt vides, oplevede dronning Tyre ikke, at hendes virke blev sat på prøve. Hendes husbond, kong

Gorm, blev jordfæstet ved hendes side, og deres søn og efterfølger, Harald Blåtand, satte en vældig
mindesten over dem ved Jellinge kirke. Imidlertid regerede kong Henriks søn, Otto, i Tyskland; han
underkastede sig en del af Italien og lod sig i Rom krone til kejser; ligeledes underkastede han sig en
stor del af Vendland, som af ham først blev tvunget til at modtage dåben. I hans tid var der fred og i det
hele god forståelse mellem Danmark og Tyskland; vanskelighederne ved at trænge frem over
grænsevolden afholdt i alle tilfælde Otto fra at spilde sin tid på et sådant foretagende; han var fuldt
optagen af idelige uroligheder i sit eget rige. Men næppe var han død, før de danske brød freden, og hans
søn, den unge kong Otto II, „den røde”, som han kaldtes, gav efter for sine saksiske rådgiveres
anmodninger om at hævne de talrige hærtog fra for- og nutid. I efteråret 974 trængte han med en hær ind
over Ejderen og op imod Danevirke. Kong Harald mødte ham med sin hird og rigets ledingshær, og
kampen syntes at skulle blive hård; men tyskerne omgik stillingen eller indtog den ved en krigslist, som
der siges; efter indtagelsen blev den ødelagt, så vidt det lod sig gøre: pæleværket, som gav volden sin
hovedstyrke, blev brændt.
Derefter drog kong Otto gennem Jylland lige op til Limfjorden; man troede senere, at Oddesundet var
opnævnt efter ham. På tilbagevejen skal kong Harald have tilføjet hans hær et betydeligt tab ved at gøre
et udfald imod den fra Sliegnen. Men på Ejderøen lod den saksiske konge bygge en borg for herfra at
kunne herske over landet op imod Kograven, „den danske skov”, der nu modtog sine første nybyggere
sønderfra; han indsatte en markgreve og gav ham en talrig besætning til at hævde den vundne plads.
Rimeligvis var hans navn Regnhold, da stedet senere kaldtes Regnholdsborg (Rensborg).

Dette nederlag kunne de danske ikke glemme. Kong Harald lod tingene gå sin gang; han var en gammel
mand og trøstede sig ikke til nye kampe. Måske blev dette en medvirkende årsag til hans fald; thi det
misfornøjede folk kårede nogle år efter hans søn Sven Tveskæg til medkonge, og da den herskesyge
olding ikke ville finde sig deri, kom det til en borgerkrig, i hvilken Harald fandt sin død.

I foråret 983, halvniende år efter Danevirkes fald, indtog de danske igen markgrevens borg på Ejderøen;
den blev brændt og jævnet med jorden, besætningen blev dræbt. Derefter tog kong Sven fat på virkets
udbedring. Han lod opføre en mægtig mur af gråsten foran dets fod, til dels på brandtomterne af det
ødelagte pæleværk. Stenene er nedlagte i en lerælte og danner en tyk og stærk mur; hvis bestemmelse i
særdeleshed synes at have været den at danne en brat og brandfri forside for den brede jordvold bag ved.

Der haves endnu andre vidnesbyrd om Kong Svens tilstedeværelse og virksomhed i disse egne; to
mægtige runestene bærer hans navn. De stod begge lidt nord for Kograven op imod Sliens forskellige
vige. På den ene læstes, at den var sat af Svens hjemfælle (hofmand) Tolf over hans fælle Erik, der døde,
da kæmperne lå om Hedeby: „han var styremand, en såre god dreng (helt)”. Den anden er sat af selve
kongen; „kong Sven”, hedder det i den gamle runeskrift, „satte sten efter Skarde, sin hjemfælle, der var
faren vesterpå, men nu døde i Hedeby”. Det er ord fra en længst forsvunden tid, vi skilles fra dem ved
århundreder men der er noget ejendommelig gribende ved dem, således som de lyder i deres veltalende
korthed. Det er det samme mål som det, der taltes fra Island til Upsala, det er de samme runer og de
samme navne, som vi kender fra det øvrige Norden, forskellige fra alle andre folks.
Sven Tveskæg efterfulgtes af sine sønner Harald og Knud; den første døde kort efter og efterlod riget til
sin broder, som imidlertid havde underkastet sig England. Kong Knud den store trådte snart i et
venskabeligt forhold til den daværende tyske konge, Konrad 2., hvis søn og efterfølger senere ægtede
hans datter. Knud underkastede sig den del af Vendland, der alt i Harald Blåtands tid havde ligget under
det danske Jomsborg ved Oderens udløb i Østersøen, og han kom her i det tilfælde at kunne række
Konrad en hjælpsom hånd i kampen med hans østlige naboer. Da derfor de to mægtige mænd i året 1027
traf sammen i Rom — Konrad var kommen dertil for at krones til kejser, Knud på en pilegrimsfærd —,

enedes de om, at Ejderen altid for fremtiden ligesom hidtil skulle være skel imellem deres riger.
Markgrevskabet og de fordringer, som kunne knytte sig til det, skulle være glemte og opgivne for
bestandig. Fra den tid af har Ejderen i virkeligheden uafbrudt været det danske riges grænse imod syd,
indtil den i vor tid gik tabt i krigen med de to tyske stormagter.

4 — Vikingetogene
Der er et tidsrum i verdenshistorien, som man kalder „folkevandringen”. Det begynder en 300 år efter
Kristi fødsel og varer ved i et par hundredår. Det er de folk, som romerne kaldte germaner, der deltager i
vandringen, trængte ud af deres gamle bopæle af store folkestrømme fra asien. Fra nord til syd og fra øst
til vest går denne bevægelse, ned over det store romerske rige, som den gang omfattede hele Syd- og
Vesteuropa lige op til Skotlands grænse. Romerriget søndersplittedes ved disse idelig gentagne angreb;
der opstod nye riger under germanske konger og høvdinger, medens den gamle verdens kultur gik til
grunde eller dog foreløbig trådte helt i skygge. Fra denne omvæltning plejer man at regne
middelalderens begyndelse.

Vore fædres deltagelse i folkevandringen var næppe af nogen synderlig udstrækning, skønt der ofte
nævnes høvdinger fra Norden som dem, der fra først af gav stødet til udvandringen. Langbarderne, som i
mange år herskede over Italien, fortalte, at de var komne fra Jylland; erulerne, der gik til Spanien og
Afrika, hentede en ny kongeslægt fra Sverrig; goterne, hvis berømmelse strakte sig over hele Europa,
påstod, at de var komne fra landene hinsides Østersøen; frankerne, der grundlagde Frankrig, og Saxerne,
der indtog Brittannien, hidledte ligeledes deres æt fra Norden. Dette er dog snarere et tegn på, i hvor høj
anseelse vore forfædre stod, end at det skulle indeholde en historisk sandhed; thi de opbevarede
sproglevninger af alle disse folk viser, at de tilhørte den tyske og ikke den nordiske gren af den fælles
germanske stamme.
Først flere århundreder senere og ad andre veje kom vort folk til at foretage en lignende vandring som
deres frænder på fastlandet; det er de såkaldte vikingetog.

En viking betyder i det gamle sprog en helt, særlig en søhelt. Oprindelig betegnede man, som det synes,
med dette navn de mænd, som lå ude på rigets strømme og i dets vige (vik, deraf viking) for at holde
over havets fred og forfølge de fremmede sørøvere; men da senere vore forfædre selv hengav sig til
dette liv, at ligge på søen for at tage bytte af købmænd eller for at hærge i fremmede lande, så kaldtes
også dette vikingefærd. Dette omslag i livsvaner skete samtidig med kejser Karl den Stores langvarige
og mærkelige regering på fastlandet, hvis germanske riger han samlede under sit spir. Hvad der har givet
anledning dertil, vides ikke; men det viser sig af og til i historien, at folkene ligesom betages af en indre
trang til at vandre, til at prøve deres kræfter på nye og større opgaver, end hjemmet frembyder.
De første efterretninger om vikingetog kommer fra det høje nord. Fra Norge sværmede vikingerne over
til Skotland og de skotske øer, så disses gamle forbindelser nord på, lige til Færøerne og Island, måtte
afbrydes og opgives. Derfra gik de dristige sømænd vester over til Irland og videre til Englands vestlige
og sydlige kyster, ja enkelte gange over til Frankrigs flodmundinger. Den store kejser, som den gang var
gammel, tog med sin sædvanlige kraft fat på forholdsregler mod de i nye fjender; men efter hans død
(814) blev modstanden mod dem stadig svagere.

Noget senere begyndte de danske at lade den fredelige handel med vesterhavslandene afbrydes og
svækkes af vikingefærden. Allerede kong Gudfred sendte en hærflåde til Frisland; men først senere kom
de små vikingehære på egen hånd, år efter år, i altid større mængde, indtil al fredelig handel og
samfærdsel for rum tid blev lammet. Alle vesterlandenes kyster var udsatte for de nordiske angreb; fra
Bretlands nordligste egne til det indre af Frankrig, Spanien og Middelhavet kunne man træffe på de
stolte nordiske langskibe, hvis lige man aldrig havde set, og hvis frygtelige stridsmænd man ikke forstod
at værge sig imod. De gik under det fælles navn „nordmanner”, fordi de kom fra nord, eller de kaldtes
danske efter det sprog, som alt forhen havde været kendt i vesterlandenes handelsverden som „den
danske tunge”. Men også på Østersøen optræder vikingerne og det i ikke ringere mængde eller med

mindre styrke. De danske grundlagde Jomsborg ved Oderflodens munding, ligesom de overalt i
vesterlandene søgte at få fodfæste ved flodmundingerne og de store handelsveje til det indre af landene.
Svenskerne holdt sig især til de østlige egne; de trængte fra de store havbugter i Estland og Livland ned
over slettelandene og kom ad flodvejene til det Sorte Hav og det græske kejserdømme i de nuværende
tyrkiske lande: de kaldtes „rus” og fik blandt de slaviske folk navn af russer, et navn, som senere fra
dem er gået over til de folk, som de undertvang.

Nordboernes optræden var overalt den samme. De kom for at tiltvinge sig herredømmet over den
fremmede handel, for at tilegne sig udbyttet af andres arbejde. Med stor snildhed forstod de at finde
Europas rigdomskilder, og med hensynsløs kraft og tapperhed rev de dem til sig. Det varede kun få år,
før man fandt dem overalt, hvor der var en mere end almindelig samfærdsel, hvor rige landskaber bredte
sig ud imod havet eller var let tilgængelige ad flodvejene. Klostre og domkirker lokkede dem til sig ved
deres skatte af sølv og guld, vinegnene ved deres ædle drik; borge og befæstede stæder faldt i deres
hænder og blev for fremtiden udgangspunkter for deres hærtog; de forlod skibene, tog heste og fortsatte
togene dybt ind i landenes indre. Ikke uden føje optog vesterlandenes kirke blandt sine forbønner også
den: „Fri os, herre, fra normannernes vildskab!”

Vikingetiden blev for vore fædre overgangen til en ny og højere udvikling. Den hårdhed og råhed i
sindet, som den idelige syslen med våben og mandslæt avler, blev vel ikke uden mærkelige følger for
hele folkelivet, som uden al tvivl i de år måtte gå tilbage og tabe både i højhed og renhed, således som vi
har set det så ofte i senere tider hos højt dannede nationer. Men på den anden side samlede nordboerne
ved disse tog så mangehånde erfaringer og knyttede så mange forbindelser, at rige strømme af den
fremmede kultur efterhånden blandedes med deres egen og i høj grad fremmede dens vækst. Vore fædre
blev heller ikke stående ved disse vilde hærtog. Efter at have hjemsøgt de fremmede kyster med rov og
brand bosatte de sig på dem, begyndte på fredelige idrætter og voksede snart sammen med den
fremmede befolkning, hvis herrer de var blevne. I mange år fandt der da et livligt samkvem sted mellem
fædrelandet og nybygden. Man vandrede frem og tilbage mellem begge steder, sønner sendtes ud til de
fjerne frænder, nordiske kvinder hentedes hjemme fra til hustruer, andre drog tilbage til det forladte
hjem. Så blev efterhånden i slægtskabet og bekendtskabet fjernere, nybyggerne indgik svogerskab med
de indfødte og begyndte at tale deres sprog, sæderne forandredes, og mindet om slægtens hjem blev et
sagn.

Der indtræder da et tidsrum, i hvilket vi finder nordiske riger og jarledømmer rundt om i Europas lande.
Det er en tid, i hvilken det nordiske navn er højt anset, til dels endnu frygtet, til dels elsket af de
fremmede. Ved Østersøens kyst finder vi et dansk jarledømme med Jomsborg som hovedsæde.
Vikingerne og deres høvding Sigvalde har begyndt at slutte sig til venderne imod deres landsmænd;
Sven Tveskæg blev tagen til fange af dem og måtte løse sig ud med en stor vægt af sølv og guld. I
østerleden grundlægger de svenske høvdinger det russiske rige i Novgorod (Holmgård) og længere
sønderpå i Kijev, spiren til det senere kejserdømme i Moskov og Petersborg. De nordiske stormænd blev
slavernes herrer, men tillige deres beskyttere; det var dem, som optog samfærdslen med Konstantinopel
og middelhavslandene og derved gjorde russerne til det store fremtidsfolk i Østeuropa.
I det nordlige Frankrig oprettede de danske hertugdømmet Normandi. Det lå en tid lang i fjendskab med
de andre franske lande, men blev senere en formur for dem. Herfra udgik en stor del af de ridderlige
bedrifter, som i middelalderen gjorde det franske navn berømt; herfra erobredes England (1066) og hele
det sydlige Italien og Sicilien, og herfra udsendtes de ypperste førere for det første store korstog til
Jerusalem og det hellige land (1096).
Endvidere grundlagde de danske et rige i det nordlige England, nord for floden Humber

(Northumberland). Mindet herom har holdt sig til den dag i dag, og almuesmålet bærer endnu spor af, at
hele landets adel til sin tid var dansk. Vel gik dette danske rige til grunde for angelsaksernes overmagt,
men Sven Tveskæg genoptog fædrenes kamp for herredømmet og undertvang hele England, fordrev dets
konge og satte sig selv på tronen. Da han kort efter døde (1014), optog hans søn Knud den Store hans
afbrudte gerning og fuldendte landets erobring; han var konge over hele England til sin død og efterlod
riget i arv til sine sønner. Først efter deres død (1042) kom atter en indfødt mand til magten.
Ligesom de danske herskede i England, havde nordmændene underkastet sig Irland. Den skønne,
frugtbare ø har fra den tid af haft den sørgelige skæbne bestandig at stå under fremmede folk og konger.
Nordmændene oprettede flere riger, som ofte fejdede på hverandre, men endte med at opløses og
undertvinges af engelskmændene og deres normanniske herrer. Varigere var det norske herredømme på
øerne omkring Skotlands kyst, Hebriderne, Ørkn- og Hjetlandsøerne, der i lang tid havde særlige norske
jarler, men senere i mange år lød under den norske krone.

Endnu længere nordpå havde nordmændene grundlagt den varigste nybygd: Færøerne og Island, hvor
som bekendt endnu den dag i dag det nordiske mål lever. En række af de ypperste høvdingeslægter
flyttede efterhånden over Nordhavet for at undgå det hårde og tyranniske kongedømme, som Harald
Hårfager havde oprettet i Norge. De fandt i Island et fattigt, men uafhængigt hjem med fiskerige elve og
fjorde, og de fortsatte her det frie liv, med vikingetog og handelsrejser til alle Europas lande, som de
forhen havde været vante til. Herfra var det, nordboerne opdagede søvejen til Grønland, hvor de
grundlagde nybygder, og til Amerikas fastland, som de trængte ind i og har efterladt sig talrige
efterretninger om, før noget andet folk anede dets tilværelse. De kaldte det Vinland, fordi de her fandt
vildt voksende druer, og sporene af deres ophold er fundne langs kysten til egnen ved New York.
På Island selv grundlagde de derimod en ejendommelig fristat, hvis lovgivning og historie i vor tid er
bleven genstand for alle dannede nationers ivrige granskning som et af de fyldigste vidnesbyrd om den
højt udviklede og kraftige ånd, der den gang rørte sig i de nordiske folk. Og i en noget senere tid
fremstod der her en så rig literatur på modersmålet, med hjemmets og de andre nordiske folks
fortidsminder til genstand, at intet andet folk i Europas middelalder på langt nær har noget lignende at
opvise fra et så fjernt tidsrum.

Vikingetogene, med hvad dertil sluttede sig, er derfor et af de stolteste minder i Nordens historie. Ikke
blot fordi disse svagt befolkede egne formåede i flere slægtaldre at sætte hele Europa i skræk og tilføje
dets hære utallige nederlag, men især fordi de bærer vidne om en dygtighed og ihærdighed, som vil
vække alle tiders beundring. Vore fædre kunne ikke blot som så mange andre krigerske stammer
overvinde de indfødte, men de forstod tillige at indrette sig i de fremmede lande, gribe herredømmet
over dem og tiltvinge sig både agtelse og hengivenhed. Vel lå mangfoldige nedbrændte byer og klostre,
dræbte mænd og kvinder, hærgede stæder og borge som spor på deres veje; men hvor de havde fæstet
varigt bo, der kendtes det snart på landenes trivsel, på et forøget handelsrøre, et almindeligt opsving i
lovgivning og sæder, ja i alle åndens idrætter: det kirkelige liv, digtningen og videnskabeligheden. Og at
dette ikke blot skyldtes samlivet med de fremmede og sammensmeltningen af de forskellige
folkebegavelser, det ses bedst af, hvad der fandt sted på Island, hvor den nordiske folkelighed stod ene
og dog nåede så høj en udvikling.

Hele denne bevægelse er enestående i verdenshistorien og et uforgængeligt minde om den nordiske ånds
styrke og rigdom. Selv om vi intet andet havde at vise tilbage til i vor fortid end dette, ville ingen kunne
nægte vort folk en fremragende plads mellem de nationer, der har givet verdenshistorien sit præg.

5 — Den danske kirkes grundlæggelse
Medens kristendommens lære alt havde fundet udbredelse over alle de vestlige og sydlige lande, rådede
hedenskabet endnu i århundreder her i Norden. Fra vikingetogene hjembragte vore fædre vistnok en
større eller mindre kundskab om andre folks og landes tro og livsopfattelse, men i hjemmet fastholdt de
ikke des mindre på få undtagelser nær den nedarvede gudedyrkelse. Odin, Tor og Frej vedblev at sidde i
højsæderne i deres „hove” (gudehuse), og de ypperlige heltesange fra hin alder kender ingen andre
verdensmagter end disse guder og de uransagelige norner, skæbnens møer under Asken Ygdrasil.
Det manglede dog heller ikke på forsøg på at skaffe kirkens lære indgang blandt de nordiske folk.
„Frisernes apostel”, Villibrord, kom ved året 700 over havet til den danske kong Yngvin og fik af ham
tilladelse til at prøve sin lykke med evangeliets forkyndelse; han dannede også en menighed og medtog
ved sin tilbagerejse 30 døbte drenge for i dem at opdrage nye trosbud. Men der forlyder intet om,
hvilken virkning dette havde.

Over 100 år senere, efter Karl den Stores død, drog en fransk ærkebiskop Ebo af Reims herop til
Danmark. Saxerne var den gang tvungne til dåb og omvendelse, og forkyndelsen kunne nu få et fast
udgangspunkt fra deres land. Samtidig var der udbrudt indbyrdes krige i Danmark, mellem Gudfreds
sønner på den ene og deres frænde kong Harald på den anden side. Det lykkedes under disse forhold
Ebo, som var en personlig ven af kejser Ludvig den Fromme, Karls søn og efterfølger, at formå kong
Harald til at opsøge kejseren for at modtage dåben og hjælp af en krigshær imod sine medbejlere til
tronen. Harald kom til Ludvig ad søvejen, op ad Rinen; de traf sammen på slottet Ingelheim, og kongens
højtidelige dåb fandt sted i ærkebispestaden Mainz. Da han drog tilbage, medgav kejseren ham et par
præster, for at de også i hjemmet skulle holde gudstjeneste for ham og hans døbte følge.

Den ene af disse præster var Ansgar, „Nordens apostel”, som han senere kaldtes. Han var fra det
nordlige Frankrig og havde fået sin opdragelse og første undervisning i klostret Corbie; derfra var han
bleven sendt til dettes nybygd i Saksland, det såkaldte Ny-Corbie eller Korvej. Her havde Ansgar, skønt
endnu i sin første ungdom, udmærket sig ved sin evne til at tale til de nylig omvendte i deres modersmål;
når han talte, forstod de hans lære og blev grebne af den som af en højere forkyndelse end alt, hvad de
forhen havde hørt om fædrenes guder. Da klosterets abbed nu spurgte Ansgar, om han var villig til at
følge den danske konge, betænkte han sig ikke længe, men svarede straks ja dertil. Han troede nemlig,
ligesom de fleste andre på fastlandet, at nordboerne var halvvilde og rå folk, og at han altså efter al
sandsynlighed snart ville blive et offer for deres hedenske had til kristendommen. Men netop dette havde
han i sit fromme sind ofte higet efter som en salig død og en stor nåde af Gud; det var blevet forkyndt
ham i drømme, at han skulle gå ud i verden og vende tilbage til de evige boliger som et blodvidne for
ordets sandhed.
Det var i året 826, at Ansgar i følge med den døbte konge og sin ven, munken Avtbert, kom til Danmark.
Opholdet her var ikke ret langvarigt; thi Harald havde ondt ved at holde sig i riget, og kejserens hjælp
var ikke tilstrækkelig. Allerede et par år efter opgav han for bestandig sit fædreland og blev Ludvigs
lensmand i kystlandene ved Vesterhavet. Samtidig døde Avtbert, og Ansgar stod igen alene med det
store kald til hedningernes omvendelse.
Da skete der en forespørgsel fra kong Bjørn i Sverrig til kejseren, om denne ikke kunne overlade ham en
mand til at forkynde kirkens lære for ham og hans folk. Ansgar var straks villig til at følge dette kald;
han drog afsted med de fremmede købmænd, hvis mål han havde lært i Danmark. Undervejs blev de
overfaldne af vikinger og mistede alt, hvad de havde; men Ansgar nåede dog målet for sin rejse og
begyndte sin virksomhed i Bjørkø, som den gang var svenskernes største handelsplads, liggende på en

lille ø i Mælaren. Efter to vintres ophold i det fjerne nord drog Ansgar tilbage til kejserens gård. Ludvig
tænkte nu på for stedse at knytte ham til den gerning, der så øjensynlig svarede til hans hjertes attrå og
hans særlige begavelse. Han oprettede derfor et bispedømme i Hamborg, som skulle omfatte Holsten
eller Nordalbingien, d.e. Landet nord for Elben, som det den gang med et fælles navn kaldtes. Paven,
hvis stadfæstelse udkrævedes til alle kirkelige indretninger, gav ham dertil værdigheden som ærkebiskop
og overdrog ham evangeliets forkyndelse overalt i Norden, „blandt svearnes og danernes folk”.

Fra denne tid af (år 831) levede Ansgar kun for denne opgave. Han kom snart i et venskabeligt forhold
til kong Hårik, Gudfreds søn, som lærte at sætte pris på hans mandige, sanddru og gudhengivne karakter,
hans mangehånde kundskaber og hans klare blik også på de verdslige forhold i rigets styrelse.
Kristendommens forkyndelse lagde han ingen hindringer i vejen; han tillod endog, at der byggedes en
offentlig kirke inden for rigets grænse, medens man hidtil havde måttet nøjes med bedehuse og
messealtre på de omvendtes egen grund. Til opførelse af denne, den første hovedkirke i Norden, valgte
Ansgar en grund i staden Slesvig, på holmen uden for den egentlige stad, hvor vistnok især de fremmede
købmænd havde deres ophold. Den opførtes selvfølgelig af træ som alle andre huse på den tid; senere
ombyttedes den med en stenbygning, indtil den efter reformationen forfaldt og blev nedbrudt.
Kong Hårik fandt sin død i en blodig kamp om tronen, og efter hans fald så det en kort tid ud til, at
kristendommen skulle standses på sin sejrrige vandring mod nord. Den nye konge, Hårik den Unge, lod
kirken i Slesvig lukke; præsten forlod den og vendte tilbage til sin biskop. Men kongen skiftede hurtig
sind og kaldte præsten tilbage; Ansgar fik endog tilladelse til at bygge nok en kirke og at lade ringe med
klokker for sin menighed. Også denne anden hovedkirke blev bygget i Sønderjylland, ved Ribe. På en
senere missionsrejse til Sverrig kom dertil en tredje, på Bjørkø i Mælaren.

Det kunne synes påfaldende, at Ansgar, der, som der fortælles, havde frit valg, byggede begge sine
danske hovedkirker i Sønderjylland men ved nærmere at tænke over hin tids forhold vil man let finde
det forklarligt. Slesvig var den gang, som det fremgår af mange vidnesbyrd, den vigtigste handelsplads i
riget. Dens forbindelser mod syd over Hamborg og mod vest ad flodfarvandet til Vesterhavet var meget
levende, og på den anden side udsendte den sine skibe langt mod øst til alle Østersøens kyster, medens
folk fra alle Nordens egne gæstede dens sikre havn. Ingensteds kunne man derfor få en lettere og
stadigere forbindelse mellem de danske øer og den store nordiske halvø på den ene og den kristne
verden på den anden side end netop her. Og på samme måde forholdt det sig med Ribe for den jydske
halvøs vedkommende herfra søgte jyderne til vesterlandene, og hertil førtes udlandets varer den gang og
langt ned i tiden for så godt som hele Nørrejyllands vedkommende. Der var altså ved de to kirker åbnet
en adgang for påvirkningen af hele det danske folk, og der kan ingen tvivl være om, at den jo blev
rigelig benyttet i den følgende tid.
Ansgar fortsatte sin nidkære virksomhed lige til sin død, den 3. Februar 865. Han var i sine senere år
flyttet til Bremen, hvis stift var blevet lagt til i det i Hamborg, så hans efterfølgere for det meste endog
kaldte sig ærkebiskopper af Bremen. Hans død var opbyggelig, ligesom hans lange liv havde været; han
vedblev til det sidste at være lige ydmyg, lige gudhengiven og lige stærk og brændende i ånden. Det var
ham en hård prøvelse at se det håb skuffet, som han fra sin første ungdom havde næret: at blive et
blodvidne for herrens evangelium. Men det er Nordens ære ikke at have forgrebet sig på denne mand.
Han gik ud og ind blandt vort folk med en fremmed lære og som en nidkær modstander af dets
nedarvede tro; men i hans udførlige levnedsbeskrivelse forlyder der intet ord om, at nogen derfor trådte
ham for nær, end sige tænkte på at skille ham ved livet.
Ansgars efterfølger var Rimbert, ligeledes en mand af frankisk æt. Han fortsatte sin lærers gerning af
yderste evne, men kunne ikke forhindre, at sansen for den efterhånden slappedes i brodersamfundet i

Bremen; han selv led af en legemlig svaghed og kunne til sidst ikke færdes uden for sit hjem. Alligevel
vedligeholdtes forbindelsen med de den gang stiftede kirker i Danmark, og ved siden af Slesvig og Ribe
byggedes der endog en tredje hovedkirke i Århus, Jyllands betydeligste handelsplads ved Kattegat.
Vi hører nu intet til kirkens stilling i et par menneskealdre; da ser vi pludselig ærkebiskop Adaldag af
Bremen, Otto den stores samtidige og særlige ven, indvie tre biskopper til Jylland, med sæde ved de alt
nævnte kirker (år 948). En halv snes år senere lykkedes det endog at omvende kong Harald Blåtand og
derved give stødet til kirkens almindelige sejr over hele riget.

Der var en tysk klerk ved navn Poppo, som en gang i kongens nærværelse ved et gæstebud indlod sig i
en ordstrid om gudernes magt. Hedningerne påstod, at Kristus vel var en mægtig guddom, men at dog
Odin og Tor overgik ham i vælde; men Poppo holdt på, at disse guder slet intet formåede, men snarere
var onde ånder. Kong Harald havde i tavshed, som det var hans skik, hørt på denne gamle strid, der atter
og atter bragtes på bane. Den alvor og overbevisning, hvormed Poppo fremsatte sin tro, var ham dog
påfaldende, og han spurgte ham, om han fortrøstede sig til at tage en gudsdom på sit udsagn. Poppo
svarede straks ja og blev bragt i forvaring til den næste dag.

Det var skik i oldtiden at afgøre de tvistemål, i hvilke ingen menneskelig skarpsindighed antoges at
kunne finde rede, og i hvilke vidnesbyrd stod mod vidnesbyrd, ved en påkaldelse af den guddommelige
visdom og almagt. Man æskede da en „gudsdom”, enten ved at lade parterne kæmpe på liv og død, eller
ved at lade den, hvis ords sandhed skulle prøves, trodse ildens eller vandets kraft. Den almindelige prøve
var den At bære glødende jern, den såkaldte jernbyrd. Poppo førtes den følgende morgen frem for
kongen og hans mænd og måtte efter skik og brug to sine hænder og skifte klæder. Derefter bar han
under bøn og påkaldelser det glødende jern den bestemte vej. Da hænderne efter den lovbestemte tid
synedes, viste de sig at være uskadte. Kong Harald lod sig overbevise af denne gudsdom; han tog selv
imod dåben af den trosstærke klerk og gjorde, hvad han kunne, for at formå alle andre til det samme.
Inden han døde, henved 25 år derefter (ved 980), var Danmark et kristent land; på mindestenen i Jellinge
har han selv aflagt vidnesbyrd derom. I de følgende år oprettedes der også bispesæder på øerne og i
Skåne. Knud den Store indkaldte 3 klerke fra England og opførte kirker på sin egen bekostning; han
indsatte en biskop i Roskilde og en anden i Lund, medens hele Jylland i hans tid forenedes til et stift
under den udmærkede biskop Odingar i Ribe. Det var dog først hans søstersøn Sven Estridsen, som i den
henseende fuldendte rigets kirkelige indretning. Han delte Nørrejylland i de fire stifter, som vi endnu
kender, og fra hans tid af fandtes der stadig biskopper i Odense, Roskilde og Lund; under den første af
disse lå alle de mindre øer: Als, Ærø, Femern, Låland og Falster.
Fra den tid af begyndte også misfornøjelsen med forholdet til ærkebispesædet i Bremen at blive altid
tydeligere. De tyske ærkebiskopper, som skulle føre tilsynet med hele den nordiske kirke, kunne ikke
overse dens mangeartede forhold og vilkår; i deres øjne gjaldt forskellen i sprog og karakter mellem
deres eget og de nordiske folk for mindre, end den i virkeligheden er, og de kom derfor jævnlig i strid
med, hvad man her hjemme måtte kræve af kirken og dens ledende mænd. Der fortælles et betegnende
eksempel herpå og det netop fra det sydligste stift, kirken i Slesvig. Her ville ærkebiskoppen nemlig
indsætte en tysk klerk til biskop; men Sven Estridsen modsatte sig det på det bestemteste og kaldte en
dansk mand, idet han sagde, at de fremmede kun slet forstod sig på at vejlede danske folk, hvis mål var
dem fremmed, og hvis sæder de ikke kendte.
Efterhånden blev det stadig vanskeligere for de tyske ærkebiskopper at hævde deres stilling i Norden,
indtil Svens søn Erik Ejegod gjorde alvor af truslen om at sønderrive det bånd, som bandt os til
Hamborg og Bremen. Han drog selv til Rom og opnåede pavens samtykke til udnævnelsen af en egen
nordisk ærkebiskop. Derefter holdt han et møde med Nordens to andre konger, Inge af Sverrig og

Magnus Barfod af Norge. De mødtes ved Gøteelven, ved den norske stad Kongshelle, lige ved den
danske og svenske grænse. Det var et prægtigt syn, siges der, at se de trende mægtige konger ved
hinandens side: Magnus var den mest krigeriske i sit udseende, Erik den smukkeste, men Inge den
ældste og anseligste. De enedes om at oprette det fælles ærkesæde i lund, hvis biskop Asser derefter fik
den pavelige udnævnelse.

Intet sted kunne heller lignes ved Lund i Skåne, som alt Knud den Store og Sven Estridsen havde udset
til midtpunkt for Nordens kirke. Landfast med Sverrig og Norge og dog et dansk land, det største og
rigeste stift i Norden, kunne Skåne lettere end noget andet forene folkene af den danske tunge i en fælles
kirkeprovins. Der rejste sig også i de følgende år en mægtig stenbygning i stiftstaden, indviet til St.
Lavrentius, som ærkebiskoppens hovedkirke og mødested for biskopperne fra alle Nordens egne. Store
indtægter i jordegods og tiender var henlagte til den, og et talrigt præsteskab, de såkaldte kanniker,
samledes om den for at forestå gudstjenesten ved dens mange altere og undervisningen i stiftets
præsteskole. På lignende måde indrettedes de andre stiftskirker i Danmark og det øvrige Norden;
Roskilde trefoldighedskirke kappedes med St. Lavrentius i rigdom og skønhed.

Senere hen i tiden fik Norge og Island sin egen ærkebiskop i Trondhjem, Sverrig sin i Upsala. Under
Lund forblev kun den danske kirkeprovins, men denne holdt sig uforandret samlet lige til reformationen.
Enheden viste sig ikke blot i fælles kirkemøder under ærkebispens forsæde og deraf fremgået fælles
indre lovgivning, men også i det hele klostervæsens enhed. De mangfoldige munkeordener, som tid efter
anden fik indpas her i riget og oprettede talrige klostre, vedblev stadig i mange henseender at stå i en
indbyrdes forbindelse over hele provinsen, medens de mere eller mindre ophørte med at vedligeholde
forbindelsen med udlandet. Vi hører således jævnlig tale om „provinsmøder” for sorte- eller gråbrødre,
om „de danske brødre” af St. Hans-ordenen (johanniterne) o.s.v. Og i den henseende vedblev også
Sønderjylland, som var delt mellem Slesvig og Ribe stifter, bestandig at stå i samme forhold til Lund og
alle andre foreningspunkter for den danske kirke. Selv når senere hen hertugerne står i våben mod
kongerne, møder de slesvigske biskopper på de almindelige kirkedage for at deltage i
fællesrådslagningen. Og en af de sidste katolske konger (Hans) indskærpede endnu den gamle
bestemmelse, at man i de sønderjydske klostre ikke måtte optage fremmede tyske, men kun indfødte
danske mænd og kvinder.

6 — Knud Lavard
Hvor ringe i udstrækning den danske grænse imod syd end var, så boede der dog to højst forskellige
folkestammer op imod den: langs Ejderen boede Saxerne, mod øst ved Levoldså (tysk: Levensau)
venderne. Disse sidste sad inde med hele den østlige og tillige den smukkeste og frugtbareste del af det
nuværende Holsten (det såkaldte Vagrien), medens Saxerne boede i midten, hvor store skov- og
hedestrækninger afbryder agerjorden (det egentlige Holsterland, d.e. Holt-sæde-land, skovboernes land),
og mod vest, i det lave marskland ved Vesterhavet (Ditmarsken). Vendernes forhold til Danmark var i
tidens løb højst forskelligt; snart var der venskab og god forståelse mellem de to folk i modsætning til
Saxerne, Snart opstod der fjendskab, og de hjemsøgte da hinanden med blodige hærtog og fejder. Øen
Femern, som kun ved et smalt sund er skilt fra fastlandet, var tidlig bleven knyttet til det danske rige og
den danske kirke, skønt også her befolkningen var vendisk; den gav et godt støttepunkt for danske
angreb på de nærliggende kyster.

I Sven Estridsens tid regerede der en fyrste ved navn Gudskalk over de vestlige vender: vagrer og
obotriter; han var opdragen hos Knud den Store, da hans moder havde været af dansk kongeslægt, og
han havde senere selv ægtet en datter af kong Sven ved navn Sigrid. Men et stort oprør, som forefaldt i
hans og de nærmest liggende lande, kostede ham livet, og hans hustru flygtede da med sin søn Henrik til
faderen i Danmark. Senere lykkedes det i Erik Ejegods tid at få Henrik ført tilbage til sit fædreland;
nogen tid efter blev han endog vestvendernes konge eller „knes”, som de kaldte deres høvding. Samtidig
var en stor del af Saxerne syd for Ejderen bragte under dansk herredømme, idet kong Eriks broder Bjørn
havde genopført borgen på Ejderøen (Rensborg) og herfra herskede over Holsten og Ditmarsken. Det
varede dog ikke længe, før dette forhold helt forandredes. Bjørn blev dræbt af de tyske bønder på tinge,
og efter Erik Ejegods død (1103) indtrådte der et fjendtligt forhold mellem Henrik og det danske rige.
Kong Nils (1103-1134), der var en meget påholdende mand, ville nemlig ikke tillade ham at oppebære
indtægterne af sin mødrenearv i Danmark, der som al formue den gang bestod i jordegods; han inddrog
denne tvært imod under kronen. Herover blev den vendiske knes selvfølgelig meget forbitret; han satte
sig fast på Ejderøen og hærgede Jylland med ild og sværd, ligesom han fra de vendiske havne udsendte
fribyttere til øerne og de fjernere liggende egne af riget. Kong Nils var i alt, hvad der vedkom landets
forsvar, en lige så uvirksom og svag mand som hans stamfader kong Gorm; men heldigvis havde han en
lignende dronning som denne. Det var den svenske kongedatter Margrete, der som ganske ung pige af
sin fader kong Inge ved mødet i Kongshelle var givet til den norske konge Magnus Barfod, men straks
efter blev enke. Hun havde fået tilnavnet Fredspigen (Fredkulla), fordi hun skulle befæste freden mellem
Sverrig og Norge; men i Danmark fortjente hun i fuldeste mål det samme navn. Medens hun nemlig
opbød al sin kløgt og indflydelse for at holde fred i kongeslægten og landet, byggede hun tillige et nyt
og mægtigt virke ved grænsen for at holde vendernes angreb ude. Denne del af Danevirke kaldes endnu
den dag i dag for Margretevolden; den strækker sig fra Selk Nor opad mod nordvest, forbi Bustrup til
Tyreborg i det ældre virke. Netop på dette sted havde Danevirke sit svageste punkt; de lave vige var i
tidens løb blevne altid lettere at passere, og det var derfor ørkesløst at samle en hær på volden, når
fjenden kunne omgå den hele stilling og falde den i ryggen. Denne genvej blev nu afskåren ved en vold,
hvis højde og styrke overgik alle de tidligere arbejder dernede; den opførtes tilmed uden træværk, kun af
jord og stene. En stor halvrund befæstet lejr ved Selk Nor sluttede sig umiddelbart til Margretevolden;
her kunne en hær holdes rede til at besætte virket, og hertil kunne selv en slagen hær, trække sig tilbage
for at undkomme til søs.
Men det lykkedes dog ikke dronning Margrete at skaffe fred og tryghed til veje i riget; venderne kunne
omgå hele den faste stilling ved Slesvig, da de havde en kampberedt flåde, og indenlands agtedes loven

ikke stort, da kongen havde afskaffet største delen af sin hird (rytterhæren), som skulle holde over
landefreden. Da udnævntes Erik Ejegods søn Knud til jarl i Sønderjylland, og dermed indtrådte der et
vendepunkt.

Kong Erik og hans hustru, dronning Botilde foretog få år efter det første store korstog en pilegrimsfærd
til Jerusalem; men ingen af dem kom nogen sinde tilbage fra den lange rejse. Knud opfostredes af sin
moders frænde, jarlen Skjalm Hvide på Sjælland; siden oplærtes han i tidens idrætter og udenlandske
sæder hos hertug Lotar af Saksland. Efter sin tilbagekomst herfra opholdt han sig nogen tid ved hoffet,
indtil jarledømmet i Sønderjylland blev ledigt. Den gerrige konge lod ham endda betale en stor
indfæstning for det, skønt ingen kunne være nærmere til at modtage rigets største len end denne
kongesøn.

Jarledømmet i Slesvig omfattede de tre sydligste sysler af Jylland, derimod hverken Als eller Frisland,
Vesterhavets kystland mellem Tønder og Ejderen, som fra gammel tid var beboet af friser. Endvidere lå
Danevirke og hele landet fra Ejderen til Slien umiddelbart under kronen. Det samme var endelig
tilfældet med Ribe og de tre „fjerdinger” af Slesvig by. Men Knud blev tillige hele rigets jarl, eller som
det endnu kaldtes med et engelsk navn fra Knud den stores tid: Lavard (lord, herre); han førte rigets
ledingshær og holdt over landefreden, i udlandet kaldtes han derfor „de danskes hertug”, i Norden hed
han „Knud Lavard”.

Hans første foretagender var rettede mod hans fætter Henrik af Vendland. Han begyndte med at sende
ham det bud, at nu måtte det være forbi med hans hærtog i Danmark. Henrik svarede, at Knud var en
ung, vælig hest, som dog kun trængte til tømme og bidsel for at blive som alle andre. Nogen tid efter red
Knud en nat med sit følge fra Slesvig sønderpå for at overraske fætteren på Rensborg. Han kom til
Ejderen ved morgengry og indtog uden vanskelighed den slet bevogtede borg; Henrik undkom kun ved
til hest at sætte over floden. Knud så efter ham og råbte, da han så ham komme op på flodbredden: „Du
blev da ikke våd, frænde?” — „Ja”, svarede han, „hvorfor falder du sådan med døren i huset!” „Jo, det
var det bidsel, jeg ville hente”, sagde jarlen, „Nå sådan”, svarede den anden; „men ingen kan jo komme
dig nær og lægge det på dig, sådan du slår bagop.”

Kampen mellem de to frænder fortsattes nogen tid; så gæstede Knud en dag helt uventet sin fætter.
Henrik blev forfærdet, da han hørte, at jarlen holdt nede i gården; men da denne så meddelte ham, at han
var kommen helt ene, i tillid til hans højmodighed og ærlighed, brast han i gråd, omfavnede ham og bad
ham mægle forlig med kongen. Dette skete også kort efter; Knud købte Henriks mødrene godser for
deres fulde værd og overlod dem derefter igen til kong Nils. Men Henrik viste fra nu af sin fætter et
ubrødeligt venskab og bestemte ham til sin efterfølger.
Med samme dygtighed og kraft holdt Knud Lavard over landefreden. Han forfulgte alle ufredsmænd,
hvem og hvor de end var; ran og rov blev altid sjældnere og ophørte til sidst helt. Der fortælles, at da
hans mænd engang havde grebet en flok røvere, og han som sædvanlig dømte dem til galgen, fremtrådte
en af dem for at gøre gældende, at han var jarlens frænde. Knud takkede ham for denne oplysning, da
han derved havde forhindret, at en så storættet mand skulle hænges sammen med almindelige røvere.
Han bød at rejse en skibsmast på galgebjerget og hænge hans frænde i den, for at alle kunne se, hvor
højbåren denne forbryder havde været.
Knud Lavard kom dog ikke til at mangle fjender og det iblandt rigets første mænd. Alene det, at han var
så skånselsløs i at holde over landets fred, optoges ilde af mange af de store, som havde misbrugt den
lovløse tid; endog hans egen broder, Harald Kesja, hørte til rigets værste ufredsmænd. Men endnu værre
var det dog, at kong Nils's søn Magnus (Mågens) i ham så en hindring for sin egen fremtid, da han ikke
tvivlede om, at jo de danske ville foretrække ham ved kongevalget efter faderens død. Så længe

dronning Margrete levede, holdt hun dette fjendskab nede, og ved sin død tog hun det løfte af Knud, at
han ville være overbærende med hendes søn, der var hans gudsøn og nære frænde. Men senere blev det
altid vanskeligere at holde den gode forståelse ved lige, da Magnus havde et heftigt sind, og deres fælles
frænder slog sig på hans parti, fordi de følte sig tilsidesatte af Knud.

Det blev ikke bedre, da efter Henriks død og hans unge sønners kort påfølgende fald Knud Lavard blev
kåret til obotriternes konge (knes). Han begyndte med stor iver at virke for vendernes omvendelse til
kristendommen og opførte en borg på den faste kalkklippe, som tyskerne senere kaldte Segeberg
(Sejrsbjerget). Da standsedes han på sin lyse bane ved et af disse udbrud af rå og underfundig selvtægt,
som vi så ofte møder i historien, og som altid hævner sig så forfærdelig på sine ophavsmænd. Hadet til
Knud drev Magnus til at indgå en sammensværgelse med deres fælles søskendebarn, Henrik Skatelår
(Skævben), og et par andre nære frænder om at rydde ham af vejen. En trætte, som de havde med jarlen
under hoffets ophold i Sønderjylland, endte med, at alle tilsvor hverandre fred og tryghed, og straks efter
indbød frænderne ham til at holde jul med dem i Roskilde. Knud, der ikke kunne tænke sig en så lav
handling som et forræderi lige efter et højtideligt forlig, modtog indbydelsen til trods for sin hustrus
indstændige advarsler.
De sammensvorne søgte flere gange forgæves lejlighed til at udføre deres forehavende; til sidst bad
Magnus ham om en samtale i klostergården ved Trefoldighedskirken. Heller ikke her kunne han
imidlertid finde et passende øjeblik til at udføre drabet, og han bad ham derfor om senere at mødes med
ham, for at de nærmere kunne tales ved om den pilegrimsrejse til det hellige land, som Magnus
påtænkte, og under hvilken han ville overdrage Knud tilsynet med sit hus og hjem. Efter juledagene
skiltes kongens gæster i fred og venskab; Magnus drog til Skåne, og Knud tog ned til Ringstedegnen,
hvor han gæstede en slægtning på gården Balstrup.

Natten efter Hellig tre Kongers Dag — det var onsdagen den 7, januar 1131 — ankom Magnus med sit
følge til dette sted for at indebrænde sin frænde. Men han fik nu underretning om, at Knud dagen i
Forvejen var taget over til gården Haraldsted, en halvanden mil derfra for at gæste sin frænke Cæcilie,
den hellige Knud konges datter, og hendes mand, jarlen Erik Falster. Da Magnus kom til Haraldsted, var
det for sent på morgenen at indebrænde ham, og han foretrak derfor at lokke ham ud i skoven til
samtale. En sanger ved navn Sivard sendtes nu ind i gården; hertugen lå endnu i sin seng, men var straks
rede til at følge opfordringen. Forgæves advarede Cæcilie ham, og forgæves bad hans mænd ham om at
klæde sig i brynje; Magnus var uvæbnet, påstod han, og i Roskilde var det aftalt, at de skulle komme
selvtredje til mødet. Da Knud med sine svende og den fremmede sanger red ud til skoven, fortrød det
denne, at han havde del i et så æreløst forræderi; men for ikke at bryde sit tavshedsløfte nøjedes han med
at synge en gammel folkesang om frændesvig og niddingsdåd. Knud ville ikke forstå denne advarsel og
sagde, at sligt skete ikke mere blandt kristne folk.
Hertugen fik nu øje på Magnus, der gik ene mellem træstammerne; han sprang af hesten og gik ham i
møde med et venligt smil. Kongesønnerne gik derpå dybere ind i skoven med hinanden og satte sig på
en træbal. Knud lagde mærke til, at Magnus var brynjeklædt, og spurgte ham om, hvad der var på færde.
Magnus svarede, at han havde i sinde at afgøre et mellemværende med en modstander; men hertil sagde
Knud straks, at det ikke burde ske nu den hellige tid, men vente til senere, så skulle han selv være rede
til at hjælpe ham til sin ret. Men nu kunne Magnus ikke længere forstille sig; han udbrød pludselig:
„Knud, hvem er herre i Danmark?” Hertugen svarede sagtmodig: „Hvorledes falder du på det? Hvem
skulle vel være herre i Danmark uden din Fader? Han er det, og han vil vedblive at være det, så længe
Gud vil.” „Nej, det er ikke så,” råbte Magnus, „efter dig løber de alle, du tager folk og rige fra os; heller
bør der nu på denne vis skilles imellem os.” I det samme så Knud væbnede mænd komme frem fra alle
sider, medens Magnus rev sværdet af skeden. „Han, der kender alt, ved også, at jeg aldrig i ord eller

gerning har trådt dig og dine for nær,” udbrød jarlen; „han dømme imellem os og give enhver efter sin
gerning!” Idet han nu ville rejse sig, holdt Magnus ham tilbage i kappen og kløvede i det næste øjeblik
hans hoved med sit sværd, fra det venstre øre over imod det højre øje. Henrik Skatelår gennemborede
ham med sit spyd; de andre løb til for at være lige gode om misgerningen.

Da rygtet om Knuds mord kom ud blandt folk, standsede alle julegilder. Man mindedes, siges det, hans
høje byrd som kongesøn, hans værdighed som rigets hertug, hans medfødte mildhed, hans forsynlighed,
veltalenhed og tapperhed, hans kongelige holdning og store skønhed, hans trofaste sind og urokkelige
venskab. Mænd som kvinder fældede tårer over hans fald.
Hans fosterbrødre, Skjalm Hvides sønner, tillige med hans nærmeste frænder gik til kongen for at få
tilladelse til at jordfæste ham i Roskilde trefoldighedskirke. Men Nils turde ikke lade det komme til en
højtidelig jordefærd i denne stad af frygt for, at den almindelige forbitrelse ville slå ud i lys lue imod
ham og hans søn. De begrov ham da i Ringsted fruekirke, ved hvilken der senere grundlagdes et kloster
til hans ihukommelse, og hvor hans efterkommere, valdemarerne, søgte deres gravsted ved hans fødder.
Rygtet om hans hellighed opkom straks efter; der var udsprungen en kilde i Haraldsted skov, hvor han
fandt sin død, sagde man, og ved hans båre forefaldt der vidunderlige helbredelser.
Harmen mod hans mordere voksede, alt som fortællingen om deres underfundighed og svig udbredtes.
Skjalm Hvides sønner drog omkring fra ting til ting for at forevise hans blodige klæder og opfordre
almuen til at give talrigt møde på Ringsted landsting, hvor klagen skulle fremsættes mod Magnus og
hans medskyldige. Kong Nils mødte selv for om muligt at afbøde slaget, men forbitrelsen mod ham var
så stor at han kun ved ærkebiskoppens mellemkomst undgik folkets hævnlyst; han måtte sværge på at
udføre tingets dom over hans søn. Magnus skulle være fredløs i hele riget.
Det varede ikke længe, før den svage konge brød sit løfte og atter modtog sønnen ved sit hof. Knuds
broder Erik optrådte da på landstinget og fik dom over selve kongen: han blev afsat og Erik valgt til
hans efterfølger.

Fra nu af var freden ude i Danmark, og alle kom til hårdt at savne Knud Lavards mægtige arm. I over tre
år blev-der kæmpet, snart her og snart hist, i alle rigets dele, indtil endelig i det blodige slag ved Fodvig i
Skåne, anden pinsedag 1134, både Magnus og Henrik Skatelår fandt døden, medens Nils undkom og
kort efter drog til Slesvig.

Han standsede et øjeblik uden for den folkerige og stærkt befæstede stad for at rådføre sig med sine
mænd, om det kunne gå an at betro sig til dens borgerskab. Meningerne var stærkt delte; medens
biskoppen og klerkene var på kongens side, og en af stadens stormænd ved navn Bøje forsikrede ham
om, at det ville være let at komme til forlig med almuen, når først han havde vist sig i byens gader og
taget bopæl på dens kongsgård, så advarede andre ham for Knuds mange venner blandt bymændene.
Han var ikke blot afholdt som jarl, sagde de, men han havde tillige været oldermand for deres højeste lag
eller gilde, og brødrene i dette havde den pligt at hævne hans fald. Men Nils afviste dem med de ord:
„Skulle jeg frygte for skindere og skomagere?” derpå gav han befaling til opbrud. Klerkene drog foran
med sang og hellige faner, kongen red ind ad porten med sin hird omkring sig. Men næppe var toget
kommet ind i gaderne, før bymændene kom det i møde med våben i hånd; fra sidegaderne sås de enkelte
lag med deres mærker trænge sig frem til kamppladsen, og det var ikke muligt for kongen eller hans
mænd at komme til orde i den almindelige larm.
Vennerne rådede nu kongen til at hugge sig igennem den korte vej til domkirken; foran dennes døre ville
man kunne standse almuen og komme til ords med dens førere. Men også Nils havde sine kongelige
øjeblikke: „Hellere vil jeg dø i mine fædres gård,” sagde han, „end smitte det hellige sted med mit blod.”

Hans mænd søgte da at bane vej for ham op til kongsgården; men før de nåede den, var de faldne en for
en, og den gamle konge selv fandt sin død på Slesvig Gade. Gildebrødrene optog fra nu af Knud hertugs
billed i deres segl og kaldte sig Knudsbrødre, gildet kaldte de St. Knudsgilde; det bestod i århundreder
og forplantedes til Flensborg og andre steder, hvor det til dels endnu findes.

Hævnen for Knud Lavards mord var dog ikke dermed udtømt, og ufreden varede endnu mange år. Vel
blev hans broder Erik, som efter sejren ved Fodvig havde fået tilnavnet Emune (den mindeværdige), nu
uimodsagt konge, men han fortsatte endnu i de nærmeste år den blodige forfølgelse af drabsmændenes
tilhæng, indtil han selv tre år efter fandt sin død på voldsom måde. Da han nemlig en efterårsdag var
tilstede på landstinget ved Urnehoved, der hvor den gamle adelvej vest for Åbenrå fører over et
skovklædt højdedrag med en vid udsigt til alle sider over Sønderjyllands slette, fremtrådte her en af hans
hirdmænd ved navn Sorte Plov for at deltage i retsforhandlingen, som Erik selv ledede. Der var en stærk
larm blandt tingalmuen, hvorfor kongen så sig omkring og slog til lyd med hånden. I dette øjeblik løb
sorte plov op imod ham med sit spyd og satte det igennem hans bryst. Han råbte i det samme til
bønderne, som trængte sig rundt om stedet: „Kongen slog jeg, slår I nu hans svende!” — et råb, som jog
hirdmændene fra hverandre, da de troede, at det var en almindelig sammensværgelse, som her kom til
udbrud. Kun kongens søstersøn, Erik Lam, der var bekendt både for sin styrke og sin godmodighed,
trådte i dette øjeblik til og dækkede kongeliget med sit sværd.
Det var næppe syv år efter Knud Lavards drab i Haraldsted skov. Men den blodige niddingsdåd havde i
de år kostet kongeslægten alle dens voksne mænd; af hele Sven Estridsens talrige slægt var kun tre
drenge tilbage, så man måtte kåre Erik Lam, der kun på mødrene side tilhørte den, til konge

7 — Absalon og venderne
Den gang Absalon blev biskop i Roskilde (1158), var det danske rige, og særlig Sjælland og de nærmest
liggende øer, i den sørgeligste forfatning. Det meste af en menneskealder var hengået i jævnlig gentagne
indbyrdes krige mellem kongehusets medlemmer og de forskellige dele af landet, og rigets fjender
havde ført sig dette til nytte ved at forurolige vore farvande og hærge vore øer og kyster. Det var især
venderne fra Østersøens sydlige kyst, i de nuværende prøjsiske og meklenborgske lande, der nu i henved
100 år havde færdedes på havet, hvor de danske fordum var herrer. Nu nøjedes de ikke mere med at
hente et bytte hjem fra søen eller at øve „strandhug” på vore flade kyster; de begyndte tvært imod at tage
ophold iblandt os, at udse sig de bedste bopæle på vore øer og at indlede rigets fuldstændige undergang.
Tingen var den, at de selv i hjemmet var genstand for en skånselsløs forfølgelse; tyskerne følte sig alt for
overlegne over for disse halvvilde folk til længere at ville tåle dem i deres naboskab. Desuden var
fjendskabet mellem de to folk ældgammelt; så langt nogen mindedes tilbage, fortalte deres historie om
de blodigste fejder, om gensidig troløshed og grusomhed. I tidens løb var forholdet imellem dem blevet
altid mere ulige; medens tyskerne stadig gik frem i krigskunst, blev venderne stående ved den, som var
nedarvet fra deres forfædre; medens tyskerne indførte den vanskelige kamp til hest, i brynje og med det
tunge glavind (lanse), stred venderne endnu til fods, let bevæbnede og uden fjendens tætsluttede og
uimodståelige slagorden.
På denne måde nærmede det uundgåelige nederlag sig; den ene strækning efter den anden blev
underkastet tyskerne, landet blev udskiftet til tyske riddere, de trælbundne vender måtte selv opføre
borgene for dem og gøre dem uindtagelige; hele den sorgløse, livsglade stamme måtte se sig ved
afgrundens rand. Det var denne fortvivlede stilling, som drev alle dem ud på havet, der endnu havde
bevaret frihedsånd og mandsmod til at vove et forsøg på at undgå den truende folkedød.

Hinsides havet lå de frugtbare danske øer, forsvarsløse og tilsyneladende uden forestilling om den fare,
der truede dem. Kunne det lykkes dem, blomsten af alle de vendiske stammer, som nu var samlede i
strandegnene, at sætte sig fast her, at underkaste sig den danske almue efter at have fordrevet eller fældet
høvdingerne, så ville de med det samme for bestandig sikret sig et fristed. Gjorte kloge af erfaringen
ville de i tide være betænkte på at værne om dette nye rige, der var så ulige lettere at forsvare end deres
gamle hjem.
Således var i virkeligheden Danmarks stilling, den gang Absalon blev biskop i Roskilde. På Låland og
Falster var den vendiske bebyggelse og de danskes selvopgivelse allerede skreden så vidt frem, at man i
Sjælland betragtede disse øer som fjendtlige. Fyn og småøerne var halvvejs øde, Jyllands østkyst,
Skånes og Sjællands kyststrækninger blev ikke mere dyrkede, beboerne havde opgivet modstanden. På
selv samme måde er de fleste „folkevandringer” begyndte i vor verdensdel; således banede også vore
fædre sig vej, da de underkastede sig England og det nordlige Frankrig.

Den modstand, venderne fandt hos det samlede danske folk, kongen og hans hær, var ikke meget værd.
Erik Emune havde endnu gjort tog over havet, men Erik Lam slog kun fra sig, når han selv blev
angreben; ellers undgik han enhver kamp. Sven Grade gik endog så vidt at sende et bæger som offergave
til vendernes gud Svantevit på Rygen for at formilde hans vrede da han blev fordreven og Knud og
Valdemar i forening sad som konger i Danmark i to år, skete der lige så lidet; først da Valdemar var
bleven enekonge og Absalon biskop, begyndte kampen mod venderne, for om muligt i det sidste øjeblik
at redde land og rige.
Det er Absalon, hvem æren herfor tilkommer. Han forenede statsmandens klare blik med
fædrelandsvennens varme hjertelag, høvdingens overskuende ro med stridsmandens uforfærdede mod.

Ingen ville let i hin tid have kunnet trænge igennem i en så stor sag uden ved sin fødsel at tilhøre landets
store slægter: Absalon var en sønnesøn af Skjalm Hvide, en af Danmarks ypperste jarler, og han var
kongens fosterbroder. Ingen ville let have kunnet bryde al den modstand, som tanken om så store
anstrengelser vakte hos folket, dersom han havde været mindre myndig, mindre ihærdig og mindre
veltalende end Absalon. Han forstod efterhånden at vinde alle for sine planer, kongen og bonden måtte
bøje sig for hans uimodståelige tale og hans sindige, selvopofrende virksomhed. Selv lå han ude, både
før og efter alle de andre; han samlede om sig alle de mænd, der kunne og ville fremme fædrelandets
sag, og han lod sig ikke afskrække af noget vanheld eller berøve modet af noget nederlag. Derfor vandt
han sejr.

For ret at forstå, hvad Absalon udrettede, må man holde sig de vanskeligheder for øje, som mødte ham
ved hans foretagende. Rigets gamle ledingsvæsen, der bestod i, at bønderne mødte fuldt væbnede og
øvede, med deres egne skibe og på egen kost, var kommet i forfald. De danske, siger en samtidig i
udenlandsk forfatter, er tapre i indbyrdes krige, udadtil er de umandige og fejge. Almuen var vrangvillig
til at gå i kamp, hver tænkte kun på sig og sin nærmeste kreds; følelsen for rigets enhed og folkets fælles
skæbne var næsten fuldstændig udslukt.
Det var klart nok, at der her måtte begyndes forfra, og at der med varsomhed måtte samles en kreds af
pålidelige venner om den sag, som det gjaldt at fremme. Absalons valg kunne ikke blive vanskeligt.

Der havde midt i landets værste fornedrelsestid dannet sig et forbund af kække mænd i Roskilde, hvis
formål var kampen mod venderne. Fra først af var det vel særlig for at værne om stadens egen handel,
men snart blev det et stort samlag af mænd fra hele Sjælland, der på sit højeste ejede 22 skibe.
Høvdingen kaldtes „Vedemand” (jægeren); det lykkedes ham i alt at opsnappe 82 vendiske
vikingeskibe. Disse mænd havde fremgang, ikke ved deres antal og styrke, men ved deres årvågenhed,
dristighed og snarhed, ved den enhed, der var i deres foretagender, og den tavse lydighed, hvormed hver
gjorde sit.
På lignende måde tænkte nu Absalon på at genoplive den danske sø-leding. Han henvendte sig først til
sine nærmeste slægtninge, broderen Esbern Snare og deres søskendebørn Peder og Sune Ebbesen, og de
enedes med kongen om en plan for et tog, ved hvilket man ville give afkald på jydernes hjælp. Kongen
gik selv til Skåne, hvor de sjællandske stormænd var ilde sete, og fremsatte sagen på landstinget i Lund.
Ærkebiskop Eskil, der var en selvrådig herre, men en varm fædrelandsven, kunne ikke ret fatte tillid til
kongens iver og gjorde vanskeligheder mod den hurtige udrustning; men da kong Valdemar for op i
vrede og sagde, at han ville drage afsted ganske ene, hvis ingen andre ville med, kom ånden også over
ærkebiskoppen; han talte for kongens forslag og blev så ivrig, at han endte med at lyse kirkens
forbandelse over hver den, som ikke ville følge. Selv tog han kongen med på sit skib, da denne intet
passende selv ejede.

Men nu viste det sig, at mandskabet var uøvet i våbenbrug; der var ikke andet for end igen at gå i land
for at anvende en fjorten dage på de nødvendigste øvelser; det tog på fødevarerne, og modet begyndte at
synke. Endelig samledes skåningerne med sjællænderne under Møn; lålikerne og falstringerne var
bleven tilsagte i det yderste øjeblik, for at de ikke skulle røbe det hele foretagende for venderne! Der var
i alt 260 skibe; mandtallet opgives ikke, men der må vel i gennemsnit omtrent have været en snes mand
på hvert.

Det blev besluttet at gå over Østersøen uden sejl for ikke at blive opdaget for tidlig; hin. Tids små
orlogsskibe var alle til at ro, og hver mand havde sin foreskrevne plads ved en åre. Absalon gik forud for
flåden med syv skibe for at udspejde kysten på øen Rygen; thi her havde man i sinde at gøre landgang
for uforvarende at overfalde Svantevits tempel i Arkon, der lå på øens nordpynt på en kridtklippe og

ikke havde nogen besætning. Men ud på eftermiddagen, da biskoppen allerede var kommen nær ind
under øen, gjorde hans folk ham opmærksom på, at kongeskibet og derefter hele flåden satte sejl til, og
straks efter opdagede han, hvorledes det var at forstå; kongens omgivelser havde nemlig gjort ham ked
af den langsomme fart og rådet ham til hellere at vende om for den gang, siden det ville blive aften, før
de nåede land, og så at gå derover for fulde sejl den næste morgen. Det ville desuden, mente de, være
mere sømmeligt at komme ved dagens lys og således, at man var set og ventet i forvejen. Da hele flåden
nu vendte, var Absalon nødt til at følge trop, og henad aften samledes de igen under Møn.

Esbern Snare, Sune Ebbesen og Peder var lige så opbragte på kongen som Absalon, men ingen af dem
vovede at sige noget til ham. Biskoppen tog da ordet og foreholdt ham det uforsvarlige i således at
opgive en fattet plan midt under udførelsen, at begynde efter samråd med nogle og så afbryde efter
samråd med andre. Dette, sagde han ville nedbryde al tillid, al sikkerhed og enhed i deres foretagender;
det ville umuliggøre al virkelig fremgang og lægge skam og vanære på kongen og det hele rige; den nye
alder, man havde håbet på ved hans kongedømme, ville ende i forsmædelse og skuffelse! Dette var en
hård tale at høre for den 28-årige konge, den mand, som fra sin tidligste ungdom havde været sejrsæl i
de danske borgerkrige, der havde det højeste personlige mod, og for hvem kampen altid havde været
som en leg. Hans kinder blussede, og hans øjne lynede i vrede, siges der; men han tvang sin harme over
for den djærve ungdomsven og nøjedes med at henvise til sine forhen udførte bedrifter: „Skulle jeg end
ikke komme dig nær i mod,” sagde han stolt, „så har jeg dog hidtil kunnet måle mig med dig i
gerninger.” Der fulgte nu fire dages forrygende storm, som ikke tillod flåden at røre sig af pletten, og
kongen havde i denne tid god lejlighed til at tænke over og angre sit vankelmod; han nærmede sig derfor
igen til sine venner og undskyldte, hvad der var sket. Disse rådede ham til at afvente stormens ophør, da
mandskabet endnu havde tre dages proviant; man måtte da kunne forny sin mønt blandt venderne.
Henad natten løjede da også stormen af, og tidlig den følgende morgen meldte Absalon, at nu kunne det
lade sig gøre, skønt vejret ikke var godt. Kongen fik da hele sin livlighed tilbage, han skyndte på at
komme afsted, det sorteste man kunne. Absalon kunne dog ikke bare sig for at minde om det tidligere
uheld, nu, da han så, at det var kongens alvor: „Bare vi så ikke går hen og vender på halvvejen,” sagde
han. Kong Valdemar lo og udbrød: „Ja, vender vi andre på halvvejen, så vil biskoppen sikkerlig kunne
give os fuld underretning om, hvorledes det står til blandt venderne!” „Nu er han sikker,” tænkte
Absalon. Flåden gik da i søen med alle årer fra borde. Så længe den var under læ af land gik det godt,
men da de nåede rum sø, var søgangen så svær, at det holdt hårdt med at klare sig. Absalon var
imidlertid foran, og han ville ikke opgive forsøget, i håb om, at det skulle vel blive bedre op ad dagen.
Kongen fulgte efter med ærkebiskoppen, men deres skib begyndte at trække vand, og det blev altid mere
betænkeligt. Da råbte kong Valdemar over til Ingemar Skåning, som var dem nærmest, og bad ham
lægge til, så nær han kunne; da de kom op på siden af hinanden, sprang han med kongebanneret i den
ene og sværdet i den anden hånd i et langt spring over vandet, som var dem imellem, og fortsatte derpå
farten, medens ærkebiskoppen måtte vende om.
Mange andre benyttede sig af denne lejlighed til ligeledes at forlade flåden, idet de påstod, at kongens
skib var borte; andre blev nødte til det samme på grund af skibenes havari; kun 60 skibe holdt trop hele
vejen. Der måtte uafbrudt arbejdes ved årerne, folkene fik end ikke madro, men måtte ro med den ene,
medens de holdt maden i den anden hånd. Således gik det i et helt døgn; først da det dagedes igen, løb
de ind under land ved den lille Hedinsø ved Rygen; kongen gik om bord hos Absalon og faldt straks i
søvn efter den urolige nat. Denne urolige nat var et vendepunkt i vort fædrelands historie.

Det var ikke store ting, de danske fik udrettet på dette tog; tvært imod, kun det opnåedes, at de for første
gang angreb venderne i deres eget land og forkyndte dem fejdebud med ild og sværd. Men ved at følge
fortællingen om dette første vendertog, således som Saxe har opbevaret mindet om det efter Absalons

egen beretning, føler man ret, med hvilken glæde den berømmelige helt dvælede ved mindet om hvert
enkelt lille træk fra denne første farefulde tid. Og således går det jo med hver stor sag, som ved trofast
arbejde og lange tiders anstrengelser er ført til en god ende, at man gerne, ja helst, dvæler ved mindet om
den første vanskelige tid, da der var få, som ret for alvor troede på sagens fremgang, da midlerne var
små og hindringerne store, da de mindste uheld kunne true med at kuldkaste det hele, og det mindste
smil af lykken toges for et godt varsel og yderligere knyttede de trofaste til hinanden. Den slægt, for
hvilken Saxe skrev, stod på magtens tinde: Vendland var underkastet, havet var trygt, og det danske rige
var mere end nogen sinde tilforn samlet under én vilje og én styrelse; men spiren hertil var at søge i den
lille samling af kække mænd, unge og uerfarne, men glødende af fædrelandskærlighed, som hjembragte
den første sejr fra Vendland.
Vi skal nu ikke i det enkelte følge denne kamp videre; år gik efter år, det ene tog efterfulgte det andet,
uden at enten Absalon eller kong Valdemar trættedes. Næppe begyndte foråret at melde sig, før
biskoppen tænkte på søen og fik samlet en flåde, snart fra én, snart fra en anden del af riget, snart i
fællesskab med kongen, snart i fællesskab med hans søn, hertug Kristoffer af Sønderjylland, snart med
én eller flere af rigets andre biskopper. Hele sommeren igennem så man de danske udliggere på søen;
efterårets storme formåede end ikke at holde dem i havn, og endnu ud på vinteren kunne man træffe
Absalon på færde, „for at ingen årstid skulle stå tilbage i at vidne om hans heltefærd”, som Saxe siger.

Det er bekendt nok, hvorledes det lykkedes at indtage den stærke borg Arkon med Svantevits billede, og
hvorledes dermed vendernes modstand blev brudt; det var ti år efter det første tog (1169). Men det
varede endnu længe, inden de østligere egne, det så kaldte Bag-Pommern, blev undertvungne, og havet
blev sikkert; først kong Valdemars søn, Knud, tilføjede i forening med Absalon venderne et sidste
fuldstændigt nederlag og kaldte sig fra den tid af „danernes og vendernes konge” (1185).

Absalon var dog alt for fremsynet en mand til at kunne nøjes med at bringe den danske hær på fode og
skaffe riget en slagfærdig flåde; de foregående tider havde noksom vist, hvor fordærveligt det var, når
landet selv lå åbent for ethvert angreb. Hans anden opgave blev derfor at tilvejebringe faste støttepunkter
for forsvaret og et værn for samfærdslen i det af naturen vidt spredte rige.
Han begyndte med at sikre den store alfarvej fra Østersøen til Kattegat, Øresundet. Her havde man
forhen til stadighed set de vendiske flåder færdes som i deres eget land; de lagde til ved Køgebugt og
angreb Roskilde fra landsiden, de tog heste og hærgede Sjælland vidt og bredt for så at slæbe det rige
bytte hjem og ofre fangerne til deres afguder. Kongen forærede nu Absalon den lille købstad ved sundet,
som kaldtes Købmanne-Havn, rigets senere hovedstad. Han lod bygge et fast stentårn på den holm, hvor
nu Kristiansborg slot ligger, befæstede den yderligere med en ringmur og lukkede havnen mod øst ved
en bom. På muren og tårnet opstilledes blider, der kunne udslynge store stene på angriberne; der blev
lagt en fast besætning af krigsvante folk i borgens huse, og vel rustede orlogsskibe lå i havnen for til
hver tid at kunne løbe ud mod en fjendtlig flåde. På sundet holdtes der jævnlig vagt, hver fjende
anmeldtes og blev efterstræbt fra borgen.

I Store Bælt byggede kongen et vældigt stentårn på Sprogø. Det ses endnu den dag i dag, hvorledes øens
østlige bakkeparti er gravet af til en stejl vold, og øverst oppe kan man endnu se hele tårnets grundflade.
Det var en ypperlig fæstning, stærk fra naturens hånd og uindtagelig ved kunstens hjælp. Herfra kunne
farvandet overses til alle sider, hver fjendtlig sejler kunne øjnes fra tårnet så langt borte, som
overhovedet et menneskeøje rækker, og det måtte være umuligt at forraske borgen, dersom den havde en
nogenlunde årvågen besætning. På den blyplade, som fandtes i kong Valdemars grav i Ringsted, var det
anført som en af hans tre mærkeligste bedrifter, at han havde ladet dette tårn bygge.
På Sjællands sydkyst byggede kong Valdemar det stærke slot Vordingborg; herfra kunne farvandet

mellem de sydlige øer holdes ryddeligt. Hans frænde Knud, Prebislavs søn, byggede Nyborg på Fyn,
Esbern Snare byggede det mægtige Kalundborg, og uden al tvivl hidrører også én eller flere af de gamle
borge på Als fra denne tid; herfra beherskedes indløbet til Medelfar sund (Lille Bælt).

Men det mest storslåede værn var dog det, kong Valdemar byggede til halvøens forsvar, teglstensmuren
på Danevirke. Denne mur kaldes med rette det største af hans storværker; den er en halv mil lang,
mellem 3 og 4 alen tyk, og var fordum så høj, at den med sine tinder som et brystværn ragede op over
jordvolden, som nu kom til at ligge bag ved den. Dette værk fik han ikke fuldført, siges der; men
Absalon fuldførte det med hans søn og efterfølger, kong Knud 6., og det øvede en så mægtig virkning på
vore sydlige 3 naboer, at det varede længe, før de igen overskred rigets grænseflod med hærskjold. Selv
om rigets ledingshær var udbudt, siges der, var ikke mindre end 60,000 mand altid rede til at besætte det
og afslå ethvert pludseligt angreb; det var hele det værnedygitige mandskab fra Jylland, som således
med korteste varsel kunne samles til rigets forsvar.
Da alt dette var fuldført, havde Absalon endt sin gerning til fædrelandets genoprejsning; fra det øjeblik
af tjente han sit kirkelige kald og var en tilskuer ved de kampe, den unge Valdemar Sejr førte uden for
rigets grænser. Han vandt ved sin dåd et udødeligt eftermæle; Saxe har rejst det i sit uforgængelige
værk, og selv om det danske navn udslettedes, vilde hans minde aldrig forgå. Men han opnåede alt i
levende live, da han endnu stod i sin fulde manddomskraft, den smukkeste anerkendelse, nogen mand
kan vente, idet hans og kongens mangeårige modstander, den ædle, men selvrådige ærkebiskop Eskil,
valgte ham til sin efterfølger. Paven havde tilladt den gamle, livstrætte mand at nedlægge sit embede og
gå i kloster, og hele Danmarks adel var med kongen samlet i Lunds domkirke for at være vidne til hans
embedsfrasigelse og valg af eftermand. Kongen frygtede for, at han skulle vælge sin frænde,
domprovsten Asser, der hørte til hans åbenbare fjender, men efter almindelig skik måtte anses for den
nærmeste til embedet. Men Eskil gjorde denne frygt til skamme. „Vil jeg tækkes min Gud,” sagde han,
„og se hen til, hvem der er nærmest kaldet, da er der kun én at vælge, en mand, som er vel øvet i
embedets gerning og dertil fædrelandets trofaste søn; jeg vælger den Roskilde biskop, hvis navn er eder
alle med æren bekendt!”
Udenlands vandt Absalon et stort ry ved sin nidkærhed for kirken, sin uskrømtede ydmyghed og sit
pletfri liv midt i en udskejende tidsalder; men det, som har gjort hans navn uforgængeligt i Danmark, er
dog hans utrættelige virksomhed i fædrelandets tjeneste, den rene og stærke vilje, som stod over alle
hans store evner og gav dem hen til folkets oprejsning.

8 — Valdemar Sejr
Ugedagen efter Knud Lavards drab fødte hans hustru Ingeborg i Slesvig deres første søn. Hun gav ham
navn efter sin farfader, den russiske storfyrste Vladimir: det blev hos os til Valdemar eller Volmer. Han
opfostredes hos sin faders frænde, Skjalm Hvides søn Asser Rig i Fjenneslevlille ved Ringsted, sammen
med dennes sønner Absalon og Esbern Snare, hans senere trofaste venner. Da der efter Erik Lams død
igen udbrød en voldsom kamp om kronen, sluttede Valdemar sig til Erik Emunes søn, kong Sven, og fik
af ham sin faders jarledømme i Sønderjylland. Efter nogle års forløb inddroges han selv i
tronstridighederne og blev i sit 27. År, efter Knuds drab og Svens fald på Gradehede, Danmarks
enekonge.

Kong Valdemar efterlod sig to sønner, Knud og Valdemar, af hvilke den ældste blev konge, medens den
yngste endnu kun var en 12 års dreng. Faderen havde bestemt ham til hertug i Sønderjylland, men indtil
videre var styrelsen af dette len overdraget til en søn af den myrdede konge Knud, Magnus's søn, biskop
Valdemar af Slesvig. Da denne senere skulle afstå dette til sin rette ejermand, blev han imidlertid meget
fortrydelig, og da der opkom flere stridsspørgsmål mellem de to frænder, sluttede biskoppen et
hemmeligt forbund med grev Adolf af Holsten og andre nordtyske fyrster for ved deres hjælp ikke blot
at fjerne Valdemar fra hertugdømmet, men endog Knud fra kongeriget. Det lykkedes imidlertid hertug
Valdemar ved et møde i Åbenrå at få biskoppen i sin hånd; han blev sat i fængsel i Nørborg på Als og
senere i Søborg på Sjælland, indtil han mange år efter på pavens forlangende og efter dronning Dagmars
bøn sattes i frihed.
Disse stridigheder med biskoppen havde gentagne kampe i Holsten til følge. Grev Adolf var en hård og
underfundig, både hjemme og ude ilde lidt mand. Han havde benyttet en række heldige omstændigheder
til at udvide sin magt; men han brugte den så ilde, at nogle af landets ypperste mænd forlod ham og tog
ophold i Slesvig, i håb om, at det måtte lykkes hertugen at fjerne ham fra sit grevskab. Kampen mellem
de to naboer førte til, at hertug Valdemar erobrede Ejderøen, som tyskerne igen havde bebygget; der
fandtes nu både en borg og en lille købstad på den. Kong Knud lod en bro slå over floden, og hans
stridsmænd kunne nu fra det faste tårn i Rensborg true det tyske land og beherske forbindelsen mellem
de to riger.

Grev Adolf kunne imidlertid ikke finde sig i den stilling, som derved tilfaldt ham; han fortsatte derfor
kampen, indtil han var så uheldig selv at falde i Valdemars hænder og måtte vandre til Søborg fangetårn.
For at vinde sin frihed tilbage måtte han afstå sine lande nord for Elben og tilbringe resten af sin levetid i
et lille grevskab, som hans slægt ejede længere sydpå.
Valdemar var imidlertid efter sin barnløse broders død bleven konge i Danmark (1202). Han indsatte nu
sin søstersøn, greb Albrekt af Orlamynde til herre i de erobrede lande syd for Ejderen, hele det
nuværende Holsten og Lauenborg, med de rige handelsstæder Hamborg og Lybek, som alt
sammenfattedes under navnet Nordalbingia. Albrekt styrede sit grevskab efter tysk ret og med indfødte
mænd. End videre var de vendiske lande Melkenborg og Pommern knyttede til den danske krone, så
Valdemars rige strakte sig gennem alle landene omkring den vestlige del af Østersøen indtil Bleking og
Bornholm. Han kaldte sig derfor „de Danskes og Venders konge, hertug i Jylland og herre over
Nordalbingia”.

Det var intet under, at Valdemar Sejr regnedes blandt tidens stormagter. Under de blodige krige om
kejserdømmet i Tyskland bejlede forskellige prinser til hans hjælp, og den endelige sejrherre, Fredrik af
Hohenstaufen, afstod til tak for den hjælp, kongen havde ydet ham, alle kejserdømmets lande nord for
Elben og dens lille biflod Elde til ham og hans rige „til evig tid”. Ikke mindre toges han med i beregning

i Norges og Sverrigs, ja i Englands og Frankrigs politik, og paven var føjeligheden selv over for den
kirkelig sindede, men selvstændige, kraftige og sejrsæle konge.

Særlig mindeværdig er kong Valdemars deltagelse i kampen for korset i Estland. En del tyske riddere,
præster og købmænd havde adskillige år tilbage i tiden sat sig fast i det hedenske Livland, hvor de
grundlagde en stad og et bispedømme Riga. Ridderne dannede senere et åndeligt broderskab eller en
„orden”, som man kaldte det; deres ydre mærke var et rødt sværd på den hvide ordensdragt, hvorfor de
som oftest kaldtes sværdriddere, medens de i øvrigt havde tempelherrernes ordensregler og ligeledes bar
deres røde korsmærke.
Efterhånden som de udvidede deres magt, fandt de imidlertid en altid større modstand hos deres naboer,
ikke blot hos de hedenske indbyggere i Livland og Estland, men også hos de kristne russere mod øst og
syd. I året 1218 steg deres nød til det højeste; det så næsten ud til, at der ingen menneskelig redning
mere kunne findes for dem, men at de ville blive nødte til at opgive et halvt hundred års ihærdige
gerning i kristendommens og kulturens tjeneste. Da var det, at de i deres vånde henvendte sig om hjælp
til Danmarks mægtige konge. Man mindedes, hvorledes den ældre kong Valdemar havde fuldendt
vendernes omvendelse, efter at tyskerne i mange tider forgæves havde arbejdet på at bryde deres sidste
modstand, ligesom også Knud og hans broder havde foretaget krigstog mod ester og prøjsere.

Biskop Albrekt af Riga, der ansås for Livlands højeste myndighed, mødte kongen og det danske riges
stormænd og tyske lensmænd i Slesvig; der var i alt samlet 3 hertuger, 15 biskopper og lige så mange
grever og abbeder. St. Hansdag kronedes i domkirken kongens søn, den tolvårige Valdemar. De
bønfaldende stormænd fra Livland, hvis nærværelse end mere forøgede højtidens glans, fandt et nådigt
øre hos danekongen. Alt i mange år havde ærkebiskoppen i Lund af paven været udnævnt til
tilsynsmand med kirken i Livland og Estland, som jævnlig var bleven støttet af Danmark. Nu overdrog
Albrekt kongen al sin verdslige ret til Estland, både det undertvungne og det endnu fuldstændig
hedenske, medens den til biskop i dette land indviede abbed Teoderik underkastede sig den danske kirke
og dens hoved, ærkebiskop Andreas Sunesen. Denne overdragelse stadfæstedes kort efter af paven, som
lyste velsignelse over det påtænkte korstog.
I den følgende vinter forberedtes dette tog i alle kong Valdemars lande, og det lykkedes at vække den
største begejstring for det. Ikke mindre end 1500 skibe siges at have flokkedes om kongens banner, da
han i forsommeren 1219 gik i søen med sin ledingshær.

Efter hvad der senere indtraf, må man antage, at biskop Teoderik førte en egen fane med sig på toget,
mærket med et hvidt kors på rød bund. Det var St. Hansbrødrenes (johanniterriddernes) ordensfane fra
det hellige land, som også hos os var vel kendt, eftersom brødrene havde et stort kloster i Antvorskov på
Sjælland og mindre stiftelser i de andre landsdele. Rimeligvis har Teoderik, som var stifter af
sværdriddernes samfund i Livland, villet oprette en lignende dansk ridderorden i Estland, med det hvide
ordenskors i modsætning til de tyske ridderes røde kors og sværd. I så tilfælde har han selvfølgelig hertil
haft så vel kongens som pavens samtykke.
Den danske flåde gik over Østersøen til den store havbugt, hvis sydkyst dannes af Estlands høje „klint”;
således kaldes den endnu den dag i dag med det nordiske navn. Midt på denne kyst fandtes der en smuk,
men farlig bugt, og over den et nes med en gammel borg, som ligeledes bar det nordiske navn Lindanes.
Dette sted var kongens foreløbige mål; herfra var det hans agt at underkaste sig slettelandet og for
bestandig afgøre kampen med det hedenske folk.
Flåden lagde altså til ved klinten, Lindanes blev angrebet, indtaget og jævnet med jorden. Straks efter
tog man fat på opførelsen af en ny borg med et stort virke. De nærmeste stammer samlede en hær og

sendte deres høvdinger til kongen med bøn om fred og tilbud om underkastelse. Valdemar tog venlig
imod dem og gav dem gaver, biskoppen døbte dem. Men deres underkastelse var ikke alvorlig ment; tre
dage efter kom de tilbage med hæren og overfaldt de danske fra flere sider på én gang. Det var en lys
sommeraften efter nadvertiden; den del af hæren, som uden al tvivl hver aften efter endt arbejde på
borgen vendte tilbage til skibene, var gået til ro; den aften var det tilmed lørdag og altså „halv helg”.
Således lykkedes det de tætte skarer af hedninger at trænge ind i lejren og nedhugge en stor del af dens
besætning. En flok stormede straks hen imod biskop Teoderiks telt i den tro, at det var kongens, trængte
ind idet og fældede den ærværdige olding. Rimeligvis var det her, at det røde korsbanner faldt i deres
hænder og fra nu af blev genstand for en blodig kamp mellem de to hære. Den, som først bragte de
danske undsætning, var Vitslav fra rygen, en søn af den Jaromar, som havde modtaget dåben af kong
Valdemar og Absalon; han havde sin post i et dalføre, som fra højderne faldt ned til søen. Det var netop
på halvhundredårs dagen efter Arkons og hans fædreneriges fald, at han skulle vise den danske korshær
denne vennetjeneste.
Vitslav holdt kampen stående, indtil kong Valdemar kom tilstede. Da denne med sine ryttere huggede
ind blandt esterne, opløstes de i uordnede flokke og led et stort nederlag; tusender af dem lå slagne, før
forfølgelsen ophørte. Kongen fortsatte opførelsen af den påbegyndte borg, som efter den nærmest
boende stamme fik navnet Reval; derefter drog han hjem igen og overlod det til sine mænd at fuldende
Estlands undertvingelse.

Den farefulde kamp ved Lindanes blev snart her hjemme genstand for forskellige sagn. Således fortalte
man, at ærkebiskop Andreas Sunesen med sine klerke havde set på slaget fra en nærliggende høj, og at
han med oprakte arme havde anråbt himlen om sejr for de danske våben; hver gang armene sank, var de
kristne vegne tilbage, hver gang de løftedes, veg hedningerne; men klerkene støttede ham, som fordum
Moses var bleven støttet i sin bøn for jøderne.
En helt anden forklaring af sejren var dog den, som knyttede sig til korsfanen. Midt under slaget, siges
der, faldt dette mærke ned over den danske hær, og en røst hørtes, som råbte: „når dette bæres højt,
skulle i visselig sejre!” Denne fane fandtes senere i århundreder ved den danske konges hird, den
betragtedes som en helligdom, og dens hvide korsmærke sattes i rigets segl og våben. Navnet
Danebroge, der vistnok var en ældgammel betegnelse for kongebanneret, hvilket mærke det end
indeholdt, knyttede sig efterhånden udelukkende til denne dug.

Fanen tabtes 300 år efter på kong Hans's tog til Ditmarsken (1500), og var meget medtagen af fugtighed,
da den 59 år efter blev tagen tilbage. Den blev ophængt i Slesvig domkirke og hensmuldrede her i løbet
af det følgende hundredår, midt imellem vort folks ældste fortidsminder. Dens mærke var imidlertid gået
over i hundreder af duge, og dens navn var bleven kendt over alle have.

Kong Valdemar vandt Estland og beholdt det, indtil han faldt i tysk fangenskab. Ved borgen Reval
grundlagdes der en bispekirke, og snart fremstod der i en hel lille stad ved dens fod; dens mærke blev
Danebroges kors, senere tillige de tre blå løver. Da Grev Henrik af Sverin svigagtig havde bortført
kongen fra Lyø til sit tyske fængsel, gjorde tyskerne i Livland og i landene mellem Ejder og Elben
fælles sag i imod det danske rige og frarev ham ikke blot de af i kejseren afståede lande, men også
Estland. Valdemar måtte købe sin frihed tilbage med store opofrelser; Han mistede de vendiske lande på
Rygen nær, og alt, hvad han havde ejet hinsides Ejderen; Estland nævntes derimod ikke i forliget med de
tyske herrer. Dette land krævede han derfor også senere tilbage fra de underfundige venner i Livland,
som havde brugt hans hjælp i farefulde tider og senere havde benyttet hans ulykke til at frigøre sig for
hans indflydelse i deres naboskab. Der gik dog en række år, før det lykkedes ham at sætte sine fordringer
igennem ved hjælp af paven og de alvorlige trusler, han omsider nødtes til at anvende.

Fra den tid af var Estland dansk i over 100 år; indtil den senere konge Valdemar, med tilnavnet
Atterdag, solgte det til sværdridderne, i hvis orden hans ældste broder, Otto, optoges. Men mindet om
det danske herredømme og den betydning, den danske erobring havde haft for landet som begyndelsen
til en højere udvikling under kristendommens indflydelse, holdt sig endnu i århundreder i Estland, ja
holdes endnu den dag i dag i ære i Reval, som esterne ikke uden føje kalder for „de danskes stad”.

Kong Valdemar Sejr var, som bekendt, to gange gift; han ligger jordfæstet i Ringsted klosterkirke
mellem sine tvende hustruer, Dagmar og Bengærd. Dagmar fødte ham sønnen Valdemar, der, som vi alt
har set, som dreng kronedes til sin faders medkonge; han måtte også i henved tre år dele hans fængsel.
Bengærd fødte tre sønner, af hvilke den ældste, Erik, straks fra lille af kaldtes hertug af Sønderjylland;
fra den tid af opgav faderen selv at bære dette navn ved siden af kongeværdigheden. Mange år efter blev
den unge kong Valdemar dræbt ved et vådeskud på jagten på Røsnes; Erik kåredes da til konge og den
yngre broder, Abel, blev samtidig hertug. Den tredje, Kristoffer, kaldtes kun ligesom rigets andre
stormænd for „herre”; han fik senere øerne Låland og Falster i forlening. Den fra Holsten fordrevne
greve Albrekt af Orlamynde, kongens søstersøn, blev på samme måde for sin levetid „herre på Als”.

Ved at give disse forleninger fulgte kong Valdemar kun en ældgammel skik. Kongerne havde altid givet
deres nærmeste frænder sådanne større eller mindre len, for at de kunne oppebære kronens indtægter af
dem til deres eget behov og i øvrigt råde for styrelsen af dem, inden for de samme grænser som de andre
høvedsmænd og med samme forpligtelse til at deltage i landets forsvar som disse.

Sønderjylland var den danske krones anseligste len; dets høvedsmand kaldes nu stadig hertug, den
eneste af dette navn her i riget. Kong Valdemar anså det for sin særlige arv, der af faderen havde været
tiltænkt ham, før der var nogen udsigt til, at han nogen sinde ville blive konge, og som han derfor havde
en stadig særlig ret til. Han tildelte derfor sine sønner det i deres tidligste barndom, uden hensyn til de
krav, som ellers stilledes til rigets lensmænd. I denne opfattelse af „hertugdømmet”, som det fra nu af
kaldtes, lå der en stor fare for landets fremtidige forbindelse med moderlandet, og det er ikke uden en vis
føje, at man ofte har anklaget Valdemar Sejr for at have lagt den første grund til de ulykker, som senere
har ramt vort fædreland gennem dette forhold.
Hvad der nu foretoges med Sønderjylland, havde i øvrigt talrige sidestykker i de store riger, Frankrig og
Tyskland; oprettelsen af arvelige len hørte der så at sige til dagens orden. Der var dog den store forskel,
at forleningerne i Danmark aldrig på lovlig måde kunne blive arvelige, således at lensmændene fik en
uimodsigelig ret til dem. De danske konger måtte nemlig ved deres tronbestigelse, som jo stadig var en
følge af folkets frie valg, aflægge ed på ikke at formindske kronens ret og ejendomme, som de kun på
livstid var satte til at våge over. Kong Valdemar kunne altså, selv om han ønskede det, ikke gøre mere
for sin anden søn end at udnævne ham til hertug for den tid, han selv var konge; det ville altid komme an
på, om hans efterfølger på tronen ville gøre det samme; ingen konge kunne tage bestemmelse om
kronens ret ud over sin egen levetid. Men forholdene i kongeslægten førte det med sig, at hertugdømmet
blev i Abels æt indtil dens afgang, og dermed havde det vundet hævd for bestandig. Sønderjylland
fremtrådte fra nu af som et lille rige i riget. Dets hertug førte i sit våben to kronede blå løver på en
gylden bund, der var oversået med røde søblade (åkander); det var en formindskelse af det kongelige
skjoldmærke, de trende løver, som Knud Valdemarsen først havde optaget.
Tre løver var på den tid et ikke ualmindeligt våben for kongelige slægter, det fandtes blandt andet også i
England. Ejendommelig for det danske mærke var derimod deres blå farve og ligeså ejendommelig
baggrunden med dens søblade eller, som de først langt senere fejlagtig er bleven benævnede: hjerterne.
En gammel overlevering siger, at der ved de blå løver var tænkt på rigets strømme, og rigtigheden heraf
bestyrkes i høj grad ved søbladenes naturlige betydning. De konger, som valgte dette dobbelte mærke,

har uden al tvivl dermed villet betegne deres rige som en havets datter og en havets dronning.

9 — To bøger fra valdemarernes tid
De to første valdemarers tid er hjertet i vor middelalders historie. Både før og senere nåede vore kongers
magt et større omfang og en større glans: Knud den Store forenede Norge og England, dronning
Margrete Norge og Sverrig med det danske rige. Men ingen sinde bliver vi vidne til en lignende
udvikling af alt godt og stort i vort folks medfødte evner, i dets ydre kår så vel som i indre dygtighed, i
kraft, djærvhed og dannelse, som i tiden fra den 27-årige Valdemars tiltrædelse som enekonge indtil
hans søns død som olding, over 80 år derefter.
Dette tidsrum får sit præg af de to ualmindelige personligheder, som udfylder det fra begyndelsen til
enden: Absalon og Valdemar Sejr. Hvad biskoppen grundlægger, det udfolder den unge konge; Absalon
rejser det danske folk fra slægtaldres fornedrelse, Valdemar fører det til sejr over sine naboer og til fred
og lykke i hjemmet. Og så godt som alt, hvad der fra hine fjerne tider er levnet os af lyse minder, har sin
rod blandt disse slægter. Fra den tid stammer vort våben og vort Danebrog, fra den den sidste store
Danevirke-bygning; fra den de forunderlig gribende sange om Tovelille og liden Kirsten, om dronning
Dagmar og Bengærd; fra den de store bispe- og klosterkirker, der nu er det eneste ydre vidnesbyrd om
det kraftige liv, som den gang rørte sig blandt vore fædre.
På samme måde hidrører endelig alt, hvad der har nogen højere betydning i vort bogvæsen i
middelalderen, fra Valdemarernes tid: vore lovbøger, særlig kong Valdemars „Jydske Lov”, og Saxes
bog om „de Danskes Bedrifter”.

Saxe, hvis fader og farfader havde tjent i kongens hird, var Absalons klerk, det vil sige den, som gik
ham til hånde ved hans skriftlige arbejder. Han havde i sin første ungdom ledsaget ærkebiskoppen på
hans vendertog, og havde alt her fået det hverv at skrive samtidens og den nærmeste fortids historie. En
anden, vistnok en del ældre, mand af stor æt, Sven Ågesen, som i de nærmeste år efter den ældre kong
Valdemars død skrev en lille krønike, fortæller, at Saxe, støttet til Absalons meddelelser, vil skrive en
udførlig historie om det sidste hundredårs begivenheder, og det i en mere fuldendt stil, end han formår at
gøre det. Saxe var alt den gang kendt for det rige og smukke sprog, der senere flød så let fra hans pen,
og hvori han overgår alle Danmarks historieskrivere.

„Da de andre folk”, siger han i indledningen til sin bog, „plejer at være stolte af deres historie og at sætte
en lyst i at mindes forfædrene, så kunne de danskes ærkebiskop, Absalon, ikke finde sig i, at vort
fædreland skulle savne hæderen af et sligt mindesmærke, han, der altid brændte af begærlighed efter at
give det glans. Han pånødte da mig det hverv at samle folkets minder, mig, den ringeste blandt sine
mænd, da de andre unddrog sig derfor, og stadig påmindede han mig og aflod ikke, før jeg adlød dette
kun alt for vanskelige kald. Dog foretrak jeg med svage kræfter at vove forsøget, hellere end
vedblivende at modsætte mig, da jeg kaldtes dertil, for at vi ikke ved siden af vore fortidsstolte naboer
skulle synes hellere at ville glemme end gøre os den umage at optegne oldtidens overleveringer.
Tvungen til således at tage en byrde på mine svage skuldre, som ingen i de fremfarne dage har løftet
med en finger, vil jeg kun af hans storhed, som kaldte mig, kunne hente fortrøstning til, at værket måtte
lykkes.”
Det var en sjælden lykke, at der i Absalons tid fandtes en mand med Saxes snilde, og at de to lærte
hinanden at kende. Absalon havde øje for alt, hvad der kunne fremme fædrelandets ære; han nøjedes
ikke med at sikre dets tilværelse udad til, men søgte også at hæve folkets oplysning og udvide dets blik
for de åndelige opgaver. Inden for det kirkelige, der den gang havde en så overvældende betydning, var
han ifølge sin stilling og sin personlige åndsretning selv manden til at virke mægtig på sin tid; i forening
med kongerne pånødte han stormændene en hidtil ukendt sans for dannelse og oplysning. En tysk

forfatter, som den gang levede i Lybek og skrev de nærmeste landes historie, kan ikke noksom
fremhæve den forandring, som i den sidste menneskealder var foregået med de danske. „Medens deres
stormænd forhen gik klædte som søfolk,” siger han, „ser man dem nu iførte de almindelige ridderlige
dragter, som de bruger i andre lande. De har fortrinlig øvelse i at kæmpe til hest så vel som til søs. —
Også i boglige idrætter”, fortæller han derpå, „har de gjort ikke ringe fremskridt; thi landets stormænd
sender deres sønner til Paris, ikke blot når de skal oplæres til klerke, men også for at uddannes i
verdslige videnskaber. Der gøres de bekendte både med fortidens bogskatte og med landets levende
sprog. På grund af deres tales medfødte livlighed udmærker de sig både som sine tænkere i det
videnskabelige ordskifte og som gode lovkyndige i at behandle de kirkelige retstrætter.”

Det var ligesom slutstenen på Absalons omsorg for fædrelandets fremvækst og ære, at han nu også
skaffede det en historieskriver, hvis værk både udad kunne stille det ved siden af de fremmeligste folk i
Europa og for folket selv blive en uvurderlig skat for alle kommende tider.

Det er dog en selvfølge, at Absalon kun havde fortjenesten af at have kaldet Saxe, at have opfordret ham
til sit arbejde og støttet ham ved det i alle retninger. Æren for dets udførelse og den ånd, der er nedlagt i
det, tilkommer forfatteren selv. Ingenlunde i højere grad end Saxe egne sig til at blive sit folks
historieskriver. Med en overordentlig sprogsans har han tilegnet sig latinen, det sprog, som den gang var
bærer for hele den vesteuropæiske bogdannelse; han bevæger sig i det, som om han intet andet kendte,
med en frihed og lethed, som kun så har over for modersmålet. Dertil kommer hans digteriske
begavelse, ikke blot til med sjælden kunst at gengive de gamle folkesange i et fremmed mål, men
således som den overalt træder os i møde i hans blik på det, han fortæller, og den veltalenhed, hvormed
han fængsler sine læsere. Og dog ville alle disse evner ikke have stor betydning, dersom han ikke
samtidig så aldeles var gået op i sin opgave. I sin fortale skriver han til kong Valdemar: „Efter gammel
og nedarvet ret til at tjene kongen, siden jo min fader og farfader udmærkede sig som trofaste mænd i
din faders hird, besluttede jeg i det mindste med åndens idrætter at hævde min plads under dit banner.”
Denne udtalelse forklarer os den varme og høje ånd, som går gennem Saxes store og indholdsrige bog.
Han vil med åndens idrætter stride under det danske banner; han vil kappes med de fremmede ved at
skrive en bog, som skal fortælle fædrelandets ære overalt, hvor dens røst trænger frem. I den henseende
har han nået sit mål; thi ingen anden historieskriver i middelalderens lærde sprog kan sættes ved siden af
ham, og hans berømmelse over hele den dannede verden er stadig vokset indtil vor tid. Men Saxe ville
også over for sine egne landsmænd, samtid og eftertid stride under rigets banner, kæmpe for det, som er
vort bedste eje: det fri og store blik på livet, tanken om det fælles fædreland, dets ære og dets lykke.
Derom drejer hans tanker sig først og sidst. På fædrelandets vegne glæder han sig over det store og
forarges han over det uværdige, over dets sløvhed og dets nedværdigelse mandens heltemod og kvindens
blufærdighed, den troskab, som varer ud over døden, og det mod, som holdes oppe til det sidste, er ikke
noget, han fortæller om, blot fordi det sindes i overleveringen; han fremdrager det stærkt og peger derpå
som lysende eksempler, som røster til sin samtid, der kræver efterfølgelse og selvtugt til det store.
Var Saxes evner såre forskellige fra Absalons, så var de to mænds sindelag ét og det samme. Hver
tidsalder har sin opgave; deres var kaldet til fædrelandets oprejsning og genfødelse det adsplittede folks
samling, dets kraftige forsvar udad til og dets genfødelse i sig selv, det var den tanke, som førte Absalon
fra strid til strid; det var den, som brød sig en trang vej gennem mange kampe til alle sider. Det var også
den, som gjorde Saxe til historieskriver. Med rette henviser han over for den kirkelige nidkærhed, som
bebrejdede ham, at han brugte sine store evner til verdslige formål, til Bedas ord: „Det er lige så from en
gerning at skrive sit fædrelands historie som at forfatte et gudeligt skrift.”

Fra først af var det kun Saxes mening at skrive de sidste tiders historie, Valdemars og Absalons og deres
nærmeste forfædres. Indtil Sven Estridsens tid havde man en krønike af kanniken Adam af Bremen, som

med stor omhyggelighed havde samlet efterretninger om de nordiske riger og hos selve den nævnte
danske konge havde hentet oplysninger om hans forgængere på tronen. Absalon tænkte rimeligvis fra
først af kun på at få denne historie fortsat igennem det hundredår, som siden den tid var hengået. Det
parti af Saxes bog, hvori denne er fortalt, er den først skrevne og i henseende til pålidelighed og fyldig
skildring den værdifuldeste.

Men Saxe kunne ikke længe sysle med sit fædrelands fortid uden at føle trang til at give sig i lag med
den rigdom af overleveringer fra hedenold, som endnu fandtes blandt danske folk. Intet eller så godt som
intet af alt dette var optegnet af fremmede eller af indfødte forfattere. Der var en overflod af sange og en
uendelighed af enkelte fortællinger om konger og helte spredte i de forskellige landsdele, hele riget over.
På ledingstogene, — når folk samledes alle vegne fra i kongens gård, hvor ungdommen af alle de
højbårne slægter mødtes, — hos ærkebiskoppen, hvor prælater fra hele Norden, klerke og munke fra alle
Danmarks egne søgte hen, — på alle disse steder kunne Saxe gøre den overvættes rige høst, som han
nedlagde i sit værk. Uden hans bog ville vor oldtid vel have enkelte store og opløftende billeder, som
andre, især islandske forfattere har opbevaret, men den ville dog savne sin bedste rigdom. Således som
den træder os i møde i Saxes fortællinger, er den uden sidestykke i Europa siden grækernes dage, og den
vil endnu i mange tider blive en uudtømmelig skat for vor digtning og vor videnskab. Medens Absalon fremkaldte en dansk historie, lod Valdemar Sejr skrive en dansk lovbog. Den blev
færdig samme måned, som han døde, i marts 1241, og hans sønner tillige med rigets biskopper og
stormænd gav deres samtykke til den på et danehof i Vordingborg, hvorfra den gamle konge få dage
efter skulle stedes til hvile hos sine fædre i Ringsted.

Denne lovbog blev dog ikke overalt vedtagen af rigets menige indbyggere; den nåede kun at få
gyldighed i Jylland og på Fyn, medens man i Sjælland og Skåne beholdt de ældre retsvedtægter, som til
dels var optegnede i forskellige lovbøger. Nu er den for længst ophævet i hele kongeriget og afløst af
kong Kristian den femtes Danske Lov; men i Sønderjylland har den overlevet de forløbne seks
hundredår og har lige ned til året 1900 i adskillige spørgsmål været gældende ret. Den kaldes endnu efter
sit oprindeligeområde for „Jydske Lov”.
Man skulle synes, at en lovbog måtte være en særlig tør læsning for lægfolk, der ikke forstår sig på
rettergang og kun har ringe sans for arveregler og straffebestemmelser. Men ved nærmere bekendtskab
med „Jydske Lov” ville dog vistnok de fleste få en anden mening. Der er i virkeligheden så megen
oplysning om tidligere tiders samfundsforhold og tænkemåde at øse af den, at næppe nogen anden bog
fra middelalderen i den henseende kan sættes ved siden af den, det skulle da være Saxes historie.

Først er der en fortale, som i korte, indholdsrige sætninger giver os et billed af vore forfædres opfattelse
af lov og ret. „Med lov skal man land bygge”, begynder den; „vilde hver mand nøjes med sit og lade
andre nyde samme ret, da trængte man ingen lov til. Men ingen lov er jævngod at følge som sandhed;
hvor man tvistes om sandhed, der skal lov lede, hvilket ret er. Var ej lov i lande, da havde den mest, som
mest monne gribe.” Denne erkendelse af, at sandheden mellem mand og mand er af højere værd end
selve loven og dens afgørelse, burde til visse stå foran hver lovbog. Endvidere siges der lige så smukt
som sandt: „Loven skal være ærlig, retfærdig, tålelig, efter landets vane, hensigtssvarende, gavnlig,
åbenbar, så alle mænd kan vide og forstå, hvad loven siger; den skal ej være gjort og skreven for nogen
mands særlige gunst, men efter alle mænds behov, som i landet bor.”
Den opfattelse af folket som et stort samfund, i hvilket enhver har sin ret, i hvilket hver har ret til i loven
at kræve hensyn taget også til sig og sit tarv, viser os på den smukkeste måde det fribårne i hin tids
tænkemåde. Det er en lykke, som de nordiske folk kun deler med det engelske, at den folkelige
lovgivning vedblev gennem alle tider at være grundlag for den hele retsforfatning, medens i alle

fastlandsrigerne romerretten efterhånden fortrængte den ældre lovgivning. Jydske Lov viser os endnu
den lykkelige fremgang i folkets frihedsudvikling fra oldtidens råere fordeling af tøjlesløs frihed hos de
store og mægtige og uværdig trældom og afhængighed hos en overvejende del af landets indbyggere. I
valdemarernes tid ophørte trældommen vist nok omtrent helt, eller den indskrænkedes dog til enkelte
egne for snart helt at forsvinde, medens loven tydelig nok udtaler sig for de svage i samfundet. Derfor
var kongevælden bleven udvidet på høvdingemagtens bekostning, fordi den kunne holde over fred og ret
for de ringe. Først senere kom der atter en tilbagegang, idet der dannede sig en ny adel, som tilrev sig
den højeste magt og efterhånden fuldstændig brød almuens selvstændighed og ret. „Det er kongens og
høvdingernes embed,” siger Jydske Lov, „at overholde domme og gøre ret og frelse for dem, som ved
vold tvinges, såsom er enke og værgeløst barn og pilegrimme og udenlands mænd og fattige mænd, dem
går tiest vold over. Han lade ej ildgernings mænd, der ej vil stå til rette, leve i sit land; thi idet han
straffer eller dræber udåds mænd, da er han guds tjenestemand og lovens værge.”
Dersom vi vil sammenligne hin tid med vor egen, som lykkeligvis igen har tilbageført lovens
herredømme over alle og alles fulde personlige frihed, så vil vi finde mange forskelligheder, men dog i
det hele snarere undres over, i hvor høj grad den danske folkelighed har bevaret sit oprindelige præg og
den nedarvede samfundsorden.

Ligesom nu kan vi i hin tid ved statsmagtens ordning skelne imellem den lovgivende, udøvende og
dømmende myndighed. Lovgivningen var den gang som nu hos kongen og folket i forening, den øverste
styrelse hos kongen, dommermyndigheden hos selve folket eller enkelte uvildige mænd.

„Ingen mand,” siger Jydske Lov, „skal dømme den lov, som kongen giver og landet tager ved; den må
han (kongen) ej heller tage tilbage eller forandre uden landets vilje.” Dog var lovgivningen, som rimeligt
er, den gang langt ufuldkomnere end nu. Lovene måtte fremsættes og vedtages på de enkelte ting rundt
om i riget, oprindelig på sysseltingene, senere på landstingene (i Lund, Ringsted, Viborg, Urnehoved
osv.). Først i en senere tid kunne love også vedtages på danehof, hvor mænd fra hele riget, dog især
stormændene, mødtes med kongen og hans råd.
Kongen havde den gang som nu den egentlige rigsstyrelse i sin hånd. Han skulle holde over den
offentlige fred i riget og straffe fredsbryderne, ligesom han var hærens fører, den, som udbød leding og
førte tilsyn med, at landeværnet, både til søs og til hest, ej heller i fredstid forsømtes. Af folkets øvrige
anliggender gav statsmagten sig den gang kun af med de færreste. Kirken var selvstændig og styredes af
sine biskopper under pavens overhøjhed; det hele undervisningsvæsen, som man den gang kendte,
afhang af den. Hvad der ellers henregnedes til offentlige anliggender, styredes af kongens ombudsmænd
eller lensmænd, som sad hele riget over på de store kongelige gårde og borge. De oppebar kongens skat
(Inde og Stød), som for en overvejende del bestod i korn og kvæg, og var tilstede på tinge for at påse, at
retten fik sin gænge, og at de idømte bøder blev betalte i rette tid; det var kongens ret som vederlag for
den beskyttelse, han ydede alle. Kongen selv drog jævnlig omkring i landet med et større eller mindre
følge, for selv at afgøre alle vigtigere anliggender. Han befordredes da fra sted til sted af bønderne, og
ved samme lejlighed oppebar han til dels skatten som „Stød” (tilskud) til hoffets underhold („gæsteri”).
Kongen var rigets husbonde; han ejede betydeligt jordegods rundt omkring i alle dets lande, dels som
slægtgods, dels som krongods. Men i alle de sager, som ikke umiddelbart vedkom hans højhedsret,
havde han ingen rådighed ud over sine egne gårde. Ligesom kongen i de enkelte len havde sine særlige
ombudsmænd, således havde han også sine tjenestemænd til hele rigets styrelse. Alt, hvad der vedkom
den offentlige ret og fred, styredes nærmest af drosten; hæren lå under marsken; udfærdigelsen af breve
og bogføringen over dem lå under en kansler (i kancelliet); pengesagerne henhørte til kongens
„kammer” (skatkammer eller rentekammer) og forestodes af en kammermester eller rentemester.

Dommermyndigheden var endnu i valdemarernes tidsalder hos selve tingmændene, d.e. De på tinge
mødte bosiddende mænd. Forhandlingerne lededes af kongen eller hans ombudsmand, men det var
parterne selv, som førte sagen, og det var de tilstedeværende, som alle i forening eller ved et udvalgt
nævn afsagde dommen. I Valdemars lovbog kom man for det meste bort fra denne højst ufuldkomne
rettergang, der udelukkede sagernes tilbørlige undersøgelse og ofte lod tilfældet råde for den endelige
afgørelse. Der skulle for fremtiden vælges sandemænd og nævninger til at afgøre alle de almindelige
sager under ombudsmandens tilsyn. Kongen udnævnte sandemændene, otte i hvert herred, og
ombudsmanden skulle tage dem i ed på, at de ville dømme uden persons anseelse. Deres dom æskedes,
når der var tale om drab, sår og vold, ligeledes når der var strid om markeskel og om kirkens ejendom.
Hver mand kunne kræve deres dom mod at betale dem en halv mark sølv (18½ krone). Dommen skulle
hver af dem afsige under eds form; flertallets ed var afgørende, med mindre der rejstes indsigelse af et
flertal af bygdens bedste mænd i forening med biskoppen.

Ligeledes skulle der i hvert herred være otte nævninger; de skulle vælges årlig af tingmændene. Deres
Dom æskedes til afgørelse af sager vedkommende ejendomskrænkelse: ran og tyveri; ligeledes når der
var tale om vådesgerning. End videre havde man særlige nævninger til at pådømme „helgbrud”, d.e.
forseelser imod den kirkelige lovgivning om den ydre orden, brud mod de hellige tider og hellige steder.
Kongens mænd, det vil sige de mænd, som tjente i hans rytterhær imod at være fritagne for at give Inde
og Stød af deres gårde, mødte ikke i sager vedkommende indbyrdes trætter på de almindelige ting, men
søgte deres ret i kongens gård. Slige sager foretoges ved kongens nærværelse i deres hjembygd eller på
danehoffet og pådømtes da af kongen selv og de tilstedeværende standsfæller („retterting”). På samme
måde dømtes de kirkelige personer på bispeting af deres egne nævninge.

For så vidt retssagen drejede sig om en eller anden forbrydelse, lå det som oftest i den sigtedes hånd at
frigøre sig for al tiltale ved at møde på tinge med et vist antal mededsmænd, som da med ed bekræftede
sandfærdigheden af den benægtelsesed, han selv fremførte. Antallet af disse mænd var forskelligt efter
sigtelsens betydning; det kunne fra 2 stige til 11, idet den sigtede stadig selv regnedes med, så de
sværgendes antal var fra 3 til 12, ja dette sidste tal kunne endog fordobles eller kræves tre gange udfyldt.
Overalt, hvor kong Valdemars lovbog fik gyldighed, indskrænkedes dog brugen af denne ed betydelig,
så den egentlig kun brugtes ved ejendomstrætter. Men disse afgjordes endnu langt ned i tiden ved
„tylvter-ed”, idet der her altid krævedes tolv énstemmige vidnesbyrd. Når en mand i tre år havde haft en
ejendom i ubestridt hævd, kunne han senere til enhver tid ved tylvtered forsvare den mod al tiltale.
Det hele hærvæsen hvilede den gang endnu på folkets almindelige værnepligt. Denne var dog ikke ens
for alle, de ydre kår spillede i den henseende en stor rolle: jo større evne, des større forpligtelse.
Landeværnet var fælles for alle, som kunne føre våben når budstikken gik omkring, skulle de møde
„mand af huse” med de våben, som enhver havde ved hånden, mindst med kæp og sten. Angrebs- eller
ledingshæren dannedes derimod af bønderne, der var inddelte i „havner” (d.e. læg), inden for hvilke de
skiftedes til at gå ud med fulde „folkevåben”: sværd, spyd og kedelhat, og med føde til et almindeligt
ledingstog på seks uger. Et vist antal havner dannede et „skiben”; de skulle udruste et skib med hele dets
tilbehør. Det førtes af en høvding, der kaldtes Styremand; hans værdighed gik i arv og tilfaldt ved
slægtens afgang kongen, som da gav den til en af sine stormænd som et len (embed). Rytterhæren
endelig sammensattes af kongens „mænd”, som også kaldtes „frie (frelse) mænd”, fordi de var fri for
skat og personlig tiltale på tinge; det er dem, som senere med en tysk betegnelse kaldes „adel”. Da ikke
blot kongen, men også hertugen og kongens andre frænder så vel som biskopperne — alle de såkaldte
„herrer” — måtte tage slige mænd i deres tjeneste og derved fritage dem for almindelig leding, kaldtes
de også „herremænd”; deres frie gårde fik da navnet herregårde. Efter kong Valdemars tid fik adelen
altid større magt og altid flere friheder, indtil i tidens løb deres fæstebønder sank ned til de ofte usle kår,

som er noksom kendte og i sørgelig ihukommelse i vor historie.

Uden for og i modsætning til disse stænder: adel, klerke og bønder, uddannede der sig endelig en fjerde,
bymændene, eller som de senere kaldtes efter det tyske: borgerne. Det var i flere henseender som et
mellemled mellem de to lægstænder på landet: adel og almue. De fik i tidens løb et temmelig udstrakt
selvstyre, med valgte rådmænd og borgmestre, hvis anseelse i de større byer var lige så stor som adelens,
medens de dog også havde en talrig almue, til dels endnu værre stillet end den på landet. I én henseende
havde den dog stadig et stort fortrin i stæderne, idet den personlige frihed her var både ældre og langt
mere grundfæstet end på landet; selv den fattigste havde altid muligheden for ved sin flid og sine evner
at hæve sig ud over sine medfødte kår.
Hvad der på landet fik en så overvejende betydning til skade for den enkeltes frihed og selvstændighed,
nemlig hans slægtskabsforhold, det tabte i stæderne det meste af sin betydning. På landet kunne den
enkelte vanskelig skilles fra sin slægt; var den god og anselig, kunne han gå vidt i misbrug og overgreb
over for andres ret, uden at nogen kunne ramme ham tilbørlig; var den ringe eller endog uhæderlig
bekendt, hindrede den ham ved hvert skridt, han gjorde. I stæderne trådte frie forbindelser mellem
bymændene, de såkaldte lag eller gilder, i stedet for slægtskabct. I disse optoges den enkelte efter sit
personlige værd, og han vandt herved et „broderskab”, som for retten og i mangehånde andre forhold
fuldstændig bødede på, hvad han kunne mangle i anselig byrd.

Stædernes borgerskab blev derved et forbilled på fremtidens fri folkesamfund. Når senere hen
bondestanden synker dybere og dybere, er det vor trøst, at rigets stæder samtidig vokser i indflydelse og
indre velstand. Vi ved, at der vil komme en dag, da de med hovedstaden i spidsen skal bryde adelens
overvælde, og andre dage, da den vågnende frihedsånd i disse stæder skal fremkalde også bondens
frigørelse og give ham sæde i folkets råd.

10 — Fejder i kongeslægten
Der fortælles om Valdemar Sejr, at han en gang, da han ville stige til hest, pludselig faldt i dybe tanker
og blev stående således en stor del af dagen. Da han endelig kom til sig selv igen, spurgte en af hans
mænd ham om, hvad der så stærkt havde sysselsat hans sind. Men i stedet for at svare pålagde kongen
ham at drage til Sverrig til en ridder, som han nærmere betegnede, for at bede ham om svar på de tanker,
han havde kæmpet med. Ridderen undrede sig vel over dette hverv, men påtog sig det ikke des mindre.
Han fandt sin svenske standsfælle og blev vel modtagen af ham; tredje dagen efter fik han det attråede
svar, som det hedder i visen:
„Din herre og konge tænkte på,
hvorledes det skulle hans sønner gå,
når han var gangen af live;
men sig hannem det for sanden få,
at orlog og tvedragt skulle de få,
dog skulle de alle konger blive.”

Lykkelig måtte man kalde kong Valdemar endnu i sin grav, at han ikke oplevede det svar, som historien
kom til at give på hans bekymringer, og som en gammel krønike fra Sønderjylland sammenfatter i de få,
men meget sigende ord: „sandelig, da han døde, da faldt kronen af danske mænds hoved”.
Kiv og strid mellem brødre og nære frænder var ingenlunde nogen sjældenhed i kongehusene,
tværtimod. Vore oldsagn, så vel fra Danmark som især fra Sverrig, fortæller så at sige på hvert blad om
tronstridigheder og bitre frændefejder. I en senere tid hører vi fra Norge om uafbrudte kampe i Harald
Hårfagers æt gennem et helt hundredår, medens i Danmark Knud Lavards drab og de deraf følgende
fejder omspændte hele riget i henved en menneskealder. Og på samme måde forholder det sig i Europas
andre lande.
De indbyrdes kampe i kong Valdemars æt var vel ikke slet så farlige og omfattende, som de ofte er
bleven fremstillede; meget er senere blevet lagt ind i dem med urette. Alligevel er de et sørgeligt
vidnesbyrd om hine tiders mangel på sand fædrelandskærlighed og selvbeherskelse og et advarende
eksempel på, i hvor høj grad indre ufred øder land og rige og lægger det blot for ydre fjenders angreb.

Kong Valdemars tre sønner var ved faderens død fra 20 til 25 år gamle. Kong Erik var en smuk og kæk,
gavmild og godtroende, men heftig og herskesyg mand; han var en stor ven af denne verdens glæder,
men mærkeligt nok tillige af munkenes forsagelse. Hertug Abel var den mest begavede af brødrene; han
var klog, rettænkende og mådeholden i sin politik, men svag over for sine omgivelser, især sin
herskesyge hustru, Mektilde af Holsten. Kristoffer endelig var en hård, hensynsløs og underfundig
karakter, men ved siden af roses han for sin tapperhed, veltalenhed og gavmildhed.

Hvad der var første anledning til spliden mellem brødrene, derom er der intet overleveret os. Kongens
og hertugens ejendomme lå spredte mellem hinanden; kongen havde i Sønderjylland sine krongodser og
herremænd, Abel ejede flere stæder på øerne: Fåborg, Svendborg o.a., ligesom han havde pant i
Kolding. Af disse forhold kunne der opstå talrige rivninger hver dag, blot herrerne ville lytte til deres
mænds gensidige klager. Allerede et par år efter faderens død kom det til en fejde, men den endte ved
fælles venners mellemkomst, før den vel var begyndt. Atter et par år efter kom det til et brud mellem
kongen og rigets mægtigste stormandsæt, de såkaldte hvider, Skjalm Hvides efterkommere en af dem,
biskoppen af Roskilde, kansleren Nils Stigsen, forlod pludselig riget og døde et par år efter i udlandet.
Fra den tid af herskede der et blodigt fjendskab mellem kongehuset og denne højt fortjente slægt, der i

hertugerne fandt stadige forbundsfæller i de indre kampe.

Kort efter, i året 1247, udbrød kampen mellem brødrene. Kong Erik angreb dem alle på én gang: Abel
fratog han Svendborg, Kristoffer måtte opgive Låland og Falster; en ældre, uægte broder, Knud, der
havde fået Bleking, blev kastet i fængsel. Hele riget delte sig nu i to partier, og kong Valdemars forrige
lydlande i Nordtyskland droges med ind i striden. På den ene side stod kongen og de vendiske fyrster i
Meklenborg, på den anden hans brødre, holstenerne, Lybek og største delen af de danske biskopper med
mange af adelen; Abel gik nu angrebsvis til værks; han indtog i forening med de misfornøjede jydske
stormænd Ribe, hvor kongens døtre, Sofie og Ingeborg, faldt i hans hænder. Fra Ribe trængte hertugen
med sine tyske hjælpetropper frem imod nord; han brændte Vejle og Randers og hærgede hele egnen
derimellem. Kongens folk gav ham intet efter; dronning Jutta sad på Skanderborg og lod Øm klosters
kvæg bortføre om kap med fjenden; hun truede endog abbeden med hug og slag, dersom han ville nægte
at opfylde hendes fordringer. Fra Jylland drog Abel over til Fyn og opsøgte kongen i Odense; byen blev
indtagen og landet vidt og bredt hærget. Kongen undkom med nød og næppe til Svendborg, hvis faste
stentårn han holdt besat. Nogen tid efter tog hans mænd Riberhus tilbage. Til denne begivenhed sigtes
der i den bekendte vise om dansen på Riber gade og slottets indtagelse af de glade ungersvende, som
dansede ind over broen med dragne sværd under skarlagenskind: „for Erik kongen hin unge”. (Det er en
„danseleg” efter et ældgammelt eventyr, som er bleven stedfæstet flere steder.) Abel vendte vel tilbage
med en stor tysk hær, men han kunne intet udrette.
I denne nød kom søsteren Sofie ham til hjælp; hun forlod sent på efteråret sit hjem i Brandenborg og
kom til Jylland for at forlige sine brødre. Freden blev også sluttet; men hun døde i barselseng i
Flensborg efter udførelsen af sit kærlige hverv.

I det følgende forår udbrød kampen igen; de vendiske herrer gjorde et indfald i Holsten, og hertugen
kom sine svogre, de unge holstenske grever, til hjælp. Men kongen benyttede hans fraværelse fra
Sønderjylland, som Kristoffer var sat til at forsvare; han drog hærgende gennem landets byer; Kristoffer
selv faldt i hans hænder. Samtidig gjorde hans tro mand, ridderen Henrik Æmeltorp i Rensborg, et
natligt hærtog op imod Slesvig; han overfaldt byen så uforvarende, at Abels lille datter måtte bringes
bort, forklædt og med bare ben. Kristoffer faldt efter disse uheld fra sin broders sag, forligte sig med
Erik og fik af ham ikke blot øerne Låland og Falster tilbage, men også Femern som kongeligt len.

I det følgende år var der nu fred og god forståelse mellem brødrene; kong Erik undertvang skåningerne,
som nægtede al betale plovpenge, derpå drog han til Estland for at sikre og udvide sin magt; i den
følgende vinter angreb han friserne på Sønderjyllands vestkyst, men blev slået tilbage. Under alle disse
hærtog sad Abel stille, og det samme besluttede han at gøre, da kongen i den følgende sommer (år 1250)
drog ned imod Rensborg for at komme Henrik Æmeltorp til hjælp imod en stor tysk hær, der søgte at
fravriste ham denne borg, som holstenerne gjorde fordring på.
Da kongen med sin hær var kommen til Danevirke, forlod han den for at tage ind på sin borg i Slesvig
og gæste hertugen. Kongen ejede den gang endnu de tre fjerdedele af bispestaden; kun den ene lå til
hertugdømmet. Da kong Erik kom til hertugen på Jørgensborg, der lå på en lille ø i Slien foran staden,
blev han modtagen med stor venlighed. Efter bordet sad han og spillede „guldterning” med en tysk
ridder; denne siges at have været den første ophavsmand til forræderiet. Mens de spillede, kom
hertugens kammermester Tyge Bost tilstede; han lagde hånd på kongen, lænkede hans hænder og førte
ham ned til en båd i Slien; samtidig fængsledes flere af hans mænd. Båden stod ud ad fjorden, ad
Mysunde til; det var en halvlys sommernat (10. august). Da de havde roet et stykke, hørte man en anden
båd komme efter med hurtige åreslag og højrøstet samtale: der blev skyndet på rorkarlene. Kongen
spurgte, hvem de troede, det kunne være; folkene svarede, at det var Lage Gudmundsens røst. Da

kongen hørte det, bares det ham for, at det nu ville gå ham på livet thi Lage var, hans bitre fjende. Han
førtes nu også i land ved Brodersby på Sliens nordlige bred, og der blev hentet præst til ham. Efter et
angerfuldt skriftemål gav kongen ham i sjælegave det eneste, han ejede, sin kjortel med et guldspænde.
Derpå førtes han atter ud til båden, og en af Svendene, som måtte købes til det, gav ham dødshugget
med en stridsøkse. De bandt deres jernhatte og hjelme til hans lænker og nedsænkede liget i strømmen
ved Mysunde det første skær af daggryet stod alt på himlen, da den blodige niddingsdåd blev fuldført.

Det er aldrig til fulde blevet oplyst, hvor megen del Abel havde i sin broders død. At han i fuld forståelse
med sine mænd, blandt hvilke særlig biskop Eskil af Slesvig nævnes, lod ham fængsle, dette
indrømmedes åbent af de pågældende derimod fralagde han sig med to tylvters ed al del i selve mordet:
det havde kun været hans tanke at fængsle og ydmyge kongen.
Men selv om det var et skammeligt misbrug af Abels tillid, da Lage Gudmundsen og Tyge Bost lod
kongen halshugge i stedet for at bringe ham i sikker varetægt, så falder der dog en mørk skygge over
Abels minde for den svig, han øvede mod sin tillidsfulde broder. Og ikke mindre tungt falder den
bebrejdelse på ham, at han bag efter tog drabsmændene til nåde og lod dem beholde en plads i sin hird.
Derved gjorde han sig delagtig i sin broders blod.

Allerede dagen efter fik fiskerne det kongelige lig i deres våd; de genkendte det og bragte det til
sortebrødrene i Slesvig. Alle byens klokker ringede af sig selv, siger sagnet, da liget blev båret i land.
Lige til vore dage har hint uhyggelige kongemord sysselsat folkets tanker i hine egne. Der sås blålys på
det sted, hvor henrettelsen havde fundet sted, og hvor et kors på bredden mindede om udåden. Mågerne,
som fløj omkring over Slien, og som senere i store flokke søgte deres rugepladser på tomterne af den
hertugelige borg, kaldte med deres uafbrndte skrig på den myrdede konge: Erik! Erik!
Abel drog straks efter sin broders død til Viborg landsting, fralagde sig her al del i mordet og opnåede
uden modstand kongedømmet; Erik efterlod sig ingen sønner. Som konge viste Abel megen kløgt og
forsynlighed; han frafaldt Eriks uberettigede fordringer over for sine naboer og søgte at ophjælpe riget
ved at rette hans mangehånde overgreb og voldsomheder. Handelen med udlandets store slæter skulle
fremmes ved tilsikring af købmændenes retsbeskyttelse, og rigets egne købstæder fik adgang til
danehoffet.

Men det blev ham ikke forundt at fuldføres sin påbegyndte gerning, der måske, om den var lykkedes,
ville have bragt sørgespillet på Slien i forglemmelse. To år efter broderens død fandt han sin bane for en
bondes hånd, på Husumbro, jordvejen mellem Ejdersted og Sønderjyllands tørjord. Denne begivenhed
opfattedes som en himmelens straf og jævnførtes med, hvad der var hændet eller senere overgik kong
Eriks drabsmænd: de fandt alle en ynkelig død. Da derfor Abels lig blev nedsat i Slesvig domkirke,
hvorhen også Erik var ført, fæstede onde ånder bo ved det, medens; der skete jærtegn ved broderens
grav. De måtte derfor atter skilles ad i døden som i livet; men medens Erik førtes til Ringsted, til sine
forfædres gravkirke, nedkastedes Abel i et skovkær med en pæl igennem livet. I århundreder sås han
herfra hver nat fare afsted på den fredløse jagt med hunde og horn. Vægterne på Gottorp forsikrede, at
de kunne følge hans usalige flugt fra graven i Pøl til Mysunde, hvor blålysene var tændte over hans
broder.
På et danehof var tronfølgen lovet kong Abels ældste søn, Valdemar, som den gang opholdt sig på
højskolen i Paris. På hjemvejen herfra var han imidlertid falden i hænderne på ærkebiskoppen af Køln
og sad nu ved faderens død i hans fængsel. Dette benyttede Kristoffer sig af til at kuldkaste den forhen
gjorte bestemmelse og gå fra ed og løfte; han opnåede stormændenes valg til konge og tog desuden
indtil videre hertugdømmet under sin bestyrelse.

Rigets biskopper gik kun nødig til dette kongevalg; de følte sig bundne til Abels æt efter
førstefødselsretten, og de vidste, at Kristoffer var dem fjendsk, medens Abel havde holdt over freden
med kirken. Fra nu af ser vi derfor en langvarig kamp begynde mellem dennes efterkommere, bisperne
og visse stormandsslægter på den ene og det nye kongehus på den anden side; den strækker sig under
forskellige former over et helt hundredår og ender først fuldstændig med selve slægternes undergang.

Fortrængte fra kongedømmet gjorde Abels sønner fordring på en dobbelt fædrenearv, slægtgodset og
hertugdømmet. Godset lå dels i Sønderjylland, dels bestod det i Svendborg, Fåborg og Areskov på Fyn,
samt vistnok Rudkøbing på Langeland. Selve hertugdømmet i Sønderjylland kunne derimod, som vi
forhen har set, ingen kræve som arv, eftersom det var et len af riget; der kunne kun være tale om et
billighedskrav og et hensyn til, at det havde været tildelt den unge Valdemars forfædre i fire led.
Kristoffer var da heller ikke uvillig til at købe kongedømmets sikre besiddelse ved en forlening til Abels
søn; efter nogle kampe med de tyske naboer sluttedes der et forlig, i hvilket han ikke blot lovede at
udlevere børnenes fædrenearv overalt i kongeriget og hertugdømmet, men også at forlene Valdemar med
hertugdømmet. Dette skete derpå ved et møde i Kolding (1254); kongen overrakte sin unge frænde en
fane og tildelte ham dermed hertugdømmet i len på livstid. Hertugen aflagde troskabsløfte i hans hånd:
han skulle være kongen og riget tro og huld, tjene med sit mandskab og med hertugdømmets
skibsleding, hver gang det krævedes af ham, deltage i danehof og holde dette for sit og hertugdømmets
rette værneting, når sager forfulgtes dertil fra Urnehoved landsting eller fra hans eget retterting.
Men kort efter døde hertug Valdemar uden at efterlade sig børn (1257). Hans broder Erik fremtrådte nu
med fordring på at følge ham i hertugdømmet, men Kristoffer nægtede at tildele ham det. Han måtte
foreløbig nøjes med sit arvegods og slog sig da til sin farbroders fjender.
Kongen var uklog nok til selv at bryde freden i sit rige. Han lod ærkebispen, den ætstore og myndige
Jakob Erlandsen, fængsle og gav derved tegn til et almindeligt udbrud af det gensidige fjendskab.

Biskoppen af Roskilde, Peder Bang, der ligesom ærkebispen tilhørte hvidernes slægt, lagde straks i
henhold til kirkelovene forbud på al gudstjeneste i sit stift og begav sig til øen Rygen, hvis fyrste,
Jærmer, var hans frænde og forbundsfælle her traf han sammen med Erik Abelsen, der trolovede
Jærmers datter, Margrete. Et par måneder efter, i foråret 1259, gik de sammen til søs for at sætte sig i
besiddelse af København, som kongen efter sin broder Eriks eksempel havde frataget bispestolen. De
gik i land på Sjælland, brød ind igennem stadens vestlige mur på det sted, som senere kaldtes Jærmers
gab, og indtog slottet. Samtidig synes holstenerne at have angrebet Jylland, hvorfor kongen drog over til
Ribe imod dem. Men her døde han pludselig, som der siges, af gift. Hans venner påstod, at den var given
ham af abbeden i Ryd kloster, Arnfast, og senere tilføjedes der endog, at det var sket i nadveren. Nogen
virkelig hjemmel synes denne mistanke ikke at have haft.
Dronning Margrete, Kristoffers enke, søgte at gøre alt for at redde kronen for sin søn, den udvalgte
konge, Erik (Glipping). Hun satte ærkebispen i frihed og påkaldte Norges hjælp imod Jærmer og Erik
Abelsen. De sjællandske bønder indtog og nedbrød imidlertid Københavns Slot, men blev overvundne af
Jærmer i et blodigt slag ved Nestved.
Der forlyder intet om, at Erik Abelsen søgte at tilrive sig kongedømmet, som han vel i mange måder
kunne siges at være lige så nær til som hans søskendebarn og navne; han var lige så vel som denne en
kongesøn og havde som barn fået løfte på tronen for det tilfælde, at hans ældre broder skulle dø; han var
ældre end Erik Kristoffersen og søn af en ældre broder. Men han synes ikke at have villet overtage den
rolle, som vistnok mange ønskede; han gjorde kun påstand på hertugdømmet. Stormændenes ønsker gik
imidlertid deres egne veje, ud over hans planer. Biskopperne fik et ægteskab bragt i stand mellem hans
moder, Abels enke, og den mægtige svenske Birger Jarl, hvem ærkebispen havde vundet for sin sag.

Dronning Margrete afventede ikke det slag, som hun her så rettet imod sig. Med en hær drog hun i
sommeren 1261 ned i Sønderjylland; hertug Erik måtte rømme marken for hende, han trak sig tilbage
syd på, ned over Danevirke til heden ved Lo, omkring Sorgå. Her kom det til et slag St. Olavs aften (d.e.
dagen før St. Olavs dag d. 29. juli), i hvilket den kongelige hær blev slået; dronningen og den unge
konge blev tagne til fange.
Men hertugen gjorde endnu intet skridt for at sætte sig i besiddelse af riget; han nøjedes med at få sit
hertugdømme stadfæstet og sin fædrenearv udlagt. Dertil modtog han krongodset i Sønderjylland og øen
Als som et nyt len, medens hans yngre broder, Abel, fik Langeland og senere ved arveskiftet med sin
broder fædrenegodset på Fyn. Landet mellem Ejder og Sli regnedes nu med til hertugdømmet, måske
var det alt således i Abels tid. Der var fra nu af fred og forlig mellem frænderne til trods for alle de
stridigheder og bryderier, kongen fremdeles havde med biskopperne.

Hertug Erik døde en halv snes år efter (1272), og derved faldt da hans len igen tilbage til kronen; hans to
små sønner, Valdemar og Erik, opfostredes under kongens tilsyn. Holstenerne kunne ikke sinde sig i
dette og gjorde et indfald i hertugdømmet, hvor de hærgede staden Slesvig. Men Sønderjyllands drost,
ridderen Jens Hvidding, slog dem tilbage med en hær, som kongen sendte til hans undsætning.
Man havde nu efterhånden vænnet sig til at anse hertugdømmet som arveligt fra fader til søn. Erik
Glipping kunne vel ikke gå ind herpå; men hans egne stormænd nødte ham dog til at give det til
hertugsønnen Valdemar, da han en halv snes år efter faderens død havde nået den lovlige alder (1283).
Men nu begyndte der en ny række stridigheder. Hertug Erik havde tillige haft kronens gods i
Sønderjylland og øen Als i forlening, og Valdemar ville nu have disse særlige len ansete for dele af
hertugdømmet. Herpå kunne kongen ikke indlade sig; han fandt sig ikke foranlediget til at indrømme
sønnen, hvad han en gang i fangenskab havde måttet give faderen, og sagen stod hen, indtil hertug
Valdemar indstævnede den for sin rette domstol, rigets danehof i Nyborg. Domsbrevet i denne sag er
endnu bevaret. Der nedsattes et nævn af tolv mænd fra alle rigets egne til at påkende den, og de afgav
efter at have aflagt sandhedseden deres kendelse for biskopperne de ti af dem dømte enstemmig, at
hverken krongodset eller øen Als hørte til hertugdømmet eller tilkom hertug Valdemar, men derimod
kongen på Danmarks krones vegne. Bisperne udstedte dommen under deres segl og under trusel af
bands straf over den, som ikke holdt sig den efterrettelig.

Den unge hertug var ikke tilfreds med denne afgørelse, og hvad hans fader ikke havde villet høre tale
om, det fandt nu villige øren hos ham: at rejse en kamp om selve kronen. Med sin drost, Tyge
Abildgård, drog han afsted til Norge for der at hente hjælp hos sin frænke, dronning Ingeborg, Erik
Plovpennings datter, der var i krig med kongen om sin fædrenearv. Samtidig overgav han
ærkebiskoppen i Lund som rigets første mand et skrift, hvori han krævede hans og pavens hjælp til at få,
hvad han kaldte sin gode ret. Men ærkebispen, Jens Dros, var en retsindig og kongen hengiven mand;
han overgav kong Erik det oprørske brev. Straks efter blev den unge hertug med sin drost standset i
Helsingør og som fange ført til det faste Søborg. Kongen indtog nu hertugdømmet som et forbrudt len;
Tønderhus gjorde modstand, men blev indtaget og nedbrudt.
Denne begivenhed satte imidlertid stormændene i bevægelse; hertugen stod dem for nær som rigets
første verdslige høvding til, at de kunne lade kongen besejre ham fuldstændig. Fælles frænder og venner
blandt udlandets fyrster lagde sig ligeledes imellem. Det kom derfor til et forlig i det følgende forår
(1286) på danehoffet i Nyborg. Valdemar fik her sit hertugdømme tilbage ved en ny forlening, men
måtte højtidelig love troskab og give afkald på alle uberettigede fordringer; han lovede til enhver tid at
underkaste sig danehoffets dom og i ét og alt at anse sig for rigets embedsmand. En række fremmede
fyrster gik i borgen for ham, og først derefter blev han sat i frihed.

Samme efterår blev kong Erik myrdet i Finderup lade ved Viborg. Ingen vedgik nogen sinde den blodige
dåd, men mistanken faldt på mænd af de første slægter: grev Jakob af Halland, marsken Stig Andersen
og syv andre riddere og svende. Heller ikke er grunden til drabet nogen sinde bleven oplyst. Det må
siges til ære for hertugen, at han ikke gjorde noget forsøg på i dette farefulde øjeblik at tilrive sig riget,
han indfandt sig tvært imod hos dronningen og tilbød sin tjeneste. På det følgende danehof i Nyborg,
hvor de formentlige kongemordere dømtes fredløse, indsattes han da også som nærmeste frænde til
rigets og den 12-årige kong Erik (Menvæt)'s formynder og fik til løn den attråede forlening med Als og
krongodset i Sønderjylland, som dronningen alt straks efter kongemordet havde tildelt ham. Endvidere
forlenedes han efter sin afdøde farbroder Abel med Langeland og fik hans slægtarv, stæderne på Fyn,
som kong Erik havde købt af Abels datter, udlagt som sin ejendom.
Imidlertid blev forholdet mellem frænderne herved straks noget spændt; hertug Valdemar trak sig
tilbage fra den stadige deltagelse i rigets styrelse, der førtes af enkedronning Agnete og drosten, Peder
Nilssen Hoseøl (hosebånd). Et par år efter kom det til et åbent sammenstød ved et møde i Skelskør.
Dronningen var kommen hertil med et stort følge, og medens forhandlingerne stod på, kom det til kamp
mellem hendes og hertugens folk. Først bukkede disse under og måtte i fortrække; senere sejrede
sønderjyderne, og de kongelige led et stort nederlag. Drosten blev tagen til fange og ført til Sønderborg,
hvor han sad i fængsel i et års tid.

Atter et par år efter blev den unge konge, Erik Menvæt, myndig. Han var en ridderlig og såre stridbar
herre, som begyndte med at inddrage Langeland og hertugens arvegods på Fyn under kronen. Derved
drev han imidlertid hertug Valdemar og hans broder Erik over på sine talrige fjenders side. De fredløse
med grev Jakob af Halland og Marsk Stig i spidsen havde fundet tilhold i Norge, medens den ny
ærkebiskop Jens Grand, ligesom Jakob Erlandsen af Skjalm Hvides æt, sluttede sig til dem. Deres
højeste ønske var at støde kong Erik fra tronen, og lykkedes det, var ingen nærmere til at bestige den end
hertug Valdemar. Men denne var nu lige så lidt tilbøjelig dertil som fordum hans fader. Da kongen
vendte sig imod ham og med en rytterhær på 600 mand trængte frem over Skodborg å, mødte hertugen
ham med en langt overlegen styrke på Sommersted hede (1293). Mange rådede Valdemar til at benytte
sin overmagt til nu at afgøre det lange mellemværende for bestandig; men han foretrak et mindeligt
forlig, som også blev indgået ved fælles venners mellemkomst. Kongen tilbagegav Langeland, og det
bestemtes, at der inden to år skulle sluttes en endelig fred.
Nordmændene og de misfornøjede stormænd i Danmark følte sig ilde skuffede ved denne afgørelse: de
bebrejdede hertugen hans svaghed, som de kaldte det, og fortsatte på deres side kampen. Mellem kongen
og hans frænder kom det derimod til en endelig fred i Vordingborg (1296), som senere nærmere udførtes
på et danehof i Nyborg. Hertugen beholdt Als som en del af sit len; hans broder Erik (han kaldtes
Langben) fik på samme måde Langeland med Rudkøbing. Derimod opgav de slægtgodset på Fyn med
stæderne Svendborg og Fåborg.
I de følgende års mangehånde kampe holdt hertugen sig tilbage og gjorde det derved muligt for kong
Erik at fortsætte den kraftige og dristige politik, han var slået ind på over for kirken og stormændene
med hele deres udenlandske tilhæng. Han lod Jens Grand fængsle og udholdt åringers bandsættelse og
forbud over hele riget, og han drev sin sag mod de fredløse igennem til trods for Norge; i Nordtyskland
fornyede han Valdemar Sejrs lenshøjhed over de vendiske herrer, og Estland knyttede han nøje til
kronen og riget. Hertugen og hans broder kom vel af og til i strid med ham på grund af de overgreb og
voldsomheder, som gav ham tilnavn (Menvæt, utyske), men de holdt dog fast ved det én gang indgåede
forlig, og især Erik Langben tjente jævnlig i hans hær.
Ved hertug Valdemars død i året 1312 forandredes igen forholdet. Et par år forud var broderen død,

uden at kongen havde villet lade Langeland blive ved hertugslægten. Valdemar havde vel fundet sig
heri, skønt ikke uden indsigelse; kongen havde henskudt sagen til senere afgørelse og stillet i udsigt, at
hertugen muligvis kunne få Frisland på Sønderjyllands vestkyst, der endnu aldrig havde stået i nogen
forbindelse med hertugdømmet, i mageskifte for Langeland, som han nødig ville undvære. Det var en
tanke, som senere ofte blev fremsat, indtil den til sidst kom til udførelse til ubodelig skade for forholdet
mellem hertugdømmet og kongeriget.

Valdemars eneste søn, Erik, blev uden modsigelse forlenet med Sønderjylland og Als; han kaldte sig alt
før faderens død „hertug i Jylland”. Men han var ikke til sinds at nøjes med arven efter sin fader; som
den eneste efterlevende mand af slægten krævede han tillige Langeland eller fuldt vederlag derfor. Året
efter kom det til et blodigt oprør i Nørrejylland; adelen satte sig op imod kongen og lod budstikken gå,
for at stævne almuen til leding; drosten, som var sendt imod dem, faldt med mange andre gode mænd.
Blandt oprørets ledere nævnes især Nils Lavridsen af den mægtige sønderjydske slægt Abildgård.
Kongen kom derefter til Jylland med en hær; han overvandt og straffede bønderne og lod mange af
adelen henrette; i slægten Abildgård siges især at være bleven hårdt medtagen. Med hertug Erik
(Valdemarsen) kom det ved denne lejlighed til et forlig i Horsens. Han gav afkald på alle arve- og
pengefordringer efter sin fader og anerkendte igen hertugdømmets fulde lenspligt; som de andre
stormænd skulle han tjene kongen til hest, med 50 herremænd i følge. Derimod fik han alt kronens gods
i Sønderjylland i særskilt forlening som vederlag for Langeland, der skulle blive ved kronen.
Men begivenhederne førte det med sig, at øen dog nogle år efter kom i hans hænder. Da Erik Menvæt
døde (1319), var kongevalget et øjeblik tvivlsomt; mange var imod at kåre hans broder, den troløse
Kristoffer, og deres tanke faldt da på hertug Erik, hvis slægt endnu havde mange venner i riget. Men
udsigterne har dog vel ikke været synderlig lovende, siden han foretrak at komme overens med
Kristoffer og modtage Langeland som en ny erhvervelse for hertugdømmet. Efter disse overenskomster
havde da hertugen opnået, hvad hans forfædre havde stridt for, og hvad hans farfader hertug Erik for en
tid havde vundet ved sejren på Lohede.
Det oprindelige „hertugdømme i Jylland” var nu udvidet med de to rige øer under fyns stift, Als og
Langeland, og med alle kronens arvelige ejendomme: staden Slesvig, Danevirke, landet mellem Sli og
Ejder, og en række større og mindre godser over hele landet syd for åen. Kun staden Ribe med
bispestolens gods og Slesvigs bispestols ejendomme var endnu uafhængige af hertugdømmet, og de
frisiske herreder på vestkysten stod fremdeles under kronen.
Dermed havde hertugdømmet nået det omfang, som det med nogle ombytninger beholdt gennem de
følgende tider. Abels slægt havde vel ikke vundet tronen tilbage, den havde end aldrig for fuldt alvor
prøvet derpå; men den havde med ihærdighed og klogskab benyttet hver lejlighed til at befæste og
udvide sin magt, og den havde opnået en så godt som ubestridt arvelig adkomst til en vigtig del af det
danske rige.

11 — Nils Ebbesen
Er der nogen begivenhed i vor historie, om hvilken så at sige hvert barn ved at fortælle, så er det til visse
grev Gerts fald i Randers for Nils Ebbesens hånd. Om denne dåd har vi hørt fortælle, før vi vidste, hvad
den betød; vi har sunget om den og tænkt på den, før vi selv havde følt, hvad et fædreland i nød vil sige,
og vi har takket den ædle helt, som gav sit liv for Danmarks frelse, før vi kunne udmåle hans betydning
også for os. Det danske folks historie kan ikke skrives, uden at han mindes blandt de ypperste mænd, det
har frembragt.

Det er kun lidet, vi ved om Nils Ebbesen; det er kun hans store bedrift og hans fald, vi kender. Des mere
ved vi om den mand, som han for bestandig stækkede i hans grumme sejrsbane hen over vort lemlæstede
fædreland. Det er vel værd et øjeblik at dvæle ved hans mærkelige levnedsløb.
Holsten havde indtil grev Gerts tid kun haft ringe betydning for vort fædreland. Vel havde et par af
greverne på grund af slægtskabet på mødreneside blandet sig i kampen mellem hertugerne og kongerne,
men det samme var tilfældet med andre fyrster i vort nabolag. Holsten var desuden i årenes løb blevet
overordentlig svækket ved delinger mellem de forskellige grevesønner; til sidst var de enkelte dele
næppe større end nogle få herreder i Danmark.

Med Gert, eller Gerhard, som navnet egentlig lyder, forandredes imidlertid dette forhold i høj grad. Han
havde efter sin fader kun arvet Rensborg med en ringe del af Holsten, men det lykkedes ham snart ad
andre veje at skaffe sig indflydelse og en langt større magt, end dette lille land kunne give ham.
Det var den gang blevet skik, at fyrster og riddere gjorde kamp og krig til et håndværk; de vedligeholdt
den øvelse, man i ungdommen havde givet dem i våbenbrug, ved stadig at søge ny lejlighed til at
anvende den. Det blev derved snart en lønnende forretning at vove liv og lemmer i andre folks tjeneste.
Hvem der kunne det, samlede en hel trop og tog hyre som dens høvding; derved steg fordelen for hans
vedkommende ofte til en overordentlig højde. Der er bevaret et brev, hvori grev Gert indbyder slige
slagsbrødre til at tage tjeneste hos sig; han lover høvdingen tolv mark rent sølv for hver ridder, ti for
hver svend (henholdsvis 444 og 370 kroner), for et halvt års tjeneste. Høvdingen selv skulle have en
„passende” betaling; han fik desuden del i byttet og i sejrens frugter.

Grev Gert, der havde en umættelig lyst til at tumle sig i krigen og tillige en stor evne til at føre en hær,
slog tidlig ind på den vej at føre lejetropper. Han tjente i de fleste nabolande, også i Danmark og Sverrig,
og hjembragte stadig flere skatte til det faste slot i Rensborg. Jo rigere han blev, des lettere blev Det for
ham at vove sig ud i store foretagender; thi det gjaldt kun om at have penge til forskud og rygte blandt
lejetropperne som en heldig og hensynsløs fører. Hånd i hånd med disse foretagender gik hans planer til
at udvide sit lille land. En nær frænde af ham sad på den faste borg Segeberg, som Knud Lavard først
havde bygget. Han blev en nat myrdet i sin seng af en af sine riddere, og da denne derefter blev forfulgt
som skyldig i mord og forræderi, fandt han tilhold hos Gert i Rensborg, der til gengæld satte sig i
besiddelse af Segeberg og den tilliggende del af grevskabet.
Gert havde to søstre, af hvilke den ene var gift med hertugen af Lauenborg, den anden med hertug Erik
Valdemarsen af Sønderjylland; efter at han havde fået Segeberg, strakte hans grevskab sig netop fra det
ene til det andet af disse hertugdømmer. I begge kom hans svogres tidlige død til at bane ham vej til
store erhvervelser: Lauenborg tog han under påskud af at have anvendt store pengesummer på dets
forsvar; Sønderjylland blev for ham udgangspunktet for Danmarks underkastelse.
Rensborg på Ejderøen indeholdt en stor fristelse for den, som ejede det. Kong Valdemar havde herfra
ladet sig lokke ud i store foretagender, og for grev Gert var det en uimodståelig tanke herfra at strække

sit sværd op over Danevirke og de jydske sysler.

Hertug Erik døde i året 1325. Og efterlod sig en tiårs søn, Valdemar (altså den tredje hertug af dette
navn), samt en datter ved navn Helvig. Kong Kristoffer gjorde ikke mine til at gøre drengen sin faders
oprindelige len stridige; men han krævede Langeland tilbage og tog indtil videre landene under sin
formynderstyrelse, således som rigets love hjemlede det. Det personlige værgemål for enken og børnene
tiltog derimod grev Gert sig efter aftale med sin søster.
Greven ville selvfølgelig ikke lade denne lejlighed til at skaffe sig indflydelse i Danmark gå unyttet hen.
Han havde til sin tid søgt at hjælpe sin svoger, hertug Erik, på tronen; men det var mislykkedes, idet
hans frænde, grev Johan af Kiel, kong Kristoffers halvbroder på mødreneside, havde lagt sin indflydelse
i vægtskålen til fordel for sin broder. Kristoffer havde til belønning lovet Johan Femern, der lå så
bekvemt ved hans grevskab, men havde været så uklog ikke at opfylde sit løfte. Dette drog nu grev Gert
sig til nytte ved at vinde Johan for sine planer imod kongen.
Johan skulle have 4000 mark sølv mod at hjælpe den unge hertug Valdemar med 100 fuldt væbnede
ryttere „i den forestående krig”, som det hed i brevet. Da denne ikke kunne betale, skulle greven have
landet mellem Ejderen og Slien i pant. De to grever gik imod kongen, der ikke var forberedt på denne
modstand: Johan var hans halvbroder, Gert havde for få år siden lovet ham sin stadige tjeneste. Det kom
derfor end ikke til nogen kamp; kongen sluttede straks et foreløbigt forlig på to år; imidlertid skulle
Valdemar beholde alle sin faders lande.
Men i det følgende forår (1326) brød uvejret løs imod Kristoffer 2. Straks efter påske havde grev Gert
og hans tyske hjælpere et møde i Sønderborg med de misfornøjede danske stormænd. I hertugens navn
lovede greven dem store fordele for deres understøttelse; den tidligere marsk, Ludvig Albrektsen, skulle
indtil videre have Haderslev slot og len, drosten, Lavrens Jonsen, fik Langeland med Tranekær slot.
Hvad de skulle have, når omvæltningen i Danmark var lykkedes, blev der kun truffet mundtlig aftale
om. „Da Gert kom tilbage fra Danmark (Als),” fortæller den lybske krønike, „forbandt han sig med sin
frænde grev Johan; de drog i forening mod kong Kristoffer.”
Først da den forenede dansk-holstenske hær lå foran Nyborg, gik det op for kongen, at der var fare på
færde; han sendte sin ældste søn, Erik, imod den til Korsør og holdt sig selv i Vordingborg. Men Erik
var ilde lidt af de danske; han toges til fange og sendtes til Haderslev i Ludvig Albrektsens varetægt,
medens kongen selv forlod riget. På Viborg ting fremstillede greven og de danske stormænd den unge
hertug Valdemar og fik ham kåret til konge.

Nogen tid efter gik hele riget den nye konge til hånde på et danehof i Nyborg. Her stadfæstedes de
belønninger, som var tiltænkte hans hjælpere. Grev Gert blev kongens formynder og rigsforstander og
samtidig hertug af Sønderjylland. Ludvig Albrektsen fik den nærmest liggende del af Nørrejylland, Ribe
og Kolding med de tilliggende sysler og forsædet på Viborg landsting; det var, som om man efter
hertugdømmets tab ville danne et nyt Sønderjylland til fremtidig fraskillelse desuden fik ridderen Knud
Porse Halland med Samsø og Holbæk len på Sjælland med navn af hertug; drosten, Lavrens Jonsen, fik
foruden Langeland også Ærø og Thorsland (Tåsing); grev Johan af Kiel endelig fik Femern og Låland,
Henrik af Meklenborg Falster og Møn. Den danske krone havde således skilt sig ved alle de mindre øer,
lige fra Møn til Als, Femern og Samsø.
Denne tilstand varede dog ikke længe; grev Gert blev snart forhadt både hos adelen og almuen, og hans
mægtigste støtte, Ludvig Albrektsen, døde. Forgæves prøvede dog jyderne gentagne gange på at
kuldkaste hans herredømme; den ene gang drog de op for Haderslevhus og ødelagde det. Året efter kom
de til Gottorp. Men greven kom dem i forkøbet; han mødte med sine ryttere fra Rensborg og slog den

danske hær på Hestebjerget nord for staden Slesvig. Der er opbevaret en klagesang fra denne tid, som
giver et trøstesløst billed af tilstanden efter dette nederlag i modsætning til de lyse dage under Erik
Menvæt. „Ve det rige, hvis konge er et barn,” udbryder digteren, „ve det rige, som deles, det vil gå til
grunde! Hvad er der blevet tilbage i Danmark uden ondskab, falskhed, hovmod, forræderi, lovløshed!
Den, der fordum var tjenestekvinde (Sønderjylland), er bleven frue, den sildefødte er bleven hersker og
holder kirke, borge og stæder i sin hånd. Gottorp, den ypperlige borg, de danskes formur, er tabt og
overgiven til de fremmede; vore børn vil næppe vinde herredømmet tilbage!”
Det blev ikke bedre, da Kristoffer 2. kort efter kom tilbage fra sin landflygtighed; han lovede grev Gert
en aldeles urimelig pengesum for sin hjælp, og det endte med, at denne fik både Nørrejylland og Fyn i
pant, indtil der på én gang kunne betales ham 100,000 Mark sølv; altså for bestandig.

Kort efter døde kongen (1332). Af hans sønner var den ældste, Erik, død nogen tid i forvejen; den anden,
Otto, blev kort efter tagen til fange af grev Gert, og den yngste, Valdemar, opholdt sig i Tyskland. Kong
Valdemar, som for en tid havde veget pladsen for Kristoffer og var gået tilbage til Sønderjylland, som
greven opgav, nævntes igen som Danmarks konge, blot fordi man dog skulle have navnet.
Således stod det i en 7-8 år; Skåne faldt fra riget og sluttede sig til Sverrig; grev Johan sad inde med
øerne øst for Store Bælt. Den indre fred i landene var ophørt, ingen kunne overholde den; havet blev
usikkert på grund af sørøvere. De misfornøjedes tal voksede dag for dag. Et par jydske biskopper forlod
landet for at formå kongesønnen Valdemar til at gøre et forsøg på at komme tilbage. Endnu
betænkeligere var det for greven, at også den unge hertug-konge efter at være bleven voksen gik over til
hans fjender! Følelsen for det fælles danske fædreland greb også denne ætling af valdemarernes stolte
slægt, den sidste, der endnu havde sit hjem på dansk grund.

På et møde i Lybek straks efter nyår 1340 nødte den modstand, grev Gert fandt fra alle sider, ham til at
slutte en overenskomst med hertug Valdemar, hvorved der atter skulle banes vej for det danske riges
genoprettelse. Hertugen skulle have ret til at indløse Nørrejylland, og denne indløsning skulle straks
sættes i værk. Da han imidlertid ikke havde de nødvendige pengemidler, skulle greven indtil videre have
Sønderjylland i pant. Efterhånden som da pengene skaffedes til veje af nørrejyderne selv, skulle
hertugdømmet atter indløses.
Greven gav kun på skrømt sit samtykke til dette forlig; han samlede samtidig en lejehær og brød kort
efter ind over grænsen med mord og brand. Det var hans agt at tugte nørrejyderne for deres vrangvilje;
efter at være besejrede og mishandlede skulle de endnu betale selve den lejehær, greven i dyre domme
havde hentet ind fra Tyskland.
Således stod det til, da Nils Ebbesen trådte frem; aldrig har det danske folk med større ret grebet til
våben imod fremmede voldsmænd, aldrig har der ligget større magt på at standse opløsningen og
tilintetgørelsen på sin vej iblandt os.

Nils Ebbesen var „væbner”, en mand „af våben”, som det kaldtes, det vil sige en herremand, som havde
ret til adeligt skjold og våbenmærke de „gode mænd” var dog ingenlunde alle riddere; det var tvært
imod forholdsvis kun få, som opnåede denne værdighed, enten fordi de var af særlig høj byrd, eller fordi
de havde færdedes meget i krig og fejde. Nils Ebbesen var ikke ridder, og da han ej heller ellers nævnes
i hin tids fejder, er det ikke usandsynligt, at han af naturen har været en fredelig mand, der kun af landets
og folkets nød er bleven drevet til at gribe til sværdet. Hans hjem var Noring Ris(skov), nordvest for
Århus, hvor endnu gårdens tomt eftervises.

Grev Gert var med en talrig skare kommen til Randers og faldt her i en farlig sygdom. En tid troede folk,
at han ville dø, men snart kom han igen på benene, skønt han endnu var svag. Da var det, Nils Ebbesen

udførte sin dristige dåd.

Han var ikke ene om sit foretagende, dertil var det for vanskeligt at udføre. Der nævnes ét sted en
samling af 47, et andet sted henved 60 mand. Blandt disse var der, som vi af andre efterretninger kan
slutte, flere mænd „af våben”, medens der også fandtes menige svende og almuesfolk fra by og land. De
sammensvorne samledes i Randers natten til løverdag den 1. april 1340. Greven plejede at rejse sig af
sengen for med sin kapellan at holde den såkaldte nattevagt, munkenes lovsang, et par timer før daggry.
Da det var sket og han igen havde lagt sig, trængte de danske ind i hans sovehus, som de havde nærmet
sig som en almindelig hærvagt. Greven kom på benene tillige med sine klerke og et par våbendrenge og
tjenere; han råbte lydt om hjælp fra vinduerne, og hans råb blev hørt i de nærmeste huse. Dog kom kun
en enkelt tysk ridder ham til hjælp; de andre, som hørte ham, holdt sig tilbage, hvad enten det nu var af
frygt eller uvilje mod ham. I den kamp, som opstod i grevens sengekammer, fandt både han selv og hans
folk og hjælpere døden. Nils Ebbesen trak sig derefter tilbage, medens andre af de sammensvorne satte
ild i fjerntliggende huse og klemtede med brandklokkerne, og atter andre løste planterne på stadens
Sønderbro, der fører over den brede Gudenå. Således lykkedes det Nils Ebbesen og hans mænd at
undkomme efter en kort kamp i byens gader; kun én mand af den kække hob satte her livet til. Da dagen
gryede i øst, var den store dåd til Danmarks frelse fuldbyrdet.
Da rygtet spredtes over Jylland, fremkaldte det en befrielsens jubel. Vi hører endnu en genlyd af den i
visen, når der fortælles os, hvorledes den fattige kærling, der kun ejede tvende brød, delte dem med Nils
Ebbesen, „fordi han vog den kullede greve”. Mand af huse drog jyderne ud imod de fremmede
lejesvende, der end ikke kunne holde sig i sluttet trop på tilbagevejen ud af landet, men spredtes for alle
vinde og måtte kæmpe for livet på deres flugt. Kun de faste borge kunne holde stand imod folkets vrede.
Nils Ebbesen opgav ikke sit værk på halvvejen. En måneds tid efter drabet i Randers indtog og ødelagde
han en borg, som holstenerne var i færd med at bygge ved Skjernå i Vesterjylland, og kampen fortsattes
hele sommeren igennem. Grev Gerts sønner, Henrik Og Klavs, skyndte sig imidlertid at søge forlig med
mændene af det så dybt ydmygede danske kongehus.

Valdemar Kristoffersen opholdt sig hos sin søsters mand, markgreven af Brandenborg. Til ham
henvendte greverne sig straks efter deres faders død og fik også et forlig bragt i stand i Spandau, før han
var kommen i forbindelse med den danske bevægelse. De indrømmede Valdemar ret til at indløse
Nørrejylland som sin fædrenearv, medens han skulle ægte deres søster, forfølge deres faders drabsmænd
og være hertug Valdemars fjende, indtil de sluttede fred med ham.
Men nogen tid efter traf alle parter sammen i Lybek, og her kom det til nye forhandlinger greverne
skyldte hertugen for at have huset drabsmændene på Sønderborg, et bevis på, at han, så vel som vistnok
alt den gang de fleste andre danske mænd, glædede sig over deres dåd. Hertugen måtte fralægge sig
denne sigtelse ved ed og mededsmænd; derefter optoges han i det almindelige forlig. Kongesønnen kom
dog nu bort fra den i Spandau sluttede aftale. I stedet for grevernes trolovede han hertugens søster, og
det tidligere forlig med Gert, som gik ud på, at hertugen skulle indløse Nørrejylland, fornyedes, dog på
fordelagtigere vilkår; hertugen ville så igen overdrage landet til Valdemar, der straks med hans søster
skulle have Vendsyssel og Ålborg len. Om grevens drabsmænd var der ikke længere tale.
Noget efter pinse drog de unge frænder fra Lybek til Sønderborg; her stod brylluppet mellem Valdemar
Kristoffersen og Helvig. St. Hansdag fremtrådte de derpå med hinanden på Viborg ting; hertugen opgav
højtidelig al sin ret til tronen, og hans svoger kåredes til Danmarks konge. Nørrejylland blev nu
udleveret til hertugen, kongen drog til Sjælland, og greverne fik Sønderjylland i pant, ligesom de endnu
beholdt Fyn. I Jylland blev kun Skanderborg i tyske hænder. Kong Kristoffer havde ejet det længe efter,
at han havde mistet resten af riget, og efter hans tid havde grev Johan pantsat det til en tysk ridder; det

kunne altså ikke af de unge grever overdrages til hertugen. Imod dette faste slot rettede nu jyderne ud på
efteråret deres våben; de ville ingen tyskere tåle mere i deres land. Nils Ebbesen optrådte her atter som
fører, talrige skarer af adel og almue fulgte hans fane.

Men medens tyskerne belejredes og trængtes hårdt på Skanderborg, lykkedes det dem at få lønbud til
Fyn; greverne sendte dem en rytterhær på 600 mand til hjælp. Da man fra borgens tinde kunne øjne dens
ankomst, gjorde besætningen et udfald, og kort efter var den danske hær stedt i en fortvivlet kamp
mellem de to hold tyskere. Ikke mindre end 2200 danske mænd vædede jorden med deres blod, før det
lykkedes de spredte levninger af hæren at undkomme. Blandt de faldne var også Nils Ebbesen og to af
hans brødre tillige med flere andre af dem, som havde været med i Randers. Holstenerne søgte deres lig
frem og lagde dem på hjul og stejle til hævn for grev Gerts drab. Det var „alle dødes dag”, torsdagen den
2. november 1340, 7 måneder efter hin nat i Randers.

I vor tid rejses der synlige mindesmærker på de steder, som var vidne til Nils Ebbesens færd og hans
fald; på tomterne af hans gård Noring Ris ved Århus står der endnu en eg, som bærer hans navn. Disse
minder bør være os dyrebare; thi de er knyttede til en af de lyseste bedrifter i vor historie. Men Nils
Ebbesens navn er ikke bundet til Noring Ris eller til Randers og Skanderborg, det har hjemme overalt,
hvor det danske sprog tales. Det har kun været fordunklet, når vor selvfølelse var brudt; men det nævnes,
hver gang folket mander sig op, og det vil ikke blive glemt, før vort folkeliv er udslukt.

12 — Valdemar Atterdag og dronning Margrete
Kong Valdemar og hans navnkundige datter, dronning Margrete, styrede Danmark i ikke mindre end 72
år. Det er et tidsrum, som i mange henseender svarer til det, i hvilket de to største valdemarer, fader og
søn, sad på tronen. Fra en ringe begyndelse samledes i dem begge rigets magt efter ihærdige kampe til
sin højeste udfoldelse. Hvad der nu begyndte med en smålig indløsning af de jydske len, det endte med
den stolte kroning i Kalmar.
Da Valdemar først kom til riget, indrømmedes der ham kun ret til at indløse Nørrejylland og Sjælland;
Skånes overgang til den svenske krone måtte han give sit samtykke til, og Fyn med de hosliggende øer
lovede han ikke at indløse fra greverne; Sønderjylland kunne der foreløbig ikke være tale om at vinde
tilbage fra den mand, som havde sat kongen på tronen.

Vi savner nøjagtig underretning om, hvorledes Valdemar i det enkelte satte sig i besiddelse af rigets to
hovedlande. Jylland blev øjensynlig i mindelighed indløst fra hertugen, men dog ikke anderledes, end at
enkelte borge og len endnu længe efter var i forskellige panthaveres hænder. Dette havde imidlertid
ingen stor betydning, da kongens højhed over landet nu var til fulde anerkendt. Jyderne måtte selv betale
udløsningen; de samtykkede i at betale en skat („sølverstød”), som umiddelbart gik over i panthaverens
kasse.
Hertug Valdemar var ikke så heldig, således som bestemmelsen var, samtidig at indløse sit
hertugdømme dette var delt i 3 store len: Tørning, Tønder og Gottorp, svarende til de tre gamle sysler:
Barved, Ellum og Isted; af dem fik han kun de to første indløste, medens Gottorp blev i grevernes
hænder. Til dette slot lå hele den sydlige halvdel af hertugdømmet indtil herredsskellet nord for
Flensborg; lige op imod dette byggede grev Klavs borgen Nyhus til forsvar mod de danske. Dette var fra
nu af den virkelige grænse mellem grevernes og hertugens land: Holsten gik til Flensborg fjord.

Hvad der voldte dette ulykkelige forhold, berettes os ikke. Der fortælles derimod, at greverne et par år
efter deres faders død hævnede sig på hertugen ved at tage ham til fange på jagten på Ærø, der jo hørte
til deres pant. De førte ham til Nyborg og holdt ham der i fængsel i et par år, hvorpå ham måtte udløse
sig med en svær løsepenge. Rimeligvis må vi heri følge grunden til, at han aldrig fik Gottorp indløst; han
har vel sagtens måttet betale, hvad greverne efter deres faders død nødtes til at slå af på pantesummen.
I de samme år satte kong Valdemar sig i besiddelse af borgene på Sjælland. Biskoppen af Roskilde viste
straks det fædrelandske højsind at indrømme ham slottet og byen København, hvorfra han kunne åbne
kampen for rigets genoprettelse. I begyndelsen var han ikke synderlig heldig, men da en 4-5 år var
gåede, sad han ikke des mindre som herre over alle hovedborge; grev Johan måtte opgive alle sine
pantelen i Danmark.

Da kong Valdemar var kommen så vidt, tænkte han på en opgørelse med sin ulykkelige broder Otto, der
i sit langvarige fængsel siges at have taget skade på forstanden. Valdemar søgte at affinde sig med ham
og hindre et muligt giftermål, hvoraf der kunne opstå fremtidige stridigheder om riget, da Otto var ældre
end han. Det blev derfor bestemt, at han skulle gå ind i sværdriddernes orden (som var bleven forenet
med den tyske ridderorden i Prøjsen), hvorved han kom til at aflægge løfte om at leve i ugift stand.
Broderen medgav ham det danske Estland som en fædrenearv, der ville sikre ham en udmærket plads i
ordenen; thi det havde altid været dennes højeste ønske at kunne lægge hint land til sine øvrige udstrakte
besiddelser. Kong Valdemar fik som vederlag en pengesum af ordenen, hvormed han betalte sin søsters
medgift og således opfyldte en anden forpligtelse, som hvilede på hans fædrenearv.
Kort efter red han med et lille følge gennem det østlige Europa som pilegrim til det hellige land. Han

tilbragte påskenatten (1347) i gravkirken i Jerusalem og blev her slået til „ridder af den Hellige Grav”,
en orden, som dog heldigvis ikke tiltog sig nogen myndighed over sine medlemmer. Efter sin
hjemkomst tog han ligesom efter en ny indvielse fat på rigets yderligere samling.

Der gik nu en del år, i hvilke kong Valdemar så at sige gik fra fejde til fejde. Hertugen sluttede sig nu
som oftest til hans fjender; thi de planer, han forfulgte, stred imod tidligere aftaler og forlig. Det var
Valdemar ikke nok at have Jylland og Sjælland i sin hånd; han lagde sig nu tillige efter Fyn og de
hosliggende øer, men kunne ikke undgå derved at komme i langvarige fejder med de holstenske grever.
Ved hjælp af et forbund med nogle fredløse rovriddere i Holsten lykkedes det imidlertid kongen at
tvinge dem til et forlig, hvori de gik ind på at betragte Fyn som dansk pantelen, hvoraf kongen straks
skulle have ret til at indløse den østlige halvdel. Senere kom det til et hidsigt slag ved en borg i kongens
halvdel, Brobjerg, som grev Klavs belejrede; kongen kom sine mænd til hjælp og slog holstenerne
aldeles; greven mistede et øje og var nær falden i de danskes hænder.

Med Fyn fulgte småøerne, medens Langeland igen efter Lavrens Jonsens død kom til hertugdømmet.
Heller ikke heri kunne kongen finde sig; efter flere forgæves forsøg lykkedes det ham omsider at indtage
Tranekær, og skønt hertugen aldrig gav afkald på sin ejendomsret til det, beholdt kongen det dog som
pant. Hertugen blev selv efter flere uheldige kampe tvungen til igen at anerkende Sønderjylland som len
af kronen og det danske rige; han mødte igen på danehof som den første af rigets stormænd.
Endog Femern lykkedes det Valdemar at få grev Johans lensed for, efter at han nu i lange tider havde
anset denne ø for en del af sit grevskab. Og endelig lykkedes det ham med hertugens hjælp igen at
undertvinge de jydske friser, som havde benyttet den lovløse tid til helt at frigøre sig fra at svare skat og
skyld til kongen.

Der var nu gået 20 år, siden kong Valdemar kaldtes tilbage til sit fædrenerige; han var af alle anerkendt
som enekonge fra Øresund til Ejderen og Femersund, om end adskillige borge og landstrækninger endnu
var udsatte som pant eller bortforlenede fra kronen. Han kunne nu igen holde danehof og søge at lægge
en ny grundvold for dets fremtidige udvikling. Det skete i Kallundborg i pinsen 1360, netop 20 år efter
hint møde i Lybek, på hvilket han havde truffet de sidste aftaler om overtagelsen af sin arv. Tilstede var
foruden kongen og hans søn Kristoffer, „hertug af Låland”, bisper og andre stormænd, også „hertugerne
af Jylland”, Valdemar og hans søn Henrik. De indgik alle med hverandre en forpligtelse til for fremtiden
at genoprette hele den gamle rigsforsatning, der nu i så mange år havde været afløst af vilkårlighed og
mangehånde hurtig skiftende aftaler: „for at vort rige Danmark måtte fremstå med større kraft og i
fornyet skikkelse”.
Umiddelbart efter dette danehof vandt kongen Skåne tilbage. I Sverrig havde kong Magnus bragt sig i et
skævt forhold til sine undersåtter; han var tilmed svag og rådvild og lyttede gerne til de råd, en så
fremragende statsmand som kong Valdemar gav ham. Følgen af dette forhold var, at Skåne uden
sværdslag vendte tilbage til den danske krone.

Men det var ikke hans agt at standse herved. Året efter stak han i søen med en stor flåde og vendte sig
uforvarende imod Visby på Gulland. Denne ø havde alt i oldtiden været sæde for en udbredt handel, og
den havde stadig senere været som et mellemled mellem de vestlige handelsfolk og landene mod øst,
Rusland, Finland og Livland. Visby var en stor og prægtig bygget stad; den gjaldt for at være den rigeste
i Norden; kun Lybek kunne gøre den rangen stridig som Østersøens dronning.
Da Valdemar gjorde landgang på Gulland, sendte de forfærdede bymænd først en bondehær imod ham;
da den var slået, drog de selv ud, men led et afgørende nederlag. De måtte derefter overgive deres by til
ham; han lod bryde hul i muren ved siden af porten for at holde sit indtog derigennem. Det kostede byen

store pengesummer at undgå en yderligere ødelæggelse.

Ved Gullands erobring kom Valdemar i en uforsonlig strid med de såkaldte hansestæder på Østersøens
og Vesterhavets kyster, til hvis forbund Visby hørte, medens han tillige fornærmede det svenske rige,
under hvis højhed øen lå. Men kongen havde forudset dette og forberedte sig på at afbøde følgerne af sin
dristige og uretfærdige politik. Hans modstandere, der straks indgik forbund imod ham, kom ingen
vegne; efter et mislykket hærtog måtte de slutte forlig indtil videre. Kongen spottede over dem ved at
sammenligne søstæderne med en flok gæs og satte en forgyldt gås på et af tårnene på Vordingborg.
Langt værre stillede det sig, da et par år efter kong Magnus blev afsat, og svenskerne indkaldte hans
søstersøn, Albrekt af Meklenborg. Derved fik forbandet mellem Sverrig og stæderne større fasthed, og
det lykkedes efterhånden at drage flere og flere ind i det. Omsider sluttede også de jydske stormænd og
de holstenske grever sig til stæderne, og så brød stormen løs imod den overmodige konge. Det var aftalt
mellem hans fjender at dele riget: kong Albrekt skulle have Skåne og Gulland; hans fader, hertugen af
Meklenborg, Sjælland, de holstenske grever derimod Jylland og Fyn (1368). Hertug Henrik, som
imidlertid var fulgt efter sin fader i Sønderjylland (1364), sluttede sig til de misfornøjede stormænd og
fik løfte om Langeland.
Kong Valdemar havde ingen midler til at modstå dette forbund; han foretrak derfor helt at opgive riget
for en tid og overlade det til de forenede fjenders egen erfaring, hvor vanskeligt det ville være at nå en
tilfredsstillende ordning af rigets lande. Drosten Henning Podebusk overtog kongemagten i forening
med de andre råder. Det varede heller ikke længe, før alle vanskelighederne fra grev Gerts dage vendte
tilbage; den offentlige fred til lands og til vands, som kongen havde genoprettet, blev igen forstyrret, og
fra alle sider længtes man efter en forandring. Hansestæderne gik omsider til i Stralsund at slutte et
forlig med rigets råd, hvori de lovede at støtte kong Valdemar imod at få deres skade i de førte fejder
erstattet. Som pant herfor skulle en del af Skåne med borgene ved sundets østkyst og de to trediedele af
indtægterne overlades til deres høvedsmænd i 15 år. Kongen tiltrådte dette forlig, der samtidig
umuliggjorde kong Albrekts planer mod Skåne og derved i virkeligheden sprængte forbundet imod ham.
Han kom dog først et par år efter selv tilbage til Danmark; der var da ingen andre i forbundet imod ham
end en del af de indenlandske stormænd og greverne af Rensborg; kampen mellem dem og kongens tro
mænd hældede alt stærkt til fordel for de sidste.
Da kongen endelig var kommen tilbage, gik han med en hær til Sønderjylland, slog holstenerne og
indtog Flensborg med væbnet hånd. Greverne skyndte sig nu med at slutte fred. Blandt de frafaldne
havde især ridderen Erland Kalv spillet en fremragende rolle; han var straks gået over til holstenerne
med sit len Ålborghus og et mindre slot og havde af greverne senere desuden fået Riberhus med
tilliggende len. Nu måtte han, forladt af sine ny venner, være glad ved, at der i freden var tilstået ham en
„sone” med kongen. Valdemar modtog ham på sin rundrejse gennem Nørrejylland, hvor han nu igen
indførte de gamle tilstande. Da Erland fremstillede sig for ham med sine borge, udbrød han leende: „det
var en ypperlig kalv! Han løb bort med to borge, men kommer nu tilbage som en stud med tre.” (Stud
var ligesom Kalv et adeligt slægtnavn)

I de sidste år knyttede kong Valdemar de så ofte sønderrevne landsdele endnu nærmere sammen. Han
sluttede et nøje forbund med hertug Henrik og hans moder Rikarde, der med sit enkesæde på Als gav sig
ind under hans værgemål. Hertugen havde ingen børn og synes at have været en både legemlig og
åndelig svag mand; før sin død (1375) overdrog han kongen sin indløsningsret til Gottorp len, medens
borgene i Nordslesvig kom i hans moders og hustrus og derved i kongens værge.

Valdemars høvedsmænd sad nu på slottene i Haderslev, Åbenrå og Tønder, på Sønderborg, Nørborg og
Kegborg på Als og på Brådborg i Sundved. Men et par måneder efter hertugen døde også kongen; de var

de sidste mænd af Sven Estridsens slægt.

Til konge valgtes nu et barn, Olav, en søn af kong Hakon i Norge og Valdemars yngste datter, Margrete.
Selve styrelsen kom imidlertid i hænderne på denne sidste, og da tolv år efter (1387) kong Olav døde,
før han endnu var bleven i stand til selv at regere, valgtes Margrete til Danmarks og Norges
„fuldmyndige frue og husbond”.
Det gik Margrete, som det var gået hendes fader: trin efter trin hævede hun rigets magt; det ene formål
afløste det andet, altid højere, indtil hun havde forenet Nordens trende kongeriger. Lykken var hende
huld, som den havde været det mod hendes fader; men ligesom han, og bedre end han, forstod hun også
at gribe den og holde den fast.

Den første lykkelige tilskikkelse, som lagde store planer til rette for hende, var den, at hendes søn tidlig
arvede Norge efter sin fader, medens han tillige som folkungernes sidste mand havde berettiget krav på
den svenske krone. Men hun forstod tillige så snildt at benytte den stilling, hun derved kom til at indtage
over for hansestæderne, at disse virkelig efter de 15 års forløb udleverede de skånske borge, som de
havde indrettet sig på at beholde for bestandig for derved at skaffe sig en aldeles overvejende stilling i
Norden. Også Visby og Gulland fik hun igen i sin hånd.
Efter at dette mål var nået, begyndte Margrete at rette sin opmærksomhed på Sverrig, hvor rigets
mægtigste mand, drosten Bo Jonsen Grip på Gripsholm, netop den gang døde (1386). Fjendskabet
mellem hende og kong Albrekt var alt gammelt; han siges at have fornærmet hende som kvinde og
forhånet hende som dronning; hun havde derimod for længst i sin titel antydet, at hun anså sin afdøde
mand og sin søn for rette arvinger til den svenske trone.

Efter Bo Jonsens død opstod der et stærkt røre i Sverrig; han havde siddet inde med største delen af
riget, næsten som i sin tid grev Gert i Danmark, og han havde ikke givet denne noget efter i hovmod og
vilkårlighed. Endnu efter sin død ville han bestemme rigets skæbne; han havde indsat værger for sit gods
og sine len, medens kongen søgte at få dem i sin hånd. Den deraf opståede strid bragte bægeret til at
flyde over for de svenske stormænd. Længe havde de med uvilje tålt den tyske konges mangehånde
vilkårligheder, nu besluttede de, at det skulle have en ende; de henvendte sig til dronning Margrete, hvis
sjældne kløgt og kraft var vide kendt og højt anset af venner og fjender. En række slotte og len
overgaves straks i hendes hænder, og kongen gik til Tyskland for der at berede sig til med våben i hånd
at forsvare sin krone.
Onsdagen den 24. februar 1389 mødtes kong Albrekt og hans tyske ridderhær med de tre rigets forenede
styrke. Det var ved landsbyen Åsle på Falkøping slette i Vestergøtland, i en af Sverrigs rigeste bygder;
man tror sig hensat til Sjællands bølgeformede kornmarker, når man en sommerdag færdes i denne egn.
De nordiske hære førtes af adelsmanden Henrik Parov. Kongen havde i begyndelsen af slaget lykken på
sin side; men snart opkom der forvirring i hans rækker, og efter få timers kamp toges han selv, hans søn
og flere andre tyske fyrster til fange, medens deres hær opløste sig og flygtede til alle sider. Kong
Albrekt måtte med sin søn vandre i fængsel på Lindholm slot i Skåne.

Der gik endnu flere år, inden Stokholm overgav sig. Også her var det tyskerne, som rådede; de dræbte
og indebrændte deres svenske byfæller og forsvarede staden ved hjælp af tyske sørøvere. Først over ni år
efter kunne dronningen holde sit indtog i kongestaden ved Mælaren, imidlertid havde Albrekt opnået sin
frihed mod at opgive kronen; han døde i sit fædreland, Meklenborg, og hans slægt kom aldrig tilbage til
Sverrig.
Da Margrete var barnløs, blev det nødvendigt for hende at tænke ”på en efterfølger. Hun valgte sin
eneste fædrenefrænde, hertug Vratislav af Pommerns søn, Erik; hans moder var en datter af Margretes

ældre søster, Ingeborg. Erik var kun 6 år gammel, da han kom til Norge for at modtage hyldingen på
Øreting ved Trondhjem som Norges arvekonge. De svenske forpligtede sig samtidig til at modtage,
hvem hun ville vælge til sin efterfølger. Da Erik var 14 år gammel, valgtes og hyldedes han i de danske
lande, og kort efter ligeledes på møder i Sverrigs hovedlande.

Året efter, det var i sommeren 1397, fandt den højtidelige kroning sted i Kalmar. For første gang
samledes Nordens tre kroner på ét hoved; landene fra Finlands østlige grænse til Island, fra Ejderen til
Ishavet var samlede under ét spir. Margrete havde ved lykkens tilskikkelse høstet en gylden høst; men
hvad hun med sikker hånd havde samlet, det forenede hun nu med fremskuende forsynlighed. Hun gav
de tre kroners myndighed til en dreng, som ikke var født i noget af de tre riger, men som var opfostret i
dem alle; han kronedes i Sverrig, medens han tilhørte Norge som kronens arving og Danmark som skud
af kongestammen. Alle Nordens stormænd gav deres hånd og segl på det forbund, der her var sluttet for
den tid, det måtte forundes kong Erik at bære kronen.
Margretes tanke gik selvfølgelig ud over denne til kommende tider; hun traf aftale med de forsamlede
stormænd om en evig forbindelse mellem Nordens riger. Når Erik døde, skulle de enes om en ny konge
og så fremdeles; men hvert rige skulle beholde sine love og sin frihed. Denne aftale blev foreløbig
optegnet og bekræftet, men det bestemtes tillige, at den yderligere skulle vedtages i hvert rige for sig.

Denne „Kalmar-forening” blev, som vi alle ved, ikke grundlaget for de følgende tiders historie i Norden,
således som den til hæder og lykke for disse riger kunne være bleven; den blev aldrig formelt stadfæstet,
og den bestod kun i et halvt hundredår for derefter at afføde talrige kampe. Men den blev dog et storslået
forsøg, hvis minde aldrig uddøde i de følgende århundreder, og hvis tanke endnu den dag i dag er knyttet
til håbet om at bevare vor fælles folkelighed gennem fremtidens anfægtelser. Vort folk har haft tre store
tidsrum i middelalderens historie. Valdemarernes var den rigeste og fyldigste i forhold til, hvad hele hin
alder levede for, i sine kampe for korset, sin digtning og sin fædrelandske ånd. Sven Tveskægs og Knud
den Stores tid peger tilbage til oldtiden og dens heltefærd i sin eventyrlige kamp for at lægge fremmede
lande under sit spir. Valdemar Atterdags og Margretes alder peger derimod fremad mod den nye tid og
afføder dens største politiske tanke.

13 — Erik af Pommerns kamp for Sønderjylland
Medens Margrete efter sin faders død fik lykke til at få sin søn Olav valgt til Danmarks konge fremfor
sin ældre søster Ingeborgs søn, tabtes samtidig alt, hvad kong Valdemar i sine sidste år havde vundet i
Sønderjylland. Greverne, som endnu sad inde med Gottorp len, ville ikke lade kongen indløse det,
således som han havde fået retten dertil overdraget af hertug Henrik, og han døde, før han kunne gøre
sin ret gældende med våbenmagt. I de nærmest følgende år kom greverne derimod ved list og magt
hurtig i besiddelse af hele nordslesvig: Tønder, Haderslev og Als; de lagde landet op til Kolding å under
deres grevskab, idet de påstod, at de som den sidste hertugs nærmeste frænder havde fået det i arv og
eje.

Hvor uhjemlet denne påstand nu end var efter den strenge ret, så fandt den dog ved det sidste hundredårs
udvikling en vigtig ydre støtte i de sønderjydske samfundsforhold. Der var alt i de første hertugers tid
begyndt en indvandring af holstenske adelsslægter, og denne antog efterhånden et stort omfang. Landet
op til Slien kom tidlig i deres hænder, samtidig med at tyske nybyggere opdyrkede de store
skovstrækninger. De tog navn efter deres herregårde nord for Ejderen: Alefeld, Limbek, Sested, Skinkel
m.fl. og bredte sig længer nord på, tildels også til kongeriget. Da senere det gamle krongods i Svansø og
Angel kom i hænderne på grevernes ledsagere og hjælpere, medens andre erhvervede gamle danske
adelsgårde ved køb og giftermål eller som krigsbytte, førte de deres tyske navne med sig: Reventlov,
Barsbek, Hesten, Krummedige, Gørtse, Breide, Wisch, Pogwisch, Wulf, Rantzov, Rønnow m.fl. Disse
navne findes fra nu af blandede mellem de danske slægter, som fra arilds tid bredte sig over hele landet
ned til Egernfjord, Danevirke og Ejderens nedre løb. Endnu i Valdemar Atterdags tid træffer vi dem i
Angel: Skram, Holk, Abildgård, Rød, Mjød, Jul osv., for ikke at tale om de talrige slægter længere nord
og vester på: Då, Basse, Lund, Sture, Fris, Båd, Grubbe, Kalv, Kås, Lille, Pors, Skel, Urne, Ug, Vind,
Snubbe, Gris, Munk, Lange m.m.fl., foruden de mange slægter, som efter almindelig nordisk skik intet
særnavn førte, men nøjedes med at opkalde sig søn efter faderen, f. Eks. Iversen og Ludvigsen (senere
kaldet Rosenkrans), Johansen (Lindenov), Magnussen i Sundved, Petersen i Angel osv.
Samtidig var også den øverste kirkestyrelse i stiftstaden Slesvig bleven påvirket af det tyske herskab;
domkapitlet optog tyske kanniker og valgte tyske mænd til biskopper. På samme måde trængte tyske
købmænd og håndværkere ind i de sydlige købstæder, medens det plattyske sprog begyndte at afløse
latinen i skriftlige udfærdigelser. Samfundets øverste lag syntes med ét ord mere og mere at vende sig
fra landets fortid og dets naturlige forbindelse med moderlandet, en forbindelse, som dog endnu levede
uforandret i talesproget, lovgivningen og hele den nedarvede folkelighed.

Det lykkedes dog dronning Margretes statskløgt efter en halv snes års forløb igen at knytte de bånd
mellem hertugdømmet og kronen, som hendes fader gentagne gange sejrrig havde hævdet; hun tvang
greverne af Holsten til at tage Sønderjylland til len af riget. De mødte på danehoffet i Nyborg (1386), og
en enkelt af dem, grev Gerts sønnesøn og navne (Gerhard), modtog højtidelig forleningen af kong Olav
som dansk hertug i Sønderjylland. Lenet måtte ikke deles, således som det alt til dels havde fundet sted,
og som det alt i mange tider var sket med Holsten. I steden for Langeland, som den nye hertug gjorde
fordring på, fik han „kongens friser” på Sønderjyllands vestkyst, alene med undtagelse af Vesterherred
på Før (med Amrom), som med held var bleven forsvaret mod greverne i de mellemliggende år.
Rimeligvis i vederlag herfor fik Gerhard derimod Ærø, der først fra nu af træder i forbindelse med
hertugdømmet.
Men da atter 10 år efter den unge kong Erik drog omkring i rigets lande for at modtage hyldingen, ville
hertug Gerhard og hans frænder ikke mere vedkende sig lensforpligtelsen til den danske krone. De

mødte vel i Assens for dronningen og kongen, for at hertugen af denne kunne modtage lensfanen, men
han ville ikke aflægge eden med løfte om hærfølge og de øvrige forpligtelser, som tidligere hertuger
havde måttet indgå, og som han selv havde indgået i Nyborg: Landet, sagde han, var hans arv og
lensforholdet til Danmark en forældet, ydre form uden videre indhold.

Dronning Margrete var for statsklog og besindig til at lade det komme til et brud med den mægtige slægt
på dette sted og i dette øjeblik; hun skulle først have sine store planer i Norden bragte til virkelighed.
Hun lod derfor højtideligheden bero ved en simpel edsaflæggelse fra grevernes og et forleningsløfte fra
kongens side, idet hun samtidig sluttede en overenskomst med dem om hærfølge for en vis betaling.
Greverne opfattede dette som en yderligere tilegnelse af landet i arv og eje, medens de danske stormænd
senere med rette påstod, at forleningen slet ikke havde fundet sted.
Men da dronningen på torvet i Assens med sit stille alvor hørte på grevernes trodsige tale, stod der ved
hendes side en heftig dreng med harmens rødme på sine kinder. Det var ham, de ikke ville underkaste
sig, ham, som nylig på tinge havde givet sin ed på aldrig at formindske Danmarks krones ret. Hvad hans
moderlige frænke havde fortalt ham om holstenernes hovmod og overgreb, hvad hundrede øde kirker i
hans lande endnu vidnede om fra den gamle greves tid, det trådte ham her for øje som en personlig
fornærmelse. Vi kan ikke undres over, at kong Eriks danske hjerte fattede et dybt og uudsletteligt had til
disse mænd og hele deres slægt og alt deres tilhæng. Ingen dansk konge har i samme grad som han sat
hele sit liv ind på den tanke at generhverve Sønderjylland, ingen har bragt et lignende offer derfor: tre
kroner og sit eftermæle. Vi, der sent har lært sagens betydning at kende, bør ikke være karrige med vor
tak til hans minde.

Otte år efter hin dag i Assens (1404) blegnede holstenernes stjerne: hertug Gerhard faldt i Ditmarsken,
efter at hans broder Albrekt var falden året i forvejen, og deres farbroder, den gamle grev Klavs, var død
nogen tid forud. Gerhards enke, Elisabet, sad med et par små sønner, en tredje blev født efter faderens
død. Den eneste overlevende broder af hertugen, biskop Henrik af Osnabryk, opgav sit bispedømme og
gjorde sin ret til en del af Holsten og til formynderskabet for sin broders børn gældende.
Men kong Erik, der nu var en to og tyve år gammel, holdt på rigets gamle vedtægter og gjorde fordring
på formynderskabet for den ældste søn, for så vidt han ville tænke på at opnå forleningen med
Sønderjylland; selve hertugdømmet skulle styres under hans tilsyn. Elisabet og hendes rådgivere måtte
bøje sig for denne fordring; der blev indsat et regeringsråd af sønderjydske stormænd, hvis medlemmer
svor kongen troskab, og den 7 år gamle Henrik blev sendt til Danmark for her at opfostres til dansk
hertug. Samtidig nærmede dronning Margrete sig den unge enke, trøstede hende i sin forladte stilling og
skaffede hende midler til at klare de vanskeligheder, som opstod af hendes svogers fordringer; den
ældste datter, Ingeborg, skaffede hun optagelse i St. Birgittes kloster i Vadstena.

Det varede ikke længe, før Margrete fik fast fod i hertugdømmet. Straks ved det første møde overgaves,
som det synes, staden Flensborg til hende og kongen, rimeligvis kun for at de skulle have et tilholdssted
på egen grund, når de opholdt sig i Sønderjylland. Året efter lånte hun Elisabet en stor pengesum og fik
pant i Tønderhus med de nærmeste danske herreder og hele Frisland lige ned til Ejderen. Da hun næste
gang kom til landet, købte hun borgen Grødesby med tilliggende gårde af de adelige slægter Pogwisch
og Sested, ligesom hun af biskoppen i Slesvig fik hans borge Svavsted og Stubbe i forlening imod en vis
årlig afgift. Grødesby og Stubbe lå ved Slien, dette på dens sydlige, hint på dens nordlige bred, og
dannede ypperlige holdepunkter for en underkastelse af hele det sydlige Sønderjylland. Den, som var
herre på søen og havde en hær til sin rådighed, ville hurtig herfra kunne besætte de omkringliggende
landskaber. Svavsted lå på samme måde tæt ved Ejderen og dannede en formur for Ejdersted, som jo alt
i forvejen var kommen i dronningens hænder med Tønder. Endvidere købte hun ved denne tid Trøjborg

af de mægtige limbekker; hun beholdt det ikke selv, men pantsatte det til Ribe bispestol, som havde det
indtil reformationen. Ved denne lejlighed blev Trøjborg len, ligesom alt forhen biskoppens gård og len
Møgeltønder, Ballum og Rømø birk og hans ejendomme ved Ribe, udskilt fra hertugdømmet. Efter
reformationen lagdes alt dette umiddelbart under kronen og udgjorde da i forening med Vesterlands Før
og Amrom samt Ribe by og dens forstrande, List og Manø, de såkaldte kongerigske enklaver.

Medens Margrete således efterhånden fik næsten hele landets vestkyst med alle dens borge fra Ribe til
Svavsted i sin hånd, og medens hun samtidig skaffede sig adgang til østkysten i Flensborg og ved Slien,
fik kong Erik Haderslev i sit værge. Her sad der nemlig en fru Helene, enke efter ridderen Henrik
Alefeld, som havde fundet sin død i Ditmarsken; borgen og lenet var hendes pant, og hun valgte i sin
betrængte stilling kongen til sin værge.

Enkehertuginden og hendes drost, Erik Krummedige, ejer af Runtofte i Angel, havde i virkeligheden
langt mindre magt i Sønderjylland end kongen og dronningen. På Tørning, vest for Haderslev, sad Klavs
Limbek som herre over fire herreder, det såkaldte Tørning len. Åbenrå ejedes af grev Klavs's datter, som
var gift i Tyskland; Haderslev, Tønder og Trøjborg var i danske hænder. Dette omfattede hele
Nordslesvig; kun Als med sine borge, Ærø og Sundved ejede hun endnu nord for Flensborg fjord; det
var givet hende i enkesæde. Men også grevernes gamle ejendom fra Nyhus til Ejderen var stærkt
svækket ved tabet af Flensborg by og de kongelige borge mod syd og vest.
Denne sagernes gang begyndte at forurolige hertuginden og hendes rådgivere; da sønnen var 12 år
gammel (1409), kaldtes han tilbage fra Danmark og kårede efter lensretten selv sin farbroder grev
Henrik til sin værge. Denne ordning kunne kongen ikke ret vel nægte sit samtykke; han tog greven i ed
som lenets styrer.

Dronningen så med bekymring på det fjendskab, som nu igen voksede frem overalt. Højmodig og
storsindet som hun var vendte hun sig til Elisabet for at enes med hende om en endelig ordning, som da
hverken kongen eller hendes frænder let ville kunne modsætte sig. Hertuginden gik vel ind herpå, men
udførte ikke sin del af aftalerne, hvorefter dronningen indtil videre opgav al deltagelse i disse
anliggender.

Det var umuligt under disse forhold at holde over den landefred, som kongen havde påbudt. Overalt kom
det til sammenstød, snart hist, snart her; de hertugelige klagede især over ridderen Nils Iversen
(Rosenkrans) på Svavsted, de kongelige over drosten, Erik Krummedige, Klavs Limbek på Tørning og
Lorens Hesten på Nyhus. Jyderne klagede over, at holstenerne fratog dem deres kvæg, når de drev det
ned forbi Gottorp til Lybek; de sagde vel, at alt skulle blive betalt, men det skete ikke.
Kong Erik stævnede da hertuginden og hendes råd for sig på Koldinghus. Da de efter nogen forhaling
indfandt sig, rejstes der sag imod dem for den overlast, som var tilføjet fru Helene i Haderslev og
kongens egne undersåtter. De tre nævnte mænd tilbød næste morgen at fralægge sig disse sigtelser med
tylvtered; men da den næste dag oprandt, var de alt redne hjem uden at sige nogen noget derom. Nu
tyede hertuginden til kongens nåde og bad om en ny retsdag nogle måneder senere; hun ville da stå til
rette med de skyldige. Erik indrømmede hende dette, men sluttede straks efter et forbund med
Ditmarsken for det tilfælde, at det skulle komme til åben fejde.

Da parterne igen mødtes i Kolding, medbragte hertuginden sin svoger, greve-biskoppen Henrik; han
tilbød sig at svare til kongens klager for alle de forsamlede fra begge sider. „Da svarede kongen så,”
siger den gamle beretning, „at han var en konning over Danmark, og hertugdømmet er under ham; hvad
beskyldning han havde til sine undersåtter og til sine mænd, behøvede han ikke at skylde dem for uden
for rigens råd fordi han havde ingen herre over sig uden Gud, og han er en fri konning.”

Greven måtte underkaste sig denne rettergang, og det tilstedeværende rigsråd modtog kongens klage.
Men medens det endnu holdt sin dom tilbage, foretrak Henrik forlig og lovede at udrede de 10,000 mark
skadeserstatning, som kongen krævede; indtil fuld betaling skete, skulle Nyhus med de to tilliggende
herreder sættes i pant. Straks efter gik kongen i land i Flensborg og indtog Nyhus med våbenmagt, da
lensmanden ikke hurtig nok opfyldte de satte vilkår.

Herefter fulgte der nu en ny række voldsomheder af de ustyrlige stormænd. I den følgende faste (1410)
trængte tre fornemme adelsmænd en aften i skumringen ind til biskop Johannes, der boede i kongens
gård ved Flensborg, der hvor senere slottet opførtes. Han var en af kongens venner, havde overladt ham
sine borge og boede derfor nu under hans værn. Biskoppen var en gammel mand; han var lige gået ind i
sit sovekammer for at gå i seng, men blev nu greben og mishandlet på den ynkeligste måde. De slæbte
ham frem og tilbage på det ujævne stengulv, så han til sidst havde syv store sår og en brækket finger.
Efter at de på den måde havde nødt ham til at opgive, hvor han havde sine penge, og efter at have
handlet ilde med alle hans husfolk satte de ham med bart hoved og bare ben på et halt udgangsøg og
førte ham omkring i stiftet til spot og skændsel for hans embed og alder. Samtidig indtoges hans to
borge, Svavsted og Stubbe, ved forræderi; et forsøg på ligeledes at tage Flensborg mislykkedes derimod.
Straks efter sendte hertuginden kongen sit fejdebrev hun sluttede et forbund med grev Adolf af
Holsten-Pinneberg, og hendes sønner antog navnet „hertuger af Slesvig”.

Dermed var brudet blevet uigenkaldeligt. Kong Erik erklærede, at ingen kunne have hertugdømmet uden
som len af den danske krone; men skulle det være et arveland, da var i alle tilfælde han selv nærmere til
at arve det end greverne. Fra nu af førte han kampen for denne sin gode ret i en række fejder og i talrige
retsforhandlinger, som strakte sig over et tidsrum af 25 år. Det lykkedes ham ikke at sejre i denne lange
strid, men han blev heller aldrig helt overvunden, og den modstand, han havde gjort imod de fremmede,
bar sin frugt for en følgende tid.
Det var i sommeren 1410, kongen samlede to hære, den ene på øerne, den anden i Jylland; med den
første gik han selv til Als og Ærø, den anden sendtes under anførsel af Mågens Munk til Flensborg og
derfra sønderpå for at underkaste sig landet. Da biskop Johannes lyste velsignelse over den ved
bortgangen fra Flensborg, skal han have sagt: „De ville kunne gå til Rinen, så djærve er de at se til.” De
kom imidlertid ikke ret langt; thi da de efter at have underkastet sig vesteregnen vendte sig imod Angel,
mødte grev Adolf dem ved Jersbæk, mellem Jørl og Sollerup, og tilføjede dem et fuldstændigt nederlag;
Mågens Munk faldt, mange toges til fange, og resten adspredtes.

Kong Erik indtog med lethed Nørborg, men fandt en hårdnakket modstand på det faste Sønderborg; Ærø
og Sundved underkastede sig; kongen lod forkynde en almindelig fred for indbyggerne. Da denne blev
brudt af ridderen Abraham Brodersen, en af de mægtigste og mest egenrådige svenske stormænd, idet
han øvede vold mod en kvinde, lod Erik ham dømme efter krigslovens strenghed og halshugge. Den
vanærede kvinde tog sig selv af dage på Sønderborg slot, siges det; der vises endnu en blodplet på
væggen. Men sagnet har senere omdannet fortællingen efter den gamle vise om Hagbart og Signe
Efter nederlaget ved Jersbæk kom kongen med sin hær til Flensborg; men her standsedes han af flere
fremmede fyrster, som var ilede til for at få sluttet forlig mellem parterne. Også dronning Margrete
havde indfundet sig for at holde igen på sin unge frænde, og det lykkedes at enes om en foreløbig fred;
kongen beholdt indtil videre Flensborg og Nyhus; Svavsted udleveredes igen til hans mænd.

Fra nu af begyndte kongen og dronningen for alvor at befæste deres stilling i Sønderjylland. Margrete
havde af den sønderjydske væbner Iver Juel købt en gård på bakken over Flensborg, vistnok den samme,
i hvilken biskoppen var tagen til fange, og byggede nu her en ny borg, det såkaldte Duborg, opnævnt

efter sin første høvding, ridderen Jens Due, senere rigens hofmester. Samtidig fik han pantsat Åbenrå by
og len og begyndte også her på opførelsen af en borg, det nuværende Brøndlund. Også Haderslev kom
nu fuldstændig i kongens hænder.
Det egentlige stridsspørgsmål om lenet skulle pådømmes af danehoffet i Nyborg, således som kongen
stadig havde påstået det som sin og kronens ret. Dommen faldt her (St. Olavs dag, den 29. juli 1413)
efter Eriks påstand: lenet erklæredes for hjemfaldet til kronen, efter at den afdøde hertug Gerhard havde
nægtet at forny det i Assens, og efter at hans enke og børn havde „ført aved skjold på riget”, d.e. båret
våben imod kongen.

Dronning Margrete oplevede ikke denne kendelse; hun var død året tilforn under et ophold i Flensborg.
Holstenerne havde uforvarende sneget sig ind i byen og besat den med en stor styrke for at fremtvinge
slottets nedbrydelse. Dronningen ilede ved efterretningen herom til skibs til staden og fik den ved de
andre fyrsters mellemkomst leveret tilbage; om slottets befæstning skulle hertug Ulrik af Meklenborg
fælde en voldgiftsdom. Margrete mødte til dommens afsigelse, men modparten udeblev. Det var hendes
sidste sejr; et par dage efter døde hun på et skib i havnen (28. oktober 1412).

Efter danehofsdommen i Nyborg opstod der stor betænkeligheder hos en del af hertugindens rådgivere;
de formåede hendes ældste søn Henrik til at opsøge kongen i Flensborg for at bede ham om at blive
forlenet med hertugdømmet. Kongen modtog ham med venlighed, men krævede først en fuldstændig
udlevering af det hele len med alle dets borge og stæder. Når det var sket, skulle greven indfinde sig på
danehof og bede kongen og rigets råd om at blive forlenet. Hertugindens råd var ikke enigt om, hvorvidt
man skulle gå ind på dette vilkår. De holstenske medlemmer holdt på, at Sønderjylland var et erobret
land og burde forsvares med våbenmagt til det sidste; sønderjyderne derimod holdt for, at man burde
anerkende kongens og rigets ret. Da de første sejrede, og grev Henrik afslog Eriks tilbud, gik en stor del
af hertugdømmets ledende mænd over til kongen og tog tjeneste hos ham. Den mest bekendte var Erik
Krummedige af Runtofte i Angel, der fra nu af viste den danske sag en usvigelig troskab; han blev
høvedsmand for en stor del af hertugdømmet.

Kong Erik betragtede nu Sønderjylland som et hjemfaldet len. Da han under sit ophold i Flensborg, hvor
denne afgørelse havde fundet sted, skulle stadfæste stadens frihedsbreve, gjorde han det med glæde:
„efterdi at vore kære rådmænd og bymænd og almue i vor stad Flensborg i lang tid fra vore forfædres og
vore hænder og styrelse været have, og have været undergivne andre herrer, de, som os og vore forfædre
ofte ej venlige været have, og ere nu af Guds nåde til vort riges hænder og styrelse igen komne.”
De nu påfølgende kampe ville det føre altfor vidt i det enkelte at gennemgå. Med Flensborg som
udgangspunkt var kong Erik i mange år sine modstandere overlegen; ikke blot var han fuldstændig herre
på søen, men han sad også inde med en sådan række af borge hele landet over, at det holstenske parti
måtte anstrenge sig til det yderste for ikke at tabe alt. Da senere Klavs Limbek af Tørning kastede sig
ind i kampen, som han hidtil havde holdt sig uden for, og ville optræde som uafhængig fyrste over for
kongen, blev også han fordreven fra sit hjem og sine ejendomme.
Alligevel lykkedes det aldrig at indtage Gottorp. Da det en gang var bragt til det yderste, kom
hamborgerne greverne til hjælp for at redde Holstens stilling nord for Ejderen. Hertugsønnerne voksede
imidlertid til og viste sig i besiddelse af den samme udholdende kraft og den samme politiske snildhed,
som havde gjort deres forfædre så farlige for Danmark. Erik var dem ikke voksen i den henseende, han
bortdroges for ofte fra dette anliggende, og skønt han stadig vendte tilbage til det, kunne det dog altid
lykkes hans modstandere at finde på nye udveje i striden.

En stor forandring syntes at skulle indtræde i stillingen, da parterne omsider enedes om at indanke sagen

til voldgiftskendelse af kejser Sigismund. Han sendte betroede mænd til Sønderjylland, som optog en
talrig række vidneforklaringer af landets bedste mænd for at komme til kundskab om den gældende ret
og fortidens forhold. Efter at have samlet alle de oplysninger, som parterne kunne fremkomme med,
afsagde kejseren sin dom (28. juni 1424). Den lød på, at hertugdømmet Sønderjylland efter fuldgyldige,
uimodsigelige vidnesbyrd var et dansk len, et land med dansk ret, sprog og fortid, og at greverne
ingensomhelst retlig adkomst havde til det: dets bortgivelse som len tilkom udelukkende kongen og
riget.

Men da det kom til stykket, ville greverne ikke anerkende dommens gyldighed, og krigen begyndte på
ny. Men den fik fra nu af en uheldig vending for kongen, da hansestæderne netop nu tog parti imod ham.
Fra dette øjeblik af gik det tilbage for ham på alle punkter.
I Sønderjylland måtte hovedkampen komme til at dreje sig om Flensborg; det spillede samme rolle den
gang som i vor tid Als og Dybbøl. I den åbne og trygge havn kunne kongens flåde bringe undsætning;
byen selv var nu landets rigeste handelsstad, og den højtliggende borg var næsten uindtagelig. Fra dette
faste punkt kunne en hær til enhver tid gøre sig til herre over landets hovedveje, så vel over mod Tønder
og Frisland som mod nord og mod syd. Det var derfor også fortrinsvis formålet for grevernes angreb at
få denne faste stilling i deres hænder; den ældste af brødrene satte livet til ved en mislykket storm på
borgen. Endelig i året 1431 blev alt sat på dette kort. Ved hjælp af nogle tyskfødte borgere i staden, som
viste sig villige til at forråde den, lykkedes det en søndag under kirketjenesten at trænge ind ad porten og
plante det holstenske banner („nældebladet”) på stadens torv. Borgen holdt sig endnu et halvt års tid,
flere gange undsat af kongen; endelig måtte den overgive sig af mangel på levnedsmidler; besætningen
havde spist alt levende, som kunne spises. Kort efter faldt Nyhus og Runtofte; Åbenrå og Tønder var alt
tidligere faldne i grevens hænder; kun Haderslev og Ærø holdtes endnu kongen til hånde.
Det var imidlertid ikke lykkedes kong Erik at tilfredsstille indbyggerne i sine kongeriger; den høje adel
var ham overalt imod, og i Sverrig var også almuen rede til oprør og frafald. Grunden hertil måtte for en
stor del søges i hans ihærdige kamp for kronens ret over for stormændene så vel som overfor de
holstenske grever; men han gjorde sig tillige skyldig i mangehånde misgreb og megen vilkårlighed, især
i Sverrig. Fjendskabet med hansestæderne, der skadede Nordens handel, gjorde selvfølgelig ondt værre.
Under disse forhold måtte han slutte en stilstand med grev Adolf, den eneste af brødrene, som endnu
levede; en endelig fred kunne han ikke bekvemme sig til. Han måtte lade alting stå, som det stod:
Haderslev og Ærø blev i hans hænder, resten i grevens; en forlening fandt ikke sted (1435).
Nogle år efter blev han af adelen fordreven fra land og rige. I stedet for indkaldtes hans søstersøn,
Kristoffer af Bajern, der lovede i ét og alt at rette sig efter rigernes råd. Men med kong Erik faldt også
kampen for Sønderjylland; grev Adolf fik af det danske rigsråd tilsikret Haderslev og Ærø og
forleningen med hertugdømmet som et arvelen. Da Kristoffer kom til riget, fandt forleningen sted i
Kolding; grev Adolf var nu det danske riges hertug (1440).

En følge af dette udfald af de langvarige og bitre kampe var den tyske adels overvægt over den danske i
Sønderjylland. Mange danske slægter gik til grunde eller udvandrede til kongeriget og opgav deres
ejendomme „for sønden å”, de tyske bredte sig mere og mere i deres sted og indtog deres pladser i
hertugens råd og embeder. Den lavere adel vedblev dog gennemgående at være dansk, og selv de
indvandrede i den antog vistnok snart de indfødtes sprog og sæder.

Erik af Pommern levede endnu 10 år efter sin fordrivelse som herre på Gulland, derpå 10 år i
hertugdømmet Pommern († 1459). Hans klager over de danske stormænd, som svigtede ham i kampen
for Sønderjylland, forstummede først længe efter, at han havde opgivet ethvert håb om at komme tilbage
til riget. „Kære fædre og venner”, skriver han fra Visby til det danske rigsråd, „er det eder om at gøre at

høre sandheden, hvorfor Sverrig, Norge og Sønderjylland er skilte fra Danmark, og vil I ikke tage det til
mistykke, så vil vi skrive eder det; — det har gjort og det gør eders store overvælde og uredelighed, så I
ingen lader nyde ret og skel; det er for eders utroskabs, overdådigheds og umilde gerrigheds skyld.” Man
havde beskyldt ham for, at han indkaldte fremmede adelsmænd i riget og gav dem borge og len; dertil
svarede han: „De, som har borttinget fra kronen og forkommet Haderslev, Ærø, Flensborg, Tønder,
Stubbe, Svavsted og hele Sønderjylland til de herrer, som nu har det i hænde, de har haft langt større lyst
til fremmede herrer end vi; thi disse herrer er og har værets rigets naturlige fjender fra arilds tid, som I tit
og mange gange selv mundtlig har sagt os; dem må I holde for udenlandske herrer og ikke dem, vi har
overgivet slotte til vort og rigets bedste og tjeneste.” — Og da nogle af hans mænd var bleven grebne og
dræbte i Danmark, skrev han i sin harme til det svenske rigsråd; „Havde de (danske) været så drabelige
af sig mod dem, som ville værge sig, og som de ikke havde magten over, at de havde værget deres
fædrene og mødrene (arv), såsom Sønderjylland og andre ejendomme, som Gud havde undt dem ære og
regimente og værdighed udi, som dannemænd havde burdet at gøre, det havde dem været halve (dobbelt
så) ærligere og halve (dobbelt så) bedre!”
Kong Erik havde ikke været sin opgave voksen; men ingen dansk vil kunne nægte ham sin højagtelse og
taknemmelighed. Skønt slagen og overvunden både på valpladsen og i forhandlingerne, holdt han sin
fane højt; han afsluttede kampen, da det viste sig håbløst at fortsætte den, men han opgav ikke sin
påstand på Danmarks ret. Således som han efterlod sagen, kunne den altid optages igen under
lykkeligere forhold, dersom der blandt rigets styrende mænd var nogen følelse for dens betydning. Og
de holstenske herrer havde fået at føle, at det ikke var så let en sag, som de havde troet, at lægge det
danske hertugdømme til deres fædrenearv. Det var en erfaring, som snart skulle bære sin frugt.

14 — Kristian 1.s tiltrædelse som konge og som hertug
I året 1448 døde kong Kristoffer som en endnu ung mand. Han efterlod sig en ung, barnløs enke,
dronning Dorotea. Ved hans død brast Margretes store foreningsplan; svenskerne valgte Karl Knudsen,
de danske grev Kristian af Oldenborg til konge, medens nordmændene vaklede mellem dem begge; de
tidligere aftaler om fælles kongevalg holdtes ikke, da det kom til stykket.

Grev Kristian eller Kristjern, som han kaldtes i Danmark, var ældste søn af Didrik den Lykkelige af
Oldenborg og Delmenhorst, to små tyske grevskaber ved Vesterhavet. Hans moder var en søster til
Adolf, hertug af Sønderjylland og greve af Holsten, og da denne var barnløs, var han til dels bleven
opdragen i hertugdømmet for her en gang i tiden at blive sin morbroders efterfølger. Adelen havde
allerede givet sit samtykke hertil og hyldet ham for det tilfælde, at hertugen skulle dø barnløs; alle parter
var efter det danske rigsråds eftergivenhed over for Adolf tilbøjelige til at anse Sønderjylland for et
arveland, der, skønt dette ikke lå i den tyske forståelse af et arvelen (d.e. arveligt til lensmandens sønner
o.s.v.), også ville gå i arv til hertugens øvrige slægt. I Holsten havde ligeledes adskillige hyldet Kristian
som grevens efterfølger, men her var dog mange imod ham, fordi de efter tysk ret holdt grevens fædrene
frænder for at være nærmere til arven end hans søstersøn.

Da nu det danske rigsråd ved hertug Adolfs mellemkomst valgte grev Kristian til konge, tog hertugen
først det løfte af ham, at han ikke ville forene hertugdømmet med kongeriget, således som det til sin tid
(1326) var bleven udtalt i en håndfæstning af hertug Valdemar, da han blev konge: at aldrig skulle
kongedømmet og hertugværdigheden forenes hos én og samme mand. Kristian skulle altså opgive sin
arveret til fordel for en anden, hvorved hertugen vel nærmest tænkte på én af hans tvende brødre. Kort
efter mødtes de danske stormænd med den udvalgte konge, hans morbroder og dennes mænd på slottet i
Haderslev, og her blev de aftaler trufne og nedskrevne, som danner udgangspunktet for det oldenborgske
hus's store fremtid (1. september 1448). Nogen tid efter ægtede han sin formands enke.
Sverige måtte foreløbig opgives som tabt, Norge derimod lykkedes det Kristian kort efter at vinde. Dette
riges råd erklærede ham efter et års forhandlinger for nærmest i slægt med det uddøde kongehus og altså
for ret arving til Norge, og fra denne tid af har han og hans efterkommere regeret over det i henved 400
år, medens hele hans slægt tillagde sig og endnu bærer titelen: arving til Norge.
Noget senere vandt Kristian også Sverrig, men han tabte det atter, og således gik det flere gange. Det
samme gentog sig med hans søn, kong Hans, og hans sønnesøn, Kristian den anden. Det er unionens
andet tidsrum, vidt forskelligt fra det første, da en fælles vilje samlede folkene, selv om der af og til kom
en kurre på tråden. Oldenborgernes kampe for at nøde Sverrig tilbage til det opgivne forbund var ikke
blot frugtesløse, men fordærvelige for selve det broderskab, som de ville give et ydre udtryk; de må
mindes som overgreb og misgreb.

Derimod blev fællesskabet med Norge grundlagt for en lang og indholdsrig fremtid. Det var gået Norge
omtrent som alt forhen Island: tiden var gået fra det, folkets kår var for ringe til at kunne vinde med i
den europæiske udvikling. Ligesom derfor Island for et par hundredår siden var kommet ind under
Norge, således opgav Norge nu lidt efter lidt sin selvstændighed over for Danmark. At dette sidste vandt
herved, kan der ingen tvivl være om; det norske folk og det norske land tilførte Danmark en stor tilvækst
både i ydre hjælpekilder i krig og fred og i åndelig dygtighed og begavelse. Men også Norge havde al
grund til at være sin tilskikkelse taknemmelig, da det ellers upåtvivlelig før eller senere ville være blevet
en del af Sverrig og derved have tabt hele sin folkelige selvstændighed. I forbindelsen med Danmark
blev denne vel påvirket, men ikke brudt, og de to folk kom umærkelig til at udgøre en helhed med hvert
sin udprægede ejendommelighed.

Godt 11 år efter kong Kristians tronbestigelse døde hans morbroder, hertug Adolf; med ham uddøde
grev Gerts mandsstamme (1459). Hvem skulle nu arve hans lande, søstersønnerne af Oldenborg eller
hans nærmeste fædrene frænde, grev Otto af Pinneberg?

For Holstens vedkommende synes denne sidste at have haft den nærmeste ret, dog var den ingenlunde
uomtvistelig. For hertugdømmets vedkommende kunne der derimod ikke være tale om nogen adkomst
for ham.

Enten måtte dette nemlig opfattes som hertug Adolfs ejendom efter dansk ret, og da var de nærmeste
frænder, søstersønnerne, nærmest til arven; eller det måtte anerkendes for kronens og rigets ejendom, og
da skulle kongen og rigens råd tage bestemmelse om det.

Havde alt endnu stået på den af kong Erik sluttede overenskomst, da ville sagen nu have været let nok at
ordne. Kongen kunne da have brugt sin utvivlsomme overmagt til at tage landet tilbage med væbnet
hånd. Men denne stilling havde rigsrådet opgivet, og dermed var kongens ret gjort tvivlsom og utydelig:
lenet var tildelt Adolf som et „ret arvelen”, uden nærmere bestemmelse, om der derved skulle tænkes på
den tyske lensret, efter hvilken det ved mandsstammens afgang måtte hjemfalde til kronen, eller på en
fuldstændig overdragelse med dansk arveret.
Imidlertid bødede kongens person på denne mangel; han var jo netop selv én af arvingerne og tilmed
den ældste, den én gang kårede og hyldede, og efter rigets gamle love måtte kun én være hertug. Den
tidligere forskrivning på, at han ikke ville forene kongeriget og hertugdømmet, var af hans morbroder
uden al tvivl forlængst leveret ham tilbage; thi Adolf havde ikke kunnet forsone sig med hans brødre,
der var stridige og urolige hoveder.

Det kom til gentagne møder mellem adelen i hertugdømmet og grevskabet; holstenerne med deres
venner i Lybek og Hamborg holdt på grev Otto, sønderjyderne holdt på kongen. Men på begge sider var
der et stort parti for under alle omstændigheder at holde landene samlede, eftersom mange slægter
iblandt dem havde ejendomme både nord og syd for Ejderen. For grev Otto gjordes det gældende, at
med ham ville de hævde deres gamle uafhængighed, som hansestæderne ville hjælpe dem til at forsvare;
for kong Kristian talte den omstændighed, at man med ham dog en gang ville få ende på de evindelige
kampe med kongeriget. Thi at disse igen ville blusse op, når Otto blev hyldet som Adolfs arving, det lod
kongen dem åbent vide: i så tilfælde ville han gøre kronens ret gældende og kræve hertugdømmet
tilbage som et hjemfaldet len. Landenes råd, d.e. biskopperne af Slesvig og Lybek og en 5—6 verdslige
stormænd fra hvert af de to lande, besluttede nu at holde et møde med kong Kristian i Ribe, og her fandt
sagen en hurtig afgørelse: Sønderjydernes indflydelse sejrede; den beslutning, som alt for mange år
siden var tagen af hertugdømmets adel, at kåre Kristian til eneste hertug, blev nu godkendt af alle parter
og udvidet til også at gælde Holsten. Samme dag, som mødet var sat, udråbte biskoppen af Slesvig kong
Kristian fra rådhusets vinduer til hertug af Sønderjylland og greve af Holsten; det var en søndag, den 2.
marts 1460. Det var et mærkeligt træf, at den første oldenborger skulle kåres til konge i Haderslev, men
til hertug i Ribe.

Den følgende uge gik med fastsættelsen af den navnkundige håndfæstning, som i løbet af de sidste
menneskealdre har været genstand for så mange fortolkninger og bevisførelser. Den udfyldtes ved nogle
tillægsbestemmelser i Kiel og dannede senere grundlaget for adelens forrettigheder i Slesvig og Holsten.
Kongen drog nu omkring i begge landene og modtog deres stæder og slotte; Gottorp og Rensborg
åbnede igen deres porte for en dansk konge. Grev Otto af Pinneberg fik ligesom kongens brødre en
betydelig pengesum i vederlag for sine tabte arvekrav. Hansestæderne holdt sig rolige, skønt de nødig så
den indtrådte forandring; den hele overgang foregik i største fredsommelighed.

Kong Kristians håndfæstninger, de såkaldte privilegier af 1460, indeholder foruden bestemmelserne om
adelens forrettigheder kun få politiske sætninger. De to lande holdes bestemt ude fra hinanden;
hertugdømmet skal beholde sin jydske lovbog og dansk ret og sit landsting på Urnehoved, grevskabet
beholder saksisk ret og sine møder ved Bornhøved. I hertugdømmet skal i kongens fraværelse
regeringen føres af en drost, i Holsten af en marsk.
Derimod danner begge lande ifølge den afgørelse, som havde fundet sted i Ribe, én fælles arv. Idet den
fra hertug Adolf gik over til hans tre søstersønner, medens dog kun én af dem tiltrådte, gik Kristian ind
på at opfatte dette som et valg, som landrådet og stænderne havde truffet mellem de tre brødre, og at
indrømme dem en lignende valgret mellem hans sønner og så fremdeles. I denne fordring mødtes
vistnok de to landes råd med de tilstedeværende rigsråder. Efter dansk vedtægt kunne hertugdømmet
ikke deles, og herpå måtte kongen og rigsrådet lægge den største vægt af hensyn til landefreden. Men
Holstenerne ønskede heller ingenlunde nogen deling af deres land efter de erfaringer, de forhen havde
gjort i den retning, og de satte stor pris på ved denne lejlighed at få en udtrykkelig tilsikring i så
henseende: „Disse Lande”, skrev kongen i sin håndfæstning, „lover vi af al vor formue at holde i god
fred, og at de bliver evig tilsammen udelte.”
Hvad der her i Ribe fastsattes for de to landes vedkommende, var ikke andet, end hvad der var blevet
gældende ret i Norge. At dette rige gik i arv og bestandig var gået i arv i Harald Hårfagers æt, var
utvivlsomt; men alligevel var enhver deling udelukket og arvens tiltrædelse knyttet til rigsrådets
samtykke.

Hyldingen i Ribe var i virkeligheden en anvendelse af samme dobbelte ret: stænderne godkendte
udtrykkelig Kristians arveret og dermed selvfølgelig også hans efterkommeres; men de udelukkede i
samme øjeblik hans ligeberettigede brødre og hævdede derved den selvbestemmelse, som kongen måtte
tilsikre dem også for fremtiden.
Denne tilsikring blev vel aldrig overholdt efter sin ordlyd, men den var dog langt mere end et
mundsvejr, og dens virkninger strækker sig gennem alle følgende tider. Da kong Kristian døde, og
stænderne ønskede at vælge hans yngste søn Fredrik, gjorde den ældste, kong Hans, fordring på også at
komme i betragtning, og de blev derefter begge valgte til hertuger. Landene deltes da til en vis grad,
men ikke anderledes, end at de tre stænder, prælater, adel og stæder, som bærere af den politiske enhed
forblev udelte under begge hertuger. På et senere tidspunkt modsatte stænderne sig med megen fasthed
de stadig fortsatte delinger, og da i tidens løb de regerende hertuger fratog dem valgretten, var det kun
for selv at indføre førstefødselsretten i deres huse og altså ligeledes at udelukke alle arvinger på én nær.

Ved kong Kristians hylding til hertug i Sønderjylland og greve af Holsten var efter hin tids forhold det
danske riges magt udvidet ned til Lybeks og Hamborgs porte. Intet fjendskab fra denne side skulle for
fremtiden i århundreder lægge den danske politik alvorlige hindringer i vejen for at forfølge sine egne
formål i disse egne. Selv delingerne forandrede ikke dette forhold synderligt. Ved selv at eje de vigtigste
punkter for landenes forsvar og ved at hævde en overvejende indflydelse på den fælles regering og dens
foretagender i krig og fred har det danske kongehus her lige indtil vor tid haft en uvurderlig støtte for sin
stilling over for de tyske naboer.

Det er derfor en stor miskendelse af de virkelige forhold, når man i den nyere tid fra tysk side har
fremstillet og fra dansk side har anerkendt tildragelserne i 1460 som et nederlag for den danske politik.
Det var tvært imod en sejr, som hele samtiden var enig i at opfatte efter sin rette betydning. At den efter
vor tids tankegang og den nulevende slægts erfaringer kunne være bleven langt større og fuldstændigere,
dersom kongen og rigsrådet havde inddraget hertugdømmet under kronen og derved brudt med
århundreders udvikling, er vel sandt. Men havde man ret til at vente, at den slægt, som var bleven træt af

Erik af Pommerns kampe, skulle have fædrelandssind nok til for Sønderjyllands skyld at opgive
udsigten til en fredelig erhvervelse af Holsten? Og havde man ret til at vente af en valgkonge, at han
skulle lade lejligheden til at skaffe sig en rig slægtarv gå unyttet forbi?

Den samtidige lybske krønike, der helt og holdent står på grev Ottos og den holstenske adels parti,
udbryder ved at fortælle om tildragelserne i Ribe: „Således blev da holstenerne danske og forsmåede
deres arveherre og gav sig med god vilje, uden sværdslag, under kongen af Danmark, hvad deres
forfædre i mange år havde været imod og havde forhindret med værgende hånd. Thi de førte mangen
orlog og mangen strid med de danske, til hvilke hansestæderne var dem behjælpelige med meget folk og
stor bekostning, fordi de ikke ville være danske. Alt dette havde holstenerne nu glemt på denne tid og
blev af fri vilje trælle. Det udrettede holstenernes gridskhed og de danskes underfundighed; thi kongen
og hans råd købte dem for penge og ved gaver og med mangehånde løfter. Men alligevel blev det ikke
holdt, hvad der var lovet dem.”

I Lybek kendte man øjensynlig kun stemningen i Holsten; man tænkte ikke på, at Sønderjylland var
dobbelt så stort som det daværende grevskab, og at der her levede et dansk folk, som ønskede en fredelig
udjævning af brodertvisten med kongeriget. En samtidig krønike fra den sydligste del af hertugdømmet,
det tyske Ejdersted, har opbevaret denne tanke, når den i anledning af Kristians tiltrædelse siger: „Da
sandedes det gamle ord, som man ofte hører gamle folk bruge: den dag skal oprinde, da Gottorp og
hertugdømmet uden sværdslag kommer tilbage under kronen.”
I denne tanke bar Erik af Pommerns utrættelige kamp sin sene frugt. Det var denne kamp, som havde
genvakt Sønderjyllands danskhed af lange tiders dvale, det var den, som havde givet også modstanderne
en følelse af, at Danmark aldrig helt ville glemme sin ret og sin egen sikkerhed i landet syd for åen.
Derfor sejrede efter hertug Adolfs død den danske konges fordring over den holstenske stridslyst, thi
holstenerne havde i virkeligheden valget imellem for bestandig at opgive forholdet til Sønderjylland,
som ville tilbage til kronen, eller selv at følge med og derved at redde den forbindelse, som de havde
lært at sætte pris på.

15 — Kong Kristian den anden
Kong Kristian den anden hører til de mænd i historien, om hvis virksomhed og betydning det er meget
vanskeligt at fælde en endelig dom. Nogle vil altid være tilbøjelige til at fordømme, andre til at
undskylde eller vel endog forsvare hans færd, alt efter som enhver opfatter de formål, som han havde sat
sig, og den måde, hvorpå han søgte at fremme dem. Man kunne nu vel sige, at, hvis det ikke lader sig
gøre at komme til nogen sikker dom, så er det i alle måder rettest at dømme så mildt og skånsomt som
muligt. Dette er også til visse det ene rette, hvor vi i livet stilles over for folk af en tvivlsom og tvetydig
karakter; men i historien lader det sig ikke altid gøre. Der kan man ikke utilbørlig undskylde den ene,
uden samtidig at træde andre for nær; var altså kong Kristian i sin gode ret over for sine folk og sine
naboer, så er der begået en oprørende uretfærdighed af hans nærmeste, der forlod og fordrev ham; vil
man derimod forsvare deres færd, da falder der en mørk skygge på ham. Der er da intet andet for end at
holde sig til, hvad der bevislig har tildraget sig, og derefter at danne sig en mening om denne ulykkelige,
af samtid og eftertid så forskellig bedømte konges karakter.
Kristian den anden var eneste søn af Kristian den førstes søn, kong Hans. Denne var efter sin faders død
(1481) bleven valgt til konge i Danmark og Norge, og i forening med sin yngre broder Fredrik til hertug
i Sønderjylland og Holsten (dette var nemlig i faderens senere år af den tyske kejser bleven ophøjet til et
hertugdømme, omfattende også det uafhængige Ditmarsken). De havde en tid ejet begge hertugdømmer
i forening senere havde de delt dem efter amter, således at hver af dem fik en lige stor skatteindtægt,
medens deres dele lå spredte omkring mellem hverandre.

Kristian den anden tiltrådte ved faderens død (1513) hans halvdel af hertugdømmerne som arv, hvorpå
han ligeledes valgtes til konge i Danmark og Norge. Her måtte han dog for rigsrådet indgå hårde
betingelser; der optoges i grundloven (håndfæstningen) ikke blot en række bestemmelser om rigsrådets
myndighed, og dets deltagelse i rigets styrelse, men for at sikre det mod de hyppige brud på dens ordlyd
blev det udtrykkelig vedtaget, at alle rigets indbyggere skulle have ret til at modsætte sig kongen og med
magt hindre ham i at bryde grundlovens bud, hvis han ikke med det gode ville afstå derfra. Det var
denne bestemmelse, som senere hen ikke uden føje blev gjort gældende imod ham.

Der er to ting, som straks tildrager sig vor opmærksomhed i kong Kristians regering, og som vistnok alle
i vor tid vil give deres bifald; det er hans danske sind og hans varme følelse for de ufrie stænder. Det
danske sind havde han arvet efter sin fader, kong Hans, der var født og opdragen i Danmark og helt
havde sluttet sig til det folk, som havde kaldet hans fader til kronen. Farbroderen, hertug Fredrik, var
derimod af sin moder bleven opdragen på tysk, og selv som Danmarks konge kom han senere aldrig til
at betragte det som sit fædreland; heller ikke dennes søn, Kristian den tredje, blev nogen sinde helt
dansk i tale og tanker.

Kong Kristian havde desuden et åbent øje for almuens ulykkelige stilling i samfundet over for adelen og
den kirkelige stand. Han lagde straks ved sin regerings tiltrædelse tydelig for dagen, at det var hans agt
at gøre lige ret og skel mod alle. Han drog jævnlig omkring i rigets forskellige lande, modtog og
afgjorde selv den ringestes klagemål, ligesom han ved forsynlige love søgte at sikre rettens håndhævelse
i alle forhold og at komme den stavnsbundne bonde til hjælp imod jorddrotten. Mindeværdigt er i den
henseende især et afsnit i hans verdslige lovbog, som lyder således: „Slig ond ukristelig sædvane, som
hidtil i Sjælland, Falster, Låland og Møn været haver med stakkels bønder og kristne mennesker at sælge
og bortgive ligesom andre uskellige kreaturer, skal ej efter denne dag så ydermere ske; men når deres
husbonde og herskab farer uredeligen med dem og gør dem nogen ulov og uret, da må de flytte fra det
gods, de påsidder, og ind på andres gods, som bønder gør i Skåne, Fyn og Jylland, og give husbonden

deres rette førlovspenge, før de flytter.”

Især var det dog købstæderne, som var genstand for Kristians forkærlighed, og som han søgte på alle
måder at ophjælpe. Det ville vistnok også have vist sig den gang, hvad vi senere ser i vor historie, at
købstædernes udvikling i velstand og selvstændighed var den sikreste vej til at fremme frihed og
udvikling på alle områder og for alle samfundsklasser, også for bønderne.

Kong Kristians forkærlighed for stæderne og borgerstanden skrev sig fra hans barndom, da han en tid
opfostredes i et borgerligt hus i København, og den næredes senere ved hans talrige forbindelser med
Nederlandene (Holland), i hvilke stæderne ved deres blomstrende handel og værkflid indtog en meget
fremragende plads. Hans dronning Elisabet, så vel som hans kloge og foretagsomme rådgiverske,
Sigbrit, hørte hjemme i Nederlandene, og mangfoldige af hans foretagender spores snart de forbilleder,
han til trods for sine adelige råder havde hentet herfra.

At opelske rige købstæder og en selvstændig handel var desuden i hine tider den sikreste vej til at hæve
kongemagten på de højere stænders bekostning; de store toldindtægter satte kongerne i stand til at holde
hære og et glimrende hof og derigennem med det gode eller med det onde at bøje de store efter deres
vilje. Kristian havde tidlig vist, at det var hans agt at stække adelens og prælaternes overvælde; han
tilsidesatte mange af deres forrettigheder, og han krævede af bisper og præster, at de ene skulle holde
ham for deres verdslige herre og røgte deres kald i kirken med alvor og nidkærhed.

Det var til visse et stort og et strålende billede, som stod for kongens øje, da han begyndte sin
kongegerning og i de første fredelige år tidlig og silde færdedes i folkets midte, optagen fra morgen til
aften af sine mangfoldige sysler. Nordens trende kongeriger skulle igen samles under én krone; alle
fredelige idrætter skulle trives, ingen være den andens træl, men alle lyde kongen; nordboen skulle være
herre i sit eget hus og på sine egne have! Kristian havde store evner til at sætte alt dette i værk, et skarpt
blik og en opfindsom ånd, og hans liv skulle trods store ulykker først afsluttes 46 år efter hans
tronbestigelse. Men han savnede des værre det rette sindelag; der var ingen sikkerhed i hans vilje, og
han manglede herredømme over sig selv. Vel overvejede planer og storslåede tilløb skifter derfor i hans
regeringstid med modløs opgivelse og ynkelige tilbagetog, og det både i småt og stort. Mødte han
hindringer på sin vej, der ikke lod sig rydde til side ved et øjebliks voldsomme udbrud, opgav han som
oftest sit forsæt, og mange af hans bedste tanker kom således ikke til udførelse.
I forholdet til hans omgivelser blev denne ubestandighed derimod den mest hensynsløse troløshed, en
lyde, som blev hovedgrunden til hans fald og ulykke. Kong Kristian følte sig ikke bunden ved noget
hensyn eller noget løfte, når han lagde planer for sin regering eller sin politik. Han var troløs mod de
mænd, hvis skæbne blev lagt i hans hånd, og ikke mindre mod de folk og ligestillede naboer, som han
trådte i forhold til.

Det var hans kæreste tanke for bestandig at forene de tre nordiske riger og gøre dem uafhængige af alle
andre folk ved at udvikle deres handel og øvrige velstandskilder. For at nå dette mål holdt han
ufravigelig på det løfte om tronfølgen, som en gang var givet ham i Stokholm, og tilsidesatte
svenskernes længe nærede og ofte nok tilkendegivne utilbøjelighed til foreningen. Han påførte dem
gentagne krige, brød sine løfter mod dem og endte med det forfærdelige blodbad i Stokholm, ved hvilket
han troløst lod henved hundrede af rigets bedste mænd bøde for deres politiske færd, som efter hans ed
og løfte skulle være glemt og tilgivet (november 1520).
Denne grusomhed, der oftere kom igen hos ham og indgød alle den højeste rædsel for, hvad han en gang
måske kunne finde på, er den anden store skyggeside i hans karakter, lige så stor som den første. Hvor
meget man end ellers kan føle sig hendragen til ham som en højt begavet, vidtskuende og fordomsfri

konge, så kan man dog ikke lægge dølgsmål på, at hans sind var råt og hans lidenskaber ustyrlige, og at
det med rette er blevet sagt om ham, at han havde tvende hjerter i sit bryst.

Kristian den anden var kun konge i ti år; da samlede alle hans modstandere sig imod ham og fjernede
ham fra tronen. Der var først hansestæderne med Lybek i spidsen; dernæst hans farbroder, hertug
Fredrik, som han i alle de år havde tilføjet talrige krænkelser og vist en hånlig overlegenhed; endelig
adelen i Danmark, overfor hvem han havde brudt så godt som alle håndfæstningens bestemmelser. Det
kom til aftale mellem parterne i julen 1522. Straks efter nyår skulle kongen komme til Jylland for at
forhandle om nye skattepålæg; samtidig skulle han i Kiel betale en pengesum, som han havde lovet
hertug Fredrik i vederlag for tidligere forurettelser. Det viste sig snart, som man havde forudset, at han
ikke agtede at holde sit løfte, medens samtidig almuen i Nørrejylland lod sig ophidse mod hans
umættelige pengegridsthed. Den stadig fortsatte krig med Sverrig krævede pålæggelsen af byrder, hvis
lige man hidtil ikke havde kendt. I spidsen for den jydske adel stod brødrene Iver og Mågens Munk; den
første af dem var biskop i Ribe og havde knyttet forbindelsen med hertug Fredrik på Gottorp, den anden
var landsdommer ved Viborg Landsting. Ved et møde i Viborg under dennes forsæde affattedes
fejdebrevet til kongen. Deltagerne i sammensværgelsen opsagde ham herved i henhold til
håndfæstningens ordlyd deres tjeneste og troskab og bebudede, at de ville vælge sig en anden konge.
Brevet bragtes ham af Mågens Munk, der på rejsen til hertug Fredrik kom til kongen i Vejle, var
sammen med ham om aftenen og efterlod brevet i en handske, medens han selv skyndte sig afsted til
skibs til Kiel. I Husum i Sønderjylland traf han få dage efter sammen med hertugen, som modtog de
jydske herrers tilbud om kronen.
Kong Kristian var ikke blot en mærkelig sammensætning af mildhed og hårdhed; han syntes også på en
forunderlig måde at forene stor handlekraft og en lige så stor modløshed. Vi ser ham derfor også i de
skæbnesvangre dage, som nu fulgte på, snart sikker på sin sejr og fuld af fortrøstning, snart fortvivlet og
håbløs. Denne rådvildhed deltes ikke af hans hengivne mænd blandt adelen, ej heller af almuen og
stæderne i rigets østlige del, men den voksede hos ham selv fra dag til dag, indtil den til sidst aldeles
overvældede ham og førte ham i fordærvelse. Hans stilling var i virkeligheden ikke dårlig. Foruden
borgerne i det østlige Nørrejylland havde han trofaste høvdinger på Tørning, Åbenrå og Flensborg Hus;
Als var i hans hænder, ligeledes de to faste slotte Rensborg og Segeberg i Holsten, hvorfra han kunne
træde i forbindelse med sin mægtige svoger, den tyske kejser Karl den femte; kun på vestkysten og i det
nordlige Jylland havde hans modstandere magten. Men medens disse rustede sig efter bedste evne,
lejede tropper fra udlandet, opbød almuen og sluttede et nøje forbund med Lybek, sad kongen stille,
eller han drog omkring uden at få noget udrettet. Han indlod sig i underhandlinger med hertug Fredrik;
denne lovede at nøjes med hele halvøen, Jylland og Holsten, medens Kristian skulle beholde Norge og
resten af Danmark; men Kristian havde hverken mod til at modtage eller afslå dette, og hertugen sendte
ham da omsider sit fejdebrev.

Kristian havde den gang alt for flere uger siden forladt Jylland til trods for alle de opfordringer til
modstand, som hans mænd rettede til ham. Tirsdagen den 10. februar skrev han om morgenen et brev fra
Vejle til sin farbroder for at opfordre ham til et møde ved Urnehoved; samme dags eftermiddag derimod
skriver han fra Middelfart til sin svoger, en tysk kurfyrste, for at bede ham om hjælp, med mørke anelser
om, at han muligvis bliver fordreven fra land og rige. Natten efter, fortælles der, drog han frem og
tilbage mellem den jydske og fynske kyst ved Lille Bælt; hver gang han kom til Jylland, tabte han modet
og vendte om; Hver gang han kom til Fyn, fortrød han det igen, indtil så morgenen brød frem og gjorde
en ende på hans rådvildhed. Han forlod kort efter også Fyn og gik til Sjælland.
Imidlertid brød hertug Fredrik op fra Gottorp til landstinget i Viborg. Rigsråderne modtog ham syd for
Kolding å, borgene åbnede deres porte for ham. I stort følge drog han derpå til Viborg, medens den

medbragte hær i forening med nørrejyderne lejrede sig ved bæltet for at forhindre et angreb fra Fyn. I
Viborg kåredes Fredrik til konge; han udsendte talrige breve til biskopper og stormænd i Nørrejylland,
og alle gik de over til ham og sendte kong Kristian deres opsigelsesbreve.

Samtidig indtog hans hjemmeblevne råder de kongelige borge og len i Sønderjylland. Sønderborg på Als
forsvarede sig med tapperhed under Mandrup holk, Flensborg hus (Duborg) under Ditlev Broktorp,
Åbenrå blev indtaget af lejetropper og ødelagt. Bønderne fra de kongelige len samledes med de
hertugelige på Urnehoved for at tage beslutning om landets stilling; det er sidste gang, vi i historien
hører tale om dette gamle landsting. Stemningen var for at holde på kong Kristian; bønderne var
væbnede og tænkte på at komme de betrængte borge til undsætning. Men herredsfogden fra Slogsherred
ved Tønder, storbonden Nis Henriksen af Hadstrup gård, vendte stemningen. Han lagde vægten på, at
hertug Fredrik var tilstede i landet: nørrejyderne havde hyldet ham, og den dom, som var fældet i
Viborg, kunne ikke vrages på Urnehoved. Der faldt skarpe ord fra begge sider, og Nis Henriksen fik fem
pile i sin tykke bondekofte; men hans råd trængte igennem, bondehæren spredtes, og landet faldt til føje.
Fredrik belønnede senere herredsfogdens hengivenhed med jordegods og skattefrihed, og hans kofte
med pilene hang i århundreder i Bylderup kirke, tillige med hans våben, som et minde om denne
bondens sidste deltagelse i hertugdømmets politiske anliggender.
Kong Kristian blev sig selv lig også på Sjælland, hvor dog alle sluttede sig om ham. Han forlod
København med hustru og børn for i Holland at hente hjælp mod sine fjender. Hovedstaden viste ham
den største troskab ved at udholde en lang og hård belejring for om muligt at redde kronen for ham, til
tak for den yndest, han stadig havde vist borgerstanden. Men kongen kom ikke tilbage, som han havde
lovet, og efter næsten et års belejring overgav København sig til den nye herre, der nu hævdede
kongedømmet til sin død.
Blandt almuen slog stemningen snart om til fordel for den fordrevne konge. Adelens overmagt føltes
igen på alle områder; idet Fredrik holdt håndfæstningens bestemmelser, måtte han næsten opgive al
indflydelse på regeringen. Han opholdt sig derfor som oftest i Sønderjylland på Gottorp slot, hvor han
havde sit hjem, og rigets råd styrede da på hans vegne og i hans navn, men til bondens skade. Der blev
digtet en vise om den kamp, som havde fundet sted; kong Kristian lignedes ved en ørn, der havde
beskyttet småfuglene mod høge og falke; men disse havde omsider samlet sig imod ham og fordrevet
ham af skoven. Derfor stod det nu ilde til for de små; sangen var forstummet, og ingen havde sit liv
sikkert. Men visen ender med det håb, at ørnen vil komme tilbage og fri dem fra høgens klo, og den
udtaler et ønske for hans egen velfærd:
Herre Gud da hjælpe den fattige ørn,
som flyver i villen hede,
han véd sig hverken læ eller ly,
hvor han tør bygge sin rede!

16 — Kong Kristian den anden i fangenskab
Kong Kristian opholdt sig over otte år i udlandet, stadig sysselsat med planer til at tilbagevinde sine
riger. Hans mægtige slægtninge og venner i Tyskland, især hans dronning Elisabets broder, kejser Karl
den femte, prøvede gentagne gange på at føre ham tilbage, snart ad underhandlingernes vej, snart med
lejede hære; men kongens vankelmod og overdrevne fordringer hindrede hver gang en heldig afgørelse.
Hans farbroder, kong Fredrik, betragtede de to kongeriger som en meget usikker erhvervelse; han holdt
sig som oftest fjernt fra regeringen, især efter at han havde gjort den erfaring, at han intet kunne udrette
mod adelen til fordel for de lavere stænder, hvis ulykkelige stilling også han havde følelse for. Både han
og hans eneste voksne søn, hertug Kristian, der senere blev konge, den gang faderens lensmand på
Haderslev hus og Tørning, fattede derved nag til den høje adel i Danmark, hvis herskesyge gik over alle
grænser. Kong Kristian var ikke ukendt med dette forhold, men hans politiske snildhed var ikke stor nok
til at føre sig det til nytte.
Da han i det niende år efter sin fordrivelse endelig kom så vidt, at han gjorde et forsøg på at vinde
kronen tilbage, drog han med en lejehær fra Halland til Norge, og det var tilmed ud på efteråret, så hans
fjender i Danmark og Sverrig fik hele vinteren til at forberede sig på at tage imod ham. Man afventede
da heller ikke hans angreb hernede, men mødte ham, så snart der var åbent vande, ved Oslo, det
nuværende Kristiania, hvis borg, Aggershus, havde modstået alle hans angreb. Også denne gang tabte
kongen i det afgørende øjeblik ikke blot modet, men al besindelse. Han sluttede en overenskomst med
de danske hærførere, hvorved han overgav sig til dem for at blive ført til kong Fredrik; der skulle da
sluttes forlig imellem dem af fælles venner; Kristian lovede at være nøjsom i sine fordringer, blot han
kunne komme til ro for resten af sin levetid.

Men da skibene, som førte Kristian 2., nærmede sig København, holdtes der netop her et stort møde
mellem rigsrådet, kong Fredrik og hans råder fra hertugdømmerne på den ene og hansestædernes,
hollændernes og kong Gustav af Sverrigs sendebud på den anden side. Man drøftede alle de spørgsmål,
som Kristians tilbagekomst til Norden måtte fremkalde; frygten for ham var endnu stor hos alle, da det
var bekendt nok, at almuen holdt med ham. Da slog efterretningen om, at han selv kom tilstede, halvvejs
som en fangen mand, ned iblandt de forsamlede som et lyn. Kong Fredrik, der alt den gang var gammel
og svag, blev syg, da han hørte det, og holdt sig inde; det måtte straks stå klart for ham, hvor vanskelig
hans stilling nu ville blive. Knud Gyldenstjerne, den mest fremtrædende blandt de danske hærførere i
Norge, mødte fra alle sider de hårdeste bebrejdelser for den overenskomst, han havde sluttet; han burde
have fortsat fjendtlighederne, sagde man, indtil Kristian havde overgivet sig på nåde og unåde, eller til
man havde tvunget ham til at forlade landet; nu havde han løfte på at blive ført frit ud af riget, hvorhen
han ville, dersom det ikke kom til forlig. Der forhandledes i flere dage om, hvad man nu skulle beslutte
sig til; afgørelsen fandt sted ved et møde med hansestædernes og kong Gustavs afsendinge i
Helligånds-kirkem. Man enedes om at bryde det lejde, som var givet kongen; Knud Gyldenstjerne havde
ingen fuldmagt haft til at give det, påstod man. Dernæst besluttedes det at holde Kristian i fængsel hans
levetid ud. Man tænkte på Visborg på Gulland og på Nykøbing slot på Falster, men enedes tilsidst om
Sønderborg på Als, der lå Jylland nær og ikke ret langt fra Lybek; herfra kunne han i nødsfald føres bort
ad forskellige veje, hvis uventede begivenheder senere skulle indtræde. Kongen gav omsider sit
samtykke til denne afgørelse, der især fremskyndtes ved Knud Gyldenstjernes forsikringer om, at man i
virkeligheden intet hensyn skyldte kong Kristian.
Der kan for os ingen tvivl være om, at der herved blev begået et grovt brud på tro og love; man skyldte
den ulykkelige konge i det mindste at føre ham tilbage til Norge for at genoptage kampen med ham,

hvor den var afbrudt ved hans letsindige overenskomst. På den anden side taler det i høj grad til
undskyldning for hans fjender, at han stadig selv havde vist sig troløs, at ethvert forlig med ham derfor
ville være ørkesløst og farligt, og at det farligste af alt var at have ham fri i udlandet, når det øjeblik
indtrådte, da der skulle vælges en ny konge.

Man meddelte kong Kristian, at hans farbroder ikke kunne tage imod ham i København, men senere
ville mødes med ham i Flensborg, hvorfor han ville blive ført derhen. Han var ilde tilfreds med denne
opsættelse, men fandt sig dog i den. Da skibene stod nord ud af sundet, samledes almuen i uoverskuelige
skarer ved Helsingør for at gense den mand, der en gang havde holdt sin mægtige hånd over store og
små. Farten nord om øerne tog over otte dage; fredagen d. 9. august 1532, tidlig om morgenen, stod de
tre skibe ned ad Lille Bælt, forbi Hinsgavl, der hilsede kongeskibet med kanonskud; et heftigt tordenvejr
stod i det samme over de nære kyster. Samme aften ved solens nedgang lagde de til ved Sønderborg. Her
kom slotshøvdingen, Ditlev Broktorp, den samme, som for 9 år siden havde forsvaret Flensborg hus for
kong Kristian, om bord til sin forrige herre. Det meddeltes denne, at han måtte gå i land og indtil videre
tage ophold på slottet. Kongen udbrød ved denne underretning i høje klagemål, men han måtte finde sig
i sin skæbne. Klokken var mellem 8 og 9 om aftenen, fortælles der, da kong Kristian førtes over
slotsbroen. Foran ham gik et par unge drenge af hans følge, bag efter kom hans mænd, i alt en 15-16
herrer. Men da kongen var kommen gennem porten, lukkedes den efter ham: han var fange. Da han så,
hvad der skete, „blev han ond”, fortælles der; han greb en af de hosstående ved halsen, men blev selv
greben i skægget af en af sine gamle adelige modstandere; en gylden ordenskæde, som han bar om
halsen, blev ved denne lejlighed reven af ham. Ditlev Broktorp ynkedes over sin forrige herre og lod
porten lukke op igen for til kongens beroligelse at indlade to af følget. Disse fjernedes igen dagen efter,
og fire adelsmænd, som var tagne i ed af kong Fredrik, udgjorde fra nu af hans vigtigste selskab.
Fortællingerne om Kristian den andens fængsel er i høj grad overdrevne; den faldne konge var i
virkeligheden ikke genstand for nogen værre medfart, end vi må indrømme nødvendigheden af, når man
ville sikre sig hans person. Sønderborg slot, hvis hovedbygning som bekendt står den dag i dag, ligger
på en halvø, der fra den høje kyst bag byen skyder ud i Als sund, over imod Dybbøl bakke. Den gang
var grunden her omkring i endnu højere grad indskåren af sundet, og hele halvøen var optagen af mure,
tårne og volde, medens en bred grav næsten gjorde den til en ø, så slottet måtte anses for særdeles stærkt
befæstet. De kunne dertil rumme en stor besætning i den anselige bygningsfirkant, og stalde og udhuse
af alle slags sluttede sig til hovedbygningen. Beliggenheden er meget smuk; fra slottets vinduer kan man
se ned over fjorden til Angel, op ad sundet over kysterne af Als og Sundved, og ind over den lille
købstad, der er bygget op ad bakkeskråningen. På slottets ydre hjørner fandtes der den gang lave og
brede tårne, såkaldte runddele, til brug ved forsvaret; det sydøstlige af disse var anvist kongen til
soverum. Dette tårn, som endnu stod der for godt 150 år siden, havde foruden kælderrum og en lav
hvælvet stue også en høj hvælvet sal, i højde med salen (andet stokværk) på slottet. Dette værelse var
rundt, med et tværmål af over 10 alen foruden dybe rum i væggen, der målte sine 6 alen. Man plejer at
fortælle, at kongens fængsel kun havde et eneste, lille vindue højt oppe, så han ingen udsigt kunne have
gennem det. Men dette er uden al grund. I virkeligheden havde tårnværelset to vinduer i almindelig
højde over gulvet; det ene vendte imod øst, ind imod øen, og byen, det andet mod syd, med udsigt ned
over søen og indløbet til Flensborg fjord. Oven over denne hvælvede sal var der en åben vægtergang
med takkede murtinder og et spidst tag.
Fra først af var dette dog ingenlunde noget egentligt fængsel for kong Kristian. Han gik frit omkring på
slottet, også udenfor, kun at han ikke måtte forlade borgen; til selskab havde han foruden de fire
adelsmænd, der tillige skulle passe på ham, men ikke være ham til besvær, den ene af de medbragte
drenge, medens den anden var i køkkenet; en norsk dværg, som ligeledes var fulgt med ham, skulle

rimeligvis efter tidens skik adsprede ham ved at gøre løjer.

Det varede ikke længe, før hans hengivne venner begyndte at lægge råd op om at udfri ham af hans
fangenskab. En anset borger i Sønderborg, Hans Smed, og en præst i Lysabild på Als var i ledtog med
folk længere sydpå, i Rensborg, Hamborg og Bremen, og dværgen bar breve imellem dem, således at
kongen derved trådte i forbindelse med sine frænder i udlandet. Dette blev imidlertid opdaget; dværgen
blev opsnappet, og flere af deltagerne henrettedes. Følgen heraf var for Kristian den anden, at han af sin
farbroder fik en skarp irettesættelse, som overbragtes ham af fire høje råder; de fratog ham tillige alt,
hvad der endnu fandtes hos ham af guld og kostbarheder,” og nedlagde det i kister under hans og deres
eget segl; på den måde ville man forhindre ham i oftere at bestikke sine omgivelser.
Nogle måneder efter døde kong Fredrik (1533). Han blev i Sønderjylland og Holsten efterfulgt af sin
søn, hertug Kristian, medens man i kongeriget opsatte kongevalget, for at adelen og de katholske
biskopper først kunne udslette alle spor af den kirkelige reformation, som Fredrik havde holdt sin hånd
over. Ligeledes ønskede man ved i nogen tid at føre regeringen helt uden konge, at vænne den, som
senere blev valgt, til at nøjes med en endnu ringere magt end hans forgængere. Denne selvsyge og
hovmodige politik kom imidlertid stormændene dyrt til at stå.

Medens hertug Kristian sad stille i sine lande uden at ville følge den danske almues opfordring til at
tiltvinge sig kronen, forberedtes der et angreb fra Lybek, hvor det ældre råd var blevet fjernet ved en
omvæltning og afløst af et andet, som støttede sig til håndværkerne og de mindre handlende. Dette råd
fattede i forbindelse med borgerne i København og Malmø den plan at genindsætte Kristian den anden i
sin værdighed og samtidig fuldstændig bryde adelens og den katholske kirkes magt.

Den blodige krig, som opstod heraf og i historien kaldes Grevens Fejde, fordi en greve, Kristoffer af
Oldenborg, optrådte i den fangne konges navn, udbrød et år efter kong Fredriks død. Den førtes først i
Holsten, hvor lybekkernes lejehær søgte at trænge frem op igennem halvøen for, som de sagde, at befri
kong Kristian på Sønderborg. Skønt dette nu ikke lykkedes for dem, da hertug Kristian mødte dem med
stor tapperhed og tilbageslog deres angreb, så gav det dog, som det var at vente, anledning til, at den
fangne konges kår forværredes, medens nemlig slottet fik en stærk besætning både af lejetropper og
indkaldte landfolk fra Als og Sundved, holdtes kongen i strengere forvaring, ja til sine tider nægtedes
der ham ret til at forlade det tårnværelse, der hidtil kun havde været hans nattekvarter. Til selskab måtte
han nu nøjes med en gammel krigsmand, der morede ham ved at fortælle om sine eventyrlige oplevelser.
Derimod sørgedes der rigeligt og med omhu for hans forplejning; han kunne gå klædt, som han var vant
til i tidligere tid; der manglede ikke sine retter og gode vine på hans bord, og besætningen måtte yde
ham de æresbevisninger, som tilkom ham efter hans forrige høje stand: når han gik til bords, ene eller
med Husfogeden, en adelsmand fra Sundved, måtte kuren på tårnet blæse i sit horn.

Krigen trak sig imidlertid snart fra Holsten over på de danske øer og til Nørrejylland; men frygten for at
lybekkerne en gang kunne finde på at ville befri kong Kristian, holdt sig til det sidste, skønt det i virkelig
heden næppe nogen sinde havde været deres alvor at hjælpe denne deres gamle modstander til magten
igen. Hans løsladelse af fængslet førtes en gang på tale af dem ved fredsforhandlingerne med de danske
afsendinge, men ved denne lejlighed ytrede disse kort og godt, at man burde anse kong Kristian for en
død mand; levende ville han aldrig komme ud blandt folk. Thi i Sønderborg, sagde de, var der truffet
den bestemmelse, at man ville forsvare sig til det yderste mod ethvert angreb; faldt borgen alligevel i
fjendens hænder, da ville den sidste mand af besætningen endnu først med sit sværd finde kongens
hjerte.
Kong Kristian kunne selvfølgelig ikke være uvidende om, at kampen om Danmarks krone førtes med
stor lidenskab, og det fejler ikke, at hans tanker stadig var med i den, skønt han for sit eget

vedkommende næppe kunne håbe meget. Den uro, som havde været over ham fra ungdommen af, forlod
ham ikke heller her. Der siges, at man senere kunne se den vej, han på sin daglige vandring var gået
omkring bordet i sin tårnstue; hans spor var trådte dybt ned i stengulvet. Omkring bordets stenplade,
tilføjet sagnet, havde hans finger draget en fure. På vindueskarmen, ved hvilken han vel tilbragte sin
meste tid, havde han gjort et rids af Københavns slot.
Endelig kom riget til ro, og hans søskendebarn kong Kristian den tredje, følte sig tryg; da åbnedes også
den faldne konges fængselsdør. Den nye konge havde altid haft en del tilovers for sin fætter; han havde
til sin tid ligesom i øvrigt Morten Luther bebrejdet de danske deres troløshed imod ham; men hans
hænder var bundne af adelen i kongeriget og hertugdømmerne, så han ikke på egen hånd måtte foretage
sig noget med den farlige fange. Imidlertid kunne denne nu dog uden tvivl igen gå frit omkring på
slottet, og efter et par års forløb tillodes det ham at gå ud i byen eller at ride omkring på Als i følge med
de unge adelsmænd, som nu igen gaves ham til underholdning.

Det var fra nu af hans egen slægt, datteren og hendes mand, en fattig tysk fyrste, som hindrede hans
overflytning til et andet sted, fordi de ikke ville samtykke i hans tronfrasigelse. Der gik da endnu henved
en halv snes år, før han kunne komme bort fra Sønderborg. Endelig 17 år efter hans komme dertil (1549)
var alt bragt i orden; med kongelige æresbevisninger førtes han gennem Fyn og derfra til Sjælland, til
det rummelige og smukt beliggende slot Kallundborg. Her var han fra nu af sin egen herre imod løfte
om ikke at forlade egnen; han gik på jagt og foretog sig, hvad han i øvrigt havde lyst til. Hans sind var
endelig med alderen bleven roligere, og megen tid tilbragte han med gudelig læsning. Kong Kristian 3.
bevarede sit venskab for ham og undlod ikke at vise ham al den opmærksomhed, lejligheden kunne
medføre; de sendte hinanden jævnlige vennegaver, om de end sjælden sås. Ti år efter sin ankomst til
Kallundborg modtog den gamle konge tidenden om sin fætters død i Kolding; han tog sig den så nær, at
han et par uger efter selv fulgte ham i graven. De to frænder stod samtidig lig og blev jordfæstede i
samme by, Odense; medens den yngre blev gravlagt i St. Knuds kirke (hvorfra han senere førtes til
Roskilde domkirke), nedsattes den ældre hos sine forældre i gråbrødrenes kirke. Han var den ældste
mand af oldenborgernes stamme i Danmark, måske den mest begavede og vidtskuende, men tillige den
ulykkeligste, både i sit sind og i sin skæbne.

17 — Reformationen
Den katholske kirke havde i århundredernes løb tabt største delen af kristendommens oprindelige
karakter. Dens lære gik ud på en udvortes tilegnelse af talrige skikke, hvis mening kun få forstod; den
lagde hovedvægten på såkaldte „gode gerninger”: faste, almisse, deltagelse i messen, pilegrimsrejser
o.s.v., og glemte kristendommens grundtanke: at Gud ved sin kærligheds nåde har frelst mennesket af
syndens i nød. Jo mere derfor det ydre trivedes, des hulere blev det indre, indtil til sidst den
overvældende rigdom af skikke og gerninger gik side om side med den i største vantro og
åndsforladthed.

Hvad der herved især måtte være alle iøjnefaldende, var det urimelige i den måde, hvorpå selve kirkens
tjenere levede og virkede. Hvad evangeliet fortæller om Kristus og hans apostle, stod i den mest
skærende modsætning til de mænd, som nu fremstillede sig som deres efterfølgere. Det var ikke mere så,
at ordets forkyndere med rette gjorde gældende, at en arbejder er sin løn værd, og derfor krævede i ydre
kår at stilles lige med deres medmennesker; kirkens høvdinger ville nu i virkeligheden stå over alle
andre i magt og rigdom, og alle dens lærde folk skulle kunne henleve deres tid i lediggang og
sorgløshed. Medens den egentlige gudstjeneste og sjælesorg omkring i sognene for en stor del
besørgedes af usselt lønnede klerke, strømmede der uhyre indtægter sammen til domkirkerne,
bispesæderne og herreklostrene; en stor del af landets jordegods og tienden af hele resten kom denne
stand til gode. Da nu dens medlemmer tillige var udelukkede fra ægteskab og familieliv, kan man
forestille sig, hvorledes det efterhånden kom til at se ud hos prælaterne, i klostrene og i stifternes
præsteskoler: lærdommen holdt sig på et ringe lavmål; det gjaldt kun om at holde alt gående i en tålelig
gænge.
Da optrådte i året 1517 Morten Luther i Vittenberg imod den pavelige afladshandel, der blev dreven
med den største skamløshed, både i Tyskland og Norden. Hans indsigelser imod dette ene misbrug førte
ham altid videre, indtil han et par år efter var kommen i fejde med hele den katholske kirkes ydre orden
og en stor del af dens læreindhold. På rigsdagen i Vorms (1521) forsvarede han sin optræden for
kejseren og rigets fyrster, og kort efter genlød hans navn over hele det nordlige Europa.

Kong Kristian 2. blev tidlig opmærksom på denne „kirkens reformation” (d.e. omdannelse, rensning).
Alt i året 1520 optrådte på hans opfordring en luthersk præst i København; men da kongen mærkede, at
det ville holde meget hårdt at trænge igennem med det nye, opgav han som sædvanlig det hele forsøg på
halvvejen. Han nøjedes med i sin kirkelige lovbog at underordne kirkens mænd under de sædvanlige
domstole og den kongelige højhed.

Imidlertid trængte Luthers lære ved hans talrige småskrifter frem fra stad til stad i det nordlige Tyskland;
den gjorde stor lykke i Lybek, som man måtte vente det, men fandt også megen modstand. Inden for
vore grænser optrådte den første gang i Husum i Sønderjylland.
Husum var den gang en af de betydeligste købstæder på den jydske halvø; i Sønderjylland blev den kun
overgået af Flensborg og måske af Slesvig, der havde den fordel at være hertugsæde og bispesæde, men
stod langt tilbage for Husum i handelsrøre og borgerlig velstand. Det var derfor også naturligt, at
reformationen først fandt indgang her; der var her et selvstændigt, tysktalende borgerskab, og man følte
ikke som i Slesvig indflydelsen af det rige domkapitel og alt, hvad der fulgte dermed.

Den mand, som optrådte i Husum, var en af vikarerne ved byens sognekirke, Herman Tast; han
samledes med sine venner i en bagbygning hos deres meningsfælle, købmanden Mathias Knudsen. Dette
ældste lutherske kapel i Norden stod endnu i begyndelsen af det 18. århundrede i sin oprindelige tilstand

som et historisk mindesmærke i den gamle købmandsgård. Herman Tast blev selvfølgelig fjernet fra sit
embede, og Mathias Knudsen måtte tage sig af ham og den forfulgte menighed. Men snart blev denne så
stor, at bedesalen ikke kunne rumme den, og den samledes da på kirkegården, hvor Herman Tast holdt
sin prædiken under en stor lind (1522). Omsider tiltvang den nye menighed sig adgang til selve kirken,
medens præsten tillige udstrakte sin virksomhed til landbygden, ligesom han oprettede en skole for
ungdommen. Man sporede snart en almindelig uro i kirken i Sønderjylland; hertug Fredrik på Gottorp og
endnu mere hans søn, Kristian, der var lensmand på Haderslevhus og Tørning og senere gentagne gange
faderens statholder i hertugdømmerne, yndede den nye lære og tog sig af dens forkyndere, hvor der
fandtes lejlighed dertil. Allerede straks efter nyår 1523, da det truede med den store kamp mellem hertug
Fredrik og kong Kristian, lod biskoppen af Slesvig tage tingsvidner på bispedømmets indtægter og
ejendomme, som om han frygtede en storm i kirken. Det blev da også fra nu af stadig vanskeligere at få
menighederne til at overholde gamle aftaler om kirkelige skatter og tiendet; prælater og præster måtte
jævnlig søge deres tilflugt hos den verdslige magt for at få, hvad der tilkom dem.
I kongeriget var bevægelsen først begyndt ved universitetet, men her døde den snart igen hen uden at
antage en bestemt luthersk retning. Først efter at Fredrik var bleven konge, og den politiske bevægelse
var kommen noget til ro, brød reformationsarbejdet frem med den tilbørlige kraft. Det var præsten Hans
Tavsen fra Fyn, tidligere munk i johanniterklosteret i Andvordskov, som først fremtrådte offentlig med
den lutherske lære i Viborg i året 1526. Kongen tog ham i sin beskyttelse som kapellan, og han fortsatte
sin prædiken for Viborg bymænd, indtil disse alle var vundne for evangeliet. Senere fortsatte han i
København, hvor læren ligeledes vandt indgang.
Men hovedsædet for hele den danske reformation blev dog Haderslev. Hertug Kristian indkaldte hertil
forskellige tyske lærde, som havde gjort sig særlig fortrolige med luthers lære, og oprettede en
præsteskole under deres tilsyn (1525). Det gik nu stærkt frem både i stæderne og på landet. Flensborg,
Slesvig og Åbenrå afskedigede deres gamle præster og indsatte nye; på landet dannedes der lutherske
sogne mellem de katholske, og snart kunne hertugen stævne alle præsterne i sine len til Haderslev for at
lade dem undervise i Luthers lærebøger og give dem valget mellem dem og afskedigelse fra deres
embede. Den gamle grænse mellem Slesvig og Ribe stifter, der gik igennem hans len, agtede han ikke,
da han efter Luthers opfattelse anså den verdslige øvrighed og ikke bisperne for kirkens øverste
tilsynsmænd.
Dermed var bruddet mellem det nye og det gamle fuldstændig gennemført (efter nyår 1528); Haderslev
og Tørning var den første ordnede lutherske kirkeprovins i de danske lande; hertugen udstedte af egen
magtfuldkommenhed en kirkeordinans for den. Allerede et helt år i forvejen havde han udjaget
sortebrødrene af deres kloster i Haderslev og derved gjort begyndelsen til, at alle tiggerklostre
efterhånden rensedes.

Det var da intet under, at kirken i Haderslev for de lutherske i Danmark gjaldt for en mønsterkirke.
Allerede i efteråret 1527 kom reformatorerne fra Malmø i Skåne, Klavs Mortensen Tøndebinder og
Hans Olufsen Spandemager, hertil for at sætte sig ind i alle enkelthederne ved den hertugelige
reformation. De hjembragte efter et års ophold her blandt andet danske kirkesalmer, som de havde
fundet i brug i Sønderjylland. De fleste af disse var vistnok oversættelser fra det tyske, men vi havde dog
alt den gang en dansk salmedigter i den unge præst Thomas Knudsen i Hygom, lige syd for Skodborgå,
fader til sin mere bekendte kaldsfælle, Hans Thomessen.
I kongeriget havde reformationen god fremgang uden dog nogensteds at føre til en endelig omdannelse
af kirkens ydre indretning. Også her var det de større købstæder, som gik i spidsen; en del af adelen
fulgte det givne eksempel, og kongen støttede efter evne alt, hvad der kunne bidrage til at fremme

evangeliets sag. Men bisperne og den høje adel var des mere imod den hele bevægelse, om ikke for
andet, så fordi den truede med at rokke ved hele den overleverede samfundsorden og stormændenes
overvælde. Da derfor kong Fredrik døde, indtrådte der et tilbageslag imod lutherdommen, som truede
med helt at standse dens fremgang, måske endog at ophæve den frihed, som hidtil havde været
indrømmet den. Det danske rigsråd var ved kongens død sammensat af bisperne og deres nærmeste
frænder og venner blandt adelen. Da de derfor skulle skride til kongevalget, så det først ud til, at
kongens yngre søn Hans, en dreng på 12 år, ville få stemmerne for sig, med forbigåelse af den 30 år
gamle hertug Kristian, som var bekendt for sin nidkære virksomhed for lutherdommen. Men dels kunne
man dog ikke enes herom, dels ønskede prælaterne først at ordne rigets indre anliggender på en sådan
måde, at en konge ikke let skulle kunne rokke synderlig ved dem. På herredagen i København i
sommeren 1533 udsattes derfor kongevalget et helt år, medens kirkesagen underkastedes en omhyggelig
drøftelse og blev genstand for vigtige beslutninger.
Rigsrådet kuldkastede så godt som alt, hvad der i de sidste 10 år var foregået i den danske kirke.
Biskopperne fik hele deres magtfuldkommenhed over stifternes kirkevæsen tilbage, præsterne skulle
være dem hørige og være underkastede deres dom i alle kirkelige anliggender. Alle tiender og andre
oppebørsler skulle ydes efter gammel vane og til de gamle formål. Domkirken i Viborg, der var bleven
indrettet til evangelisk gudstjeneste, skulle vende tilbage til sin tidligere bestemmelse

Hertil sluttede sig en retsforfølgelse mod den dristigste blandt de lutherske præster, Hans Tavsen.
Prælaterne optrådte som hans anklagere for deres venners, de verdslige rigsråders domstol; han havde
været sine biskopper ulydig og ophidset almuen, sagde man, og han havde trængt sig ind i alle
hovedstadens kirker. Han egentlige troslærdomme vovede man dog ikke åbent at angribe, da
borgerskabet kom i stærkt røre ved efterretningen om, at han var alvorlig truet på sin frihed, måske på
livet. Medens rigsrådet forhandlede hans sag på byens rådhus, samledes borgerne, som havde forstærket
sig med lybske knægte, der lå på orlogsskibe uden for staden, på torvet og opløftede truende råb imod de
høje herrer. Forgæves søgte man at stille dem tilfreds med den forsikring, at ingen tænkte på at
undersøge præstens lærdomme, der var kun tale om hans forhold til sin biskop. Først da Hans Tavsen
frit havde forladt rådhuset, spredtes folkehobene, og det endda ikke anderledes, end at Sjællands biskop,
Joakim Rønnov, kun ved sin modstanders hjælp slap hjem til sin bispegård. Hans Tavsens dom lød på, at
han skulle rømme Sjælland og Skåne inden en måned, og i øvrigt være den biskop lydig, i hvis stift han
ville tage ophold. Ved senere forhandlinger toges denne dom vel tilbage, men kun imod Hans Tavsens
udtrykkelige løfte om at ville underkaste sig sin biskop.
Således havde den gamle tro da foreløbig fejret i kongeriget; men samtidig havde den lidt et så meget
større nederlag i hertugdømmet. Her var hertug Kristian ikke således afhængig af noget valg; han
tiltrådte foreløbig efter sin faders død i sit eget og brødrenes navn og beredte sig til at føre et afgørende
slag samtidig med selve valget. Han vidste vel, skriver han i de dage til en tysk fyrste, at prælaterne også
her på den forestående landdag, „hvor både råder, amtmænd og stænder ville komme til at stå over for
ham uden ed og pligt og som fri holster”, ville holde hårdt på at få hele den gamle kirkeorden
genindført: „men før han ville tillade dem deres ukristelige levned, ville han hellere gå fra det hele på
sine ben og lade al ting ligge og stå, som det var”. Ved denne fasthed opnåede han da også, hvad han
ville; håndfæstningen indrømmede almindelig lærefrihed, men stadfæstede også de endnu bestående
herreklostres ret; bispetienden skulle falde bort og de kirkelige forleninger, efterhånden som de blev
ledige, tildeles de ældre eller nyoprettede velgørende stiftelser. Hvad en almindelig reformation angik,
da skulle alt for Sønderjyllands vedkommende udsættes, indtil man var kommen til enighed i den øvrige
danske kirke, for Holsten derimod, indtil det tyske rige var bleven reformeret.
Mærkeligt nok var Holsten forholdsvis senere på vej end Slesvig: først for nylig var Luthers lære trængt

igennem i Lybek og Hamborg. For Sønderjyllands vedkommende fuldendtes i den nærmest følgende tid
overgangen til det nye næsten overalt, uden at der dog derved øvedes nogen tvang; den katholske
biskop, Goske Alefeld, vedblev at stå i spidsen for de katholske menigheder, ligesom han beholdt sit
udstrakte stiftsgods, medens hertugen betragtede sig selv som hoved for den evangeliske kirke.
Amtmanden efterså kirkeregnskaberne i steden for de ældre provster ved domkapitlet, og hertugens mest
betroede præster øvede et nøje tilsyn med de nye sognepræsters embedsførelse.
Imidlertid udbrød Grevens Fejde året efter (1534), og hertug Kristian blev valgt til konge i Danmark og
Norge. Efter et par års kampe holdt han som sejrherre sit indtog i København. Det var at forudse, at
lutherdommen dermed ville vinde en afgørende sejr, men dog havde næppe mange ventet, at det ville
komme så hurtigt og så voldsomt, som det gjorde. Kongen lod alle rigets biskopper fængsle og lagde
deres midler under beslag, medens han sammenkaldte en rigsdag af lægmænd for at lade den fælde dom
over bisperne og tage beslutning om kirkens fremtid. Det var en fremfærd, som svarede til den,
prælaterne tre år tilforn havde brugt på herredagen, eller dog gerne ville have bragt til anvendelse; men
den lignede ikke den skånsomhed, hvormed sagen var bleven dreven igennem i hertugdømmet.
Forklaringen må søges i den harme, som krigen med alle dens ofre havde fremkaldt hos kongen; den
egentlige grund til al den ulykke, som var påført land og rige, lå hos stormændene med deres umættelige
herske- og havesyge

Rigsdagen i København i året 1536 billigede kongens fremfærd: bisperne blev afsatte og den lutherske
lære vedtagen; kongen blev den danske kirkes hoved for gud og mennesker. Alt bispegodset tillige med
bispetienden tilfaldt kongen, medens de rige klostre og domkapitler foreløbig vedblev at bestå; også de
forvandledes senere til kongelige amter, universitetet genoprettedes efter krigens forstyrrelser som rigets
almindelige præsteskole, medens der i de fleste købstæder efterhånden oprettedes forberedende
latinskoler.
Med den danske kirkes reformation var også den sønderjydskes skæbne afgjort. Reformatorerne fra
begge lande samledes derfor også i Haderslev for at udarbejde en fælles kirkeordinans på grundlag af
den ældre i Haderslev og efter de erfaringer, som man nu i en række år havde gjort her. Holsten var
denne gang uden for forhandlingen, da man der havde bestemt at afvente en almindelig tysk
reformation.

Et par år efter forandredes dog dette forhold; den politiske ordning var nu i så høj grad kommen til at
danne grundlaget for den kirkelige, at den snart fortrængte enhver anden. Da derfor biskop Goske
(Alefeld) døde i begyndelsen af året 1541, udarbejdedes der en ny tysk kirkeordinans for de to
hertugdømmet, og den blev i det følgende år vedtagen af en landdag i Rensborg. Dens indhold var i
øvrigt selvfølgelig omtrent det samme som den danskes. Begge vedblev også senere at bruges ved siden
af hinanden i Sønderjylland.
Der er således en ikke umærkelig forskel i den måde, hvorpå reformationen skaffer sig indgang i
Sønderjylland og i kongeriget. Her brugte den omtrent ti, hist tyve år til at arbejde sig frem til
eneherredømme. I hertugdømmerne rådede i langt højere grad frivillighed i tilegnelsen af det nye og
frihed i opgivelsen af det gamle.

Men med reformationen brast der tillige et betydningsfuldt bånd mellem hertugdømmet og kongeriget.
„Den danske kirkeprovins” var nu opløst; kongen styrede de gamle bispedømmer ved
„superintendenter” eller lutherske „biskopper”, som de senere igen kaldtes. I Sønderjylland derimod
indførtes der amtsprovster, og da det kort efter deltes, havde hver af hertugerne sin kirkelige øvrighed.
Det gamle sammenhold om ærkesædet i Lund var altså tabt, og med klostrene ophørte også det
broderskab, som hidtil havde forenet disse samfund inden for den fælles provins i modsætning til alle

andre. Fra nu af blev præster og provster i de to i hertugdømmer, som havde fælles fyrster og øverste
styrelse, langt nærmere knyttede til hinanden. Tysk blev fra nu af det fælles embedssprog mellem
præsterne og deres foresatte, og tyske universiteter blev for en overvejende del de steder, hvor også den
sønderjydske ungdom søgte sin højere uddannelse.

18 — Sønderjyllands delinger
Kong Fredrik den første var to gange gift; hans første hustru, hertuginde Anna, fødte ham sønnen
Kristian; den anden, dronning Sofie, de tre sønner Hans, Adolf og Fredrik. Den første af disse tre var
oprindelig udset til tronfølger i Danmark. Kristian var den gang vel tilfreds med at skulle nøjes med
hertugdømmerne; han var en jævn, livsglad og godlidende, dertil gudhengiven og ærlig mand; de danske
stormænd syntes han ikke om, og brydsomme forhold lå ikke for hans karakter. Imidlertid førte
omstændighederne det med sig, at han blev kåret til konge, og da krigen var til ende, og han foreslog sin
broder Hans til efterfølger, forkastede rådet også dette og valgte hans spæde søn Fredrik. Han bestemte
sig da til at dele fædrenearven, de to hertugdømmet, med sine brødre, så snart de havde nået den
myndige alder.
I Danmarks og Norges foreningsakt var det bestemt, at kongens brødre efter deres høje stand skulle
forsørges af begge rigerne; men når det kom til stykket, viste der sig ringe tilbøjelighed hos rigernes råd
til at indfri dette løfte. De foretrak at give anvisning på „fyrstendømmerne”, hvorved de tillige undgik at
beholde disse højbårne herrer i deres egen midte. Denne selvsyge og ukloge politik har båret bitre
frugter.

Der var den bedste stemning hos de to landes råd og stænder til at indskrænke det endelige hertugvalg til
kong Kristian alene: han kunne da, ligesom hans farfader havde gjort, affinde sig med brødrene ved en
pengesum og i øvrigt hjælpe dem til deres ret i rigerne. Men denne udvej blev ikke benyttet; både
kongen og rigsrådet kunne henvise til, hvad der var sket efter Kristian den 1.s død, da hans sønner delte
hertugdømmerne, medens den yngste af dem aldrig opnåede den lovede „forsørgelse” i Danmark og
Norge. Stænderne, som efter Fredrik 1.s død havde hyldet alle fire sønner, måtte derfor finde sig i nu at
stadfæste denne hylding og modtage i det mindste de tre af dem som „regerende herrer”; den yngste blev
afspist med en pengesum, ligesom han af kongen kåredes til verdslig biskop i Slesvig stift (Svavsted
amt). Hertugdømmerne deltes altså i tre dele; den ældste af brødrene lod delingen foretage, og den
yngste valgte først mellem lodderne. Det er denne deling, som blev grundlaget for huset Gottorp, der
senere ikke uden føje kaldtes „en torn i Danmarks fod”; vi må derfor et øjeblik se på de derved
fremkomne dele.
Kong Kristian fik midten af Sønderjylland: Flensborg stad, slot og amt, d.e. Den nordlige del af Angel
og derfra over imod Frisland. Dertil det gamle Ryd kloster ved Flensborg fjord, som endnu , var
selvstændigt, men bestemtes til, når munkene uddøde, at lægges til amtet. End videre fik han Als, Ærø
og Sundved. I militær henseende var dette en vigtig stilling for kongen, den åbnede ham adgang til hele
hertugdømmet fra søen af; men i og for sig var det kun en ringe del af det hele. Hovedmassen af hans
lod lå i Holsten, hvor han fik Segeberg og amterne ved Elben. Nord for den kongelige del i
Sønderjylland fik hertug Hans sin hovedlod. Den kom til at bestå af de tre store sammenhængende len:
Haderslev, Tørning og Tønder med alle vesterhavsøerne, dertil Løgum kloster. I Holsten fik han
Rensborg slot og len.
Adolf endelig fik Gottorp slot med det sydlige Slesvig til midt op i Angel, tillige med Åbenrå og de to
tilliggende herreder. I Holsten fik han Kiel. Hans lod udgjorde altså den største sammenhængende
Ejendom.

Denne deling omfattede dog kun „amterne”, d.v.s. det hertugelige bøndergods, til dels også højheden
over de deri liggende stæder. Adelen derimod og de adelige klostre, så vel som stæderne i deres politiske
forhold vedblev at være en udelt helhed under alle tre hertuger i fællesskab. Til denne fælles del hørte
hele landet fra Slien mod sydøst og nordøst, altså de to halvøer Svansø og Danske Skov (Dänisch Wold)

samt det østlige Angel; endvidere en meget stor del jordegods i det nordlige af hertugdømmet mellem
Haderslev og Ribe, i Tønderegnen, samt på Als og i Sundved. I Holsten var adelens gods endnu mere
omfattende.

Medens nu hver hertug selvstændig styrede sine amter, indsatte amtmænd og provster samt alle andre
embedsmænd gav love og pålagde skatter, med eller uden bøndernes samtykke, så oprettedes der en
fælles regering over det udelte adelsgods og stæderne. Denne regering førtes stadig i alle tre herrers
navn og på deres vegne, men de skiftedes til et år ad gangen at føre forsædet i den. Den fælles regering
havde dog en langt videre gående myndighed end styrelsen af det i udelte adels- og borgergods. Det var
den, som overfor kongeriget og udlandet repræsenterede de to hertugdømmer; det var den, som lod
holde landret i hvert af dem, sammenkaldte og forhandlede med landdagen, udskrev og opkrævede de
fælles skatter, udstedte de fælles love og sørgede for det fælles forsvar.
Hertugdømmernes landdag svarede på det nærmeste til kongerigets rigsdag. Den bestod af to halvdele,
en sønderjydsk og en holstensk, som i visse anliggender i forhandlede hver for sig, men dog i reglen
blandedes sammen. I spidsen for den stod „prælaterne”, i den katholske tid de to biskopper og udsendte
af domkapitler og klostre, nu de adelige forstandere for frøkenklostrene, af hvilke der kun var ét i
Sønderjylland, St. Johannesklostret på holmen ved Slesvig. Efter prælaterne kom „ridderskabet”, ejerne
af adeligt gods, for så vidt som de hørte til den indfødte adel. Den tredje stand var udsendte af
købstæderne, borgmestre og rådmænd. Bønderne stedtes lige så lidt som den protestantiske gejstlighed
til landdagen, da de jo var „delte”. Bønderne fra de frisiske egne havde derimod særlige møder med
deres „landsherre”, i hvilke de bevilgede skatter og vedtog nye lovbestemmelser.

Landdagen sammenkaldtes meget ofte, somme tider flere gange om året, og dens indflydelse var af ikke
ringe omfang. Det var landdagen, som valgte og hyldede de regerende herrer og til gengæld modtog
stadfæstelsen på de gamle håndfæstninger eller fremtvang forandringer i bestående misbrug. Først i det
følgende århundrede sank dens anseelse efterhånden over for den stadig voksende fyrstemagt, og da
senere forholdet mellem de to hertugslægter, den kongelige og den gottorpske, blev mere og mere
fjendtligt, tabte den sig ganske.

Imidlertid fortsattes udskiftningen af de to hertugdømmet end yderligere. Kong Kristian 3. efterlod ved
sin død 1559 tre sønner: kong Fredrik 2. og hertugerne Magnus og Hans. Fredrik 2. skaffede sin ældste
broder tre verdslige (nedlagte) bispedømmer hinsides Østersøen: Øsel, Kurland og Estland, og afkøbte
ham derved hans arveret, hvorimod det bestemtes, at hertug Hans skulle have udlæg for sin arv i selve
hertugdømmerne. Da sagen kom til forhandling, på landdagen, viste det sig imidlertid, at stænderne ikke
var at formå til at hylde flere end den ældste broder Fredrik som regerende hertug, d.e. deltager i
landenes politiske fællesstyrelse. Det lod sig ikke gøre, og kongens farbrødre, Hans af Haderslev og
Adolf af Gottorp, var ej heller villige til det, helt at tilsidesætte stændernes utvivlsomme ret til at vælge
og vrage landenes regerende herrer, og hertug Hans opnåede derfor aldrig, lige så lidt som hans senere
slægt, nogen del i den i fælles regering og den politiske højhed over de to hertugdømmer. Derimod fandt
stænderne sig i, at kongen gav ham en tredjedel af bøndergodset, da de på deres side vanskelig kunne
nægte hertugslægten en vis arveret til landenes indtægter, medens de nødig ville afløse den med en
pengesum. Hertug Hans kom derved til at indtage en stilling, som hidtil havde været ukendt i
Sønderjylland: han kaldte sig „regerende herre” over sit arvede bøndergods, sine „amter”, men uden
deltagelse i hertugdømmernes politiske styrelse, uden at stå i personligt forhold til adel og stæder,
landdag og landret, og uden at modtage hylding af stænderne. Hans's „hertugdømme” bestod af
Sønderborg og Nørborg slotte med øerne Als og Ærø, samt Sundved herred på fastlandet; dertil slottet
Pløn og et kloster i Holsten. Senere, da Hans den ældres arv var bleven delt (1581), kom hertil som
vederlag for hans tredjedel af den ene halvdel Ryd kloster og det dertil liggende bøndergods i det

nordlige Angel, over for Sundved, samt et tillæg til Pløn i Holsten. Det var altsammen amter, som lige
fra middelalderen af havde været udlagte til enkesæder i hertughusene eller havde tilhørt klostrene; deres
indbyggere var altså vante til at indtage en særlig stilling. De hører endvidere til de skønneste og
frugtbareste egne i hele Sønderjylland, ligesom Pløn er en af de skønneste pletter i Holsten. Hertug Hans
den yngre henlevede her et langt og virksomt liv; han tiltrådte sin arv i året 1571, 26 år gammel, og døde
først 1622 som en af de ældste mænd af det oldenborgske hus. Det var et af de lykkeligste tidsrum i vort
fædrelands historie, den tid, i hvilken Kronborg og Frederiksborg byggedes som det ydre tegn på rigets
magt og rigdom, de år, i hvilke Tyge Brahe og Arild Hvidtfeld og mange andre fremragende mænd
kastede glans over det danske navn. Når hertug Hans kun så sjælden møder os i den tids historie, mest
kun ved de festlige optog og højtider, så er det, fordi han, som det synes, aldeles gik op i sine særlige
anliggender, i arbejdet for sig selv og sine mange børn.
Hertug Hans var hensynsløs og hjerteløs i styrelsen af sit lille hertugdømme. Han købte den gamle adel
ud af alle dens ejendomme; ikke mindre end 17 slægter siges at have måttet fortrække fra Als og
Sundved. Det kostede ham store pengesummer, han nævner selv et beløb af 3/4 million rigsdaler i
daværende penge. Samtidig holdt han et hof, der vel ikke var ødselt, men dog sømmeligt efter hans
stand, og opdrog en børneflok på i alt 11 sønner og 12 døtre. Hvorfra kom da alle disse penge, uden fra
selve bønderne, både de arvede og de købte? Hertugen nedlagde gårde, ja hele byer, for at lægge
markerne ind under sine avlsgårde; de tilbageblivende bønder fik forøget hoveri og samtidig forøgede
afgifter. Der fortælles, at han på sine rideture udpegede de gårde, der skulle bringes til at forsvinde, uden
at han gjorde sig nogen tanke om, hvad der skulle blive af beboerne. Bønderne på Als klagede til kong
Kristian 4. og fremhævede, at han endog udjog selvejere af deres gårde; kongen ville nødig skride ind
imod sin farbroder, men blev omsider nødt til det. Hertugen gav da efter i et og andet, men i det hele
blev alt uforandret.
Bonden på Als og i Sundved nedsank ved hans regimente i en tidligere ukendt trældom og retløshed.
Forhen havde man vel følt ulemperne af de talrige „junkere”, d.e. den lave adel, hvis medlemmer kun
ejede en befæstet gård, lidt større end de almindelige bøndergårde, med et par eller en halv snes
fæstebønder, hvis landgilde var deres eneste rigdom. De brugte deres ret til at fejde på hinanden, og det
skovrige land kunne ofte være usikkert nok for de fredelige beboere. Men de talrige sagn fra
„junkertiden” bærer dog præg af et friere og et lettere liv end det, hertugen indførte, og de kongelige
bønder havde som oftest haft et mildt herskab i de forskellige fyrstelige enker, som tid efter anden havde
haft sæde på Sønderborg slot.

Hertug hans ryddede eller lod rettere sagt bønderne rydde skovene og lod den tunge muldjord pløje op
til agerjord; han lod bygge avlsgårde og sædegårde for sig og sin slægt, grave fiskedamme, indrette
dyrehaver og plante abildgårde. Medens hans hertugdømme i Sønderjylland ved hans tiltrædelse kun var
en stor samling af bøndergods, spredt og blandet med adelsgods, med et par gamle slotte på Als og et
gammelt kloster i Angel, med talrige ældgamle skove, efterlod han sig det som et sammenhængende,
ensartet gods; oversået med avlsgårde, fortrinlig opdyrket, men med en fattig og trælbunden bondestand.
Han opnåede derved at blive et mønster for adelen i begge hertugdømmerne, ligesom han i kongeriget
fandt mange meningsfæller og efterlignere.
Med stænderne førte hertugen hele sit liv igennem i en hårdnakket kamp. De var ikke at formå til at
hylde ham som regerende hertug, ligesom de nægtede at betale „frølenskat” i anledning af hans døtres
giftermål. Hertugen gik da for Holstens vedkommende rettens vej og bragte sagen for den kejserlige
hofret; denne gav ham medhold, idet den gik ud fra hertugslægtens ubetingede arveret og underkendte
den ved håndfæstningen hjemlede valgret. Men stænderne blev ved deres påstand, og det tyske rige
havde ingen midler, eller brugte ikke de midler, det havde, til at sætte sin dom igennem; de regerende

hertuger og den danske konge som lensherre gjorde intet for ham, men modvirkede endog snarere hans
anerkendelse.

Herrerne af huset Sønderborg kaldtes derfor senere „de afdelte (udstiftede) herrer” i modsætning til „de
regerende herrer”, kongerne og gottorperne. Der var således af de to hertugdømmet på en måde udskilt
et tredje, „hertugdømmet Sønderborg”, et hertugdømme af bønder og småkøbstæder, uden adel og uden
politiske indretninger, undergivet hines højhed.

Hertugdømmernes forhold til det danske rige var af en ejendommelig indviklet natur. Der var efter
Fredrik den førstes død sluttet en „union” mellem kongeriget og de to hertugdømmer, som gik ud på, at
indbyrdes stridigheder skulle afgøres ved voldgift af udvalgte mænd, og at de to parter skulle komme
hinanden til hjælp i krigstilfælde. Men denne union havde intet med Sønderjyllands lensforhold at gøre,
og efter delingen trængte kongen og rigsrådet derfor på med at få dette genoprettet, som det havde været
i tidligere tider.

Forhandlingerne herom trak ud fra år til år uden at føre til nogen enighed. Kongen krævede ikke blot den
ydre forleningsskik iagttagen, men også et bestemt lensløfte med forpligtelse til at yde hærfølge, og han
krævede det ikke blot for Sønderjylland, hvortil Als og Ærø regnedes, men også for Femern, der var et
gammelt, selvstændigt rigslen, som først efterhånden og med urette var blevet regnet til Holsten.
Kristian den tredje døde (1559) uden at se nogen ende på disse forhandlinger; hans søn Fredrik 2.
fortsatte dem i 20 år, før der opnåedes en endelig overenskomst. Denne sluttedes i Odense (1579) i
mange fremmede fyrsters nærværelse og optegnedes i en række vidtløftige aktstykker.

Det kan ikke undre os, at det blev den tyske lensret, som med denne overenskomst indførtes i
Sønderjylland og Femern. Holsten var et len af den tyske kejser, og de samme regler, som gjaldt for det,
indførtes nu i Danmark.

Lenet var altså først og fremmest arveligt, men kun på sværdsiden (mandsstammen); en ny forlening
skulle dog ufravigelig finde sted, hver gang lensherren, og ligeså hver gang lensmanden skiftede; hvis
den ikke krævedes („mutedes”) inden år og dag, var lenet hjemfaldet til kronen. Endvidere hørte det med
til denne lensret, at kun de arvinger for fremtiden kunne komme i betragtning, som virkelig havde
deltaget i forleningen. Når altså en hertug efterlod sig flere sønner, af hvilke kun én skulle tiltræde
arven, så i måtte dog alle de andre tillige med ham søge forleningen, og denne tildeltes dem derefter i
fællig, eller, som det hed i lenssproget: til fælles hånd. Undlodes dette, så tabtes derved arveretten.
Hvad lenspligten angik, da fastsattes det i Odense, at der af hertugdømmet skulle ydes kongen en
krigshjælp af 40 ryttere og 80 mand fodfolk; omvendt lovede lensherren hertugdømmet sin kongelige
beskyttelse. Der gik endnu et år, før selve lenshøjtidelighederne kunne foretages; man havde den gang
en så fremtrædende lyst til prægtige og brogede højtideligheder, at man ikke kunne lade en så udmærket
lejlighed til at glimre gå unyttet forbi. Der måtte derfor gøres store forberedelser, og herrerne måtte først
enes om alle enkelthederne i det betydningsfulde skuespil.
Under disse forhandlinger lykkedes det også kong Fredrik 2. at få sin broder, hertug Hans af
Sønderborg, der var udelukket fra Odense-forliget, draget med ind i forleningen. Da han jo i
virkeligheden sad inde med et særligt lille len, gaves der ham adgang til at deltage i højtideligheden og
få udstedt et lensbrev af kongen og riget, dog kun på sit særlige len, tillige med „fælleshånden på
Sønderjylland og Femern”, d.v.s. løfte om at arve selve hertugdømmet for det tilfælde, at begge de
regerende hertughuse, som sad i fællig med det og altså var hinandens arvinger, skulle uddø på
sværdsiden.
Forleningen sandt sted på Fyn, den del af riget, som fordum så ofte havde samlet rigets mænd fra alle

egne på danehof; det var ikke uden betydning, at kongen og rigets råd valgte dette sted, medens
hertugerne havde foreslået Kolding. Lørdagen den 30. april 1580 ankom hertugerne med et glimrende
følge til Assens, hvor de blev modtagne af kongens og rådets udsendte. Hans (den ældre) af Haderslev
havde et følge af 297, Adolf af Gottorp 496, Hans (den yngre), kongens broder, 132 heste. Dagen efter
red kongen dem i møde en mils vej uden for Odense med 1500 heste. Den følgende tirsdag red
hertugerne tidlig om morgenen ud af staden for at hente lensfanerne, der var opstillede på den åbne mark
under beskyttelse af sønderjydske adelsmænd; hovedfanen var rød, den blodfane, der betegnede landets
værdighed som rigslen, den anden gul med de sønderjydske blå løver, den tredje blå med Femerns
gyldne krone. De førtes i højtideligt optog tilbage til staden, hvor kongen sad på torvet på sin trone og
omgiven af rigets høje embedsmænd og råder. Fire adelsmænd, af hvilke de tre repræsenterede
hertugerne, den fjerde kongen som hertug nærmede sig tronen og bad knælende tre gange om at
modtage rigets len. Da kongen svarede ja hertil, red Hertugerne med blodfanen og hele deres følge i
slagorden tre gange omkring kongens stol, steg derpå af hesten og stillede sig under fanen. Derpå gik de
adelsmænd med våbenfanerne i spidsen hen imod tronen og æskede atter lenet i deres herrers navn,
hvorpå de aflagde lenseden. Kongen stod derpå op fra sin trone og gik hen til lensfanen, han tog
håndslag af hertugerne og sin egen hertugelige repræsentant, greb derpå fanen og lod hertugerne gribe
om dens stang. Dermed overdrog han som konge dem og sig selv højtidelig lenet som hertug af Slesvig
og Femern. Herolderne tog derpå alle fanerne og kastede dem ud iblandt tilskuerne. Hertugerne fik deres
lensbreve med det kongelige segl i guld udleverede af kansleren og afgav de skriftlige forpligtelser
derimod. Store gæstebud indledede og afsluttede det hele.
Samme år døde hertug Hans den ældre på Haderslevhus. Han havde været en jævn, retsindig og
fordragelig mand. I Haderslev havde han bygget et nyt slot, det såkaldte Hansborg, øst for staden, i
stedet for det ældre, middelalderlig skumle hus på Bøgebjerg, i hvis snævre sal hans farfader, kong
Kristian den første, havde modtaget Danmarks krone.

Hertug Hans døde ugift og uden børn; der opstod en heftig strid om hans efterladenskaber, men året efter
enedes kongen dog med hertug Adolf om en deling i to lige dele. Hertugen fik Tønder med
vesterhavsøerne og Løgum kloster; derved tilvejebragtes der en forbindelse mellem hans tidligere amter,
Åbenrå og Gottorp med Ejdersted. Kongen derimod fik Haderslev og Tørning amter i Sønderjylland og
Rensborg i Holsten. Han gav sin broder i Sønderborg Ryd kloster og andet bøndergods som affindelse
for sin del i arven.
Det nordligste Sønderjylland var den gang sæde for en talrig adel, henved halvdelen af de to nye
kongelige amter var i dens hænder. Kong Fredrik 2. begyndte straks med stor iver at købe denne adel ud,
og det lykkedes ham også i løbet af en halv snes år at fortrænge den så godt som aldeles; kun Gram og et
par enkelte andre godser blev tilbage, i øvrigt trådte store kongelige forpagtergårde i stedet for de
tidligere større og mindre herregårde. Denne udvikling var en lykke for Nordslesvig, hvis bondestand fra
nu af hævede sig til den velstand og selvstændighedsfølelse, som senere tider i så rigt mål har befæstet
og udviklet.
Hertug hans af Sønderborg døde på Glyksborg i sit 78. År (1622). Hans jordefærd fandt sted på
Sønderborg slot i kong Kristian 4.s og mange andre fyrsters nærværelse. Han havde året tilforn affattet
et testamente, som nu kom til udførelse.
Det lille hertugdømme Sønderborg deltes i 5 lodder, af hvilke den yngste søn fik slottet Pløn med alle
ejendommene i Holsten, medens der i Sønderjylland opstod 4 nye hertugdømmet: Ærø, Sønderborg,
Nørborg og Glyksborg.

Den ældste af brødrene, Kristian, fik Ærø. Der siges, at han var mindre vel udstyret af naturen og derfor

af faderen blev tilsidesat som arving til hovedslottet Sønderborg, ligesom han lod ham forblive ugift.
Der var på Ærø flere hovedgårde foruden staden Ærøskøbing; Kristian boede på herregården Gråsten,
men følte ikke trang til at indrette sig videre hertugeligt. Han kom hyppig til Fyn og til hovedstaden,
ligesom han selvfølgelig omgikkes sine brødre og tidligere venner.
Hertugdømmet Ærø bestod kun i 10 år; da døde Kristian, og landet blev delt mellem hans fire brødre;
ved denne lejlighed fik også hertugen af Pløn del i det sønderjydske len (Søbygård).

Als var bleven delt mellem to af brødrene; den næstældste, Alexander, fik Sønderborg og dermed en vis
forrang for de andre. Det gamle slot var ikke blot en rummelig fyrstebolig, men tillige et historisk
anseligt sted og en ikke uvigtig fæstning; den livlige handelsstad, færgen til Sundved og det stærkt
befærdede sejlløb til Flensborg fjord gav stedet forhøjet betydning. Til dette hertugdømme hørte syv
hovedgårde på Als og en i Sundved (Sandbjerg).
Men Alexander, der ved sin faders død var en 50 år gammel og havde en talrig familie, efterlod få år
efter et forgældet hertugdømme og var nødt til at tage strenge bestemmelser for sine børns husførelse.
De skulle alle forblive samlede med deres moder, indtil gælden var betalt; derpå skulle den ældste
beholde i hele lenet og gifte sig, de andre aflægges med en årpenge.

Straks efter hans død brød trediveårskrigens rædsler ind over landet. Als blev taget af de kejserlige,
bøndergodset forarmedes, og der pålagdes herskaberne overordentlige byrder. Ikke desmindre enedes de
seks sønner få år efter om en endelig opgørelse af arven. Den ældste, Hans Kristian, tiltrådte
hertugdømmet og giftede sig med en tysk prinsesse; de andre fik løfte om en årpenge, og moderen fik sit
enkesæde, Gammelgård. Fra nu af voksede gælden i stedet for at aftage. De senere krige forøgede
ulykkens byrder, og de regerende herrers krav på, at også de små sønderborgske hertugdømmer skulle
bidrage deres del til landets forsvar, et krav, som de hverken kunne eller ville efterkomme, fuldendte
husets sørgelige forfatning. De yngre sønner forlod hjemmet for andensteds at søge sig en stilling og en
forsørgelse; kun Ernst Gynter blev boende i Sønderborg, købte jordegods og byggede slottet
Augustenborg, som han opnævnte efter sin hustru.

Ikke stort bedre gik det på Nørborg. Det var en mindre lod, men den tillod til gengæld sin ejer at slå
mindre stort på, medens dog det gamle slot midt i en indsø og de fire hovedgårde med deres store skove
udgjorde en prægtig ejendom for den, som forstod at bruge den med fornuft. Hertug Fredrik var
imidlertid en lige få dårlig husholder som broderen Alexander; han lagde gæld til gæld, solgte sin del af
Ærø til Glyksborg og undlod at betale sine bidrag til krigskassen. Derimod havde han den fordel, at hans
familie var mindre og betydelig yngre end Alexanders. Efter hans død gik hertugdømmet i arv til den
ældste søn, Hans Bugislav, medens de to yngre skulle have en årpenge.

Anderledes stod det til med det fjerde hertugdømme i Sønderjylland, det, som sønnen Filip fik efter
hertug Hans. Grundstammen hertil udgjordes af det gamle Ryd kloster syd for Flensborg fjord, som i
hertugens tid var blevet afløst af slottet Glyksborg, en stadselig bygning med port og tårne i en smuk
indsø, omgiven af skov og frodige marker. Hertil hørte der 4 hovedgårde i Angel og 2 i Sundved foruden
største delen af det store Broager sogn.
Filip forøgede sine ejendomme og oprettede flere nye hovedgårde, især i Sundved; Filipsborg i Uldrup
sogn var bestemt til at bevare hans navn for de senere slægter. Med undtagelse af et par større gårde
samledes så godt som hele Sundved under hans len. Til sin egen fjerdedel af Ærø, deri Ærøskøbing,
købte han endvidere Nørborgs del, den gamle hovedgård Gråsten. Hertugdømmet gik udelt i arv til hans
eneste overlevende søn, Kristian.
Det var således en meget forskellig skæbne, der i løbet af en menneskealder blev beredt de 4

sønderborgske hertugsønner i Slesvig. Medens den ældste var død uden arvinger, var det omtrent gået de
tre andre, som det går i eventyret de to ældste havde sat deres fædrenearv over styr, selv om deres slægt
endnu sad inde med slottene; den yngste derimod havde forøget sin arv og var gået i faderens fodspor.
Der er noget ejendommelig tiltrækkende i at dvæle ved disse små fyrstendømmer, de eneste, vi kender i
vort fædrelands historie. Et sådant hertugdømme, rigt velsignet af naturen, på øer og kyster, med næsten
uindskrænket regeringsmyndighed, vil for de fleste fremstille sig som en af de mest misundelsesværdige
tilværelsesformer. Men her, om nogen sinde, beholdt da også det gamle ord sin gyldighed, at „adel
forpligter”, at ingen ustraffet modtager forsynets rige gaver, når han intet gør for at fortjene dem. Disse
hertugslægter har intet spor efterladt sig i historien, uden det, at de har levet. Deres fædreland har ingen
tjenester modtaget af dem i vederlag for den arv, som blev dem til del; deres navne nævnes ikke blandt
de mænd, som tog sig af den begyndende videnskabelighed, af kirken eller skolen. Det var dem nok at
leve, at samle gods og atter at sprede det.
Det er slægtens egen del i ansvaret for, at den blev skudt til side og måtte finde sig i at blive glemt.

19 — Tyge Brahe og Arild Hvidtfeld
De to danske adelsmænd, som er nævnte i overskriften til dette stykke, var fødte i det samme efterår
(1546) og afsluttede deres liv med få års mellemrum. De levede under lykkelige forhold og havde rig
lejlighed til både at udvikle deres evner og senere at bruge dem til fædrelandets ære; de udmærkede sig
begge ved åndelige idrætter og hører, hver i sin retning, til de mærkeligste mænd i den nordiske
videnskabeligheds historie. Det er derfor nok værd et øjeblik at dvæle ved deres minde.

Den sidste fjerdedel af det 16. Århundrede (1575-1600) var både et lykkeligt og et af de frugtbareste
tidsrum i vort fædrelands historie. I politisk henseende var alle forhold bleven simplere og roligere, så
vel udadtil efter unionens opløsning og hansestædernes fald, som indadtil efter den katholske
kirkevældes undergang. Velstanden steg, især blandt de højere stænder, reformationen havde fremkaldt
et mere alvorligt og strengere sædeligt liv, og modersmålet var samtidig blevet et meget dyrket skrift- og
bogsprog.
Det var især landets adel, der i denne alder havde sin sidste blomstring som den del af folket, der
fremfor de andre var bærer af det bedste i folkelivet, dets åndelige rørelser ikke mindre end dets kampe i
freds- og fejdetid. Det var derfor mere end et tilfælde, at de ypperste videnskabsmænd, så vel som vore
statsmænd og vore førere til lands og til vands Nils Kås, Peder Oxe, Jakob Brokkenhus, Herluf Trolle,
Otte Rud osv. -, var oprundne af de gamle slægter, som nu i forening med kongerne i århundreder havde
styret land og rige.
Tyges forældre, Otte Brahe (oprindelig Brade) og Beate Bilde, ejede gården Knudstrup i Skåne, og her
blev deres ældste søn, Tyge, født. Da han året efter fik en broder, bortførte farbroderen Jørgen Brahe,
den senere bekendte søhelt, ham til slægtens gamle herresæde Tostrup, som han påstod, i henhold til et
tidligere løfte af Otto, eftersom han selv levede i barnløst i ægteskab med sin hustru, Inger Oxe.
Plejeforældrene gav Tyge en omhyggelig opdragelse og bestemte ham til studeringerne og den højere
statstjeneste i lighed med Ingers broder, den senere navnkundige rigens hovmester Peder Oxe. Selv var
Jørgen Brahe kongens lensmand, først på Tranekær og Næsbyhoved, senere, i Tyges drengeår, på
Vordingborg og på Falster, og denne kom således tidlig til at gøre bekendtskab med mange af sit
fædrelands skønneste egne. Sin første undervisning fik han af en hovmester, og han havde et så let
nemme, at han alt noget over 12 år gammel kunne sendes til Københavns universitet. Her opholdt han
sig i 3 år og lagde i den tid grunden ikke blot til sin udmærkede videnskabelige dannelse i det hele taget,
men også særlig til sit kendskab til naturen. Derefter drog han til udenlandske højskoler; men hans
medfødte lyst til at granske naturens love, og fremfor alt himmelklodernes gang, fik her aldeles
overhånd, så han forsømte lovkyndigheden og de politiske videnskaber.

Da han endelig, 24 år gammel, vendte hjem i anledning af sin faders sidste sygdom og død, stod han på
højdepunktet af sin tids viden, ikke blot i læren om stjernerne, men også om de jordiske stoffers
naturlige egenskaber og formodede sammensætning begge disse videnskaber var den gang endnu i deres
barndom og nøje knyttede til tidens overtro. Af stjernernes gang troede man at kunne beregne både de
enkelte menneskers og folkenes skæbne, og grundstofferne: jord, vand, metaller, ild, luft osv., troede
man at kunne lære således at kende, at det ville blive muligt helt at beherske dem. Der måtte kunne
findes, mente man, en væske eller en sten („de Vises sten”), der både kunne skaffe mennesket en ny
ungdom og omdanne alle de uædle stoffer til guld; thi i dette emne så man den eneste modne frugt på
skabelsens træ, alle andre var ligesom standsede i væksten og faldne af før tiden.
For Tyge Brahes dybsindige ånd vedblev disse to videnskaber bestandig at være de tvende sider af
samme sag. De samme love, mente han, måtte råde der oppe mellem stjernerne som inderst inde i

jordens grundstoffer, og for at forstå naturens gådefulde liv var det nødvendigt at fæste øjet på begge
disse hovedytringer af skaberens visdom og almagt.

Efter sin hjemkomst tilbragte han 6 lykkelige ungdomsår i sit fædreland. Snart boede han på Knudstrup,
som han havde arvet efter sin fader, snart hos sin morbroder, Sten Bilde på Herrevad kloster, i en af
Skånes skønneste egne, snart hos sine venner i København. Han havde den lykke at vinde en piges
kærlighed, og han ægtede hende, skønt hun var af ufri, d.e. uadelig stand. Han brød sig ikke om, at hans
stolte frænder lod hånt ikke blot om hans ægteskab, men også om alle hans videnskabelige sysler.

Det var under et ophold på Herrevad kloster, at Tyge Brahe om aftenen den 11. november 1572 blev en
ny stjerne af usædvanlig glans vár på himlen. Den var pludselig kommen til syne og forsvandt igen
aldeles et par år efter; men dens fremkomst blev af største betydning for den unge astronom. Efter i flere
i år så godt som udelukkende at have dyrket kemien (læren om stofferne), vendte han nu tilbage til sin
første kærlighed, ja han lod sig endog af sine venner i København overtale til at udgive en bog „om den
nye stjerne”, en bog, som gjorde hans navn berømt i den lærde verden og henledede også fædrelandets
opmærksomhed på ham. Efter kongens opfordring holdt han forelæsninger ved højskolen over
matematik og astronomi, og da han kort efter gjorde anstalter til at søge sig et fremtidshjem i udlandet,
holdt kongen ham tilbage ved at forlene ham med øen Hven i Øresund frit på livstid, ligesom han
overdrog ham andre betydelige indtægter.

I tyve år var nu Tyge Brahes navn og videnskabelige arbejder knyttede til denne lille, forhen kun lidet
påagtede ø. Den hæver sig over vandfladen som et mægtigt orlogsskib, med vid udsigt til alle sider; mod
nord peger den op imod Kronborg, mod syd ned imod hovedstadens tårne og spir; rundt om dens høje
skrænter drager hundrede sejlere frem og tilbage dag ud og dag ind, år ud og år ind. I store mænds liv
kan ofte det tilfældige vidunderlig slutte sig til det væsentlige og alt ligesom forene sig til at frembringe
noget stort og ualmindeligt. Således står Tyge Brahes liv på Hven som en skøn digtning i vor historie.
Som en eneboer i en hovedstad sad han på sit slot; ene med sine bøger, sine lærlinge og sine stjerner, i
stand til at udstyre sit hjem således, at det blev et billed på hans livs- og verdensopfattelse; — og dog
midt i den travleste samtid, i Nordens midtpunkt og rigets hjerte. Et fyldigere udtryk kunne han ikke
noget steds have fundet for sin ejendommelige natur, urolig og vanskelig som han var, jævnlig på færde,
jævnlig på udkig efter den store menneskeverden, og dog indadvendt til de stilleste granskninger,
mennesketanken kan sysle med. Han har nået et udødeligt eftermæle, ikke blot ved sin sjældne lærdom
og skarpsindighed, men også ved sit liv og levned; thi man vil aldrig trættes af at dvæle ved dette
ejendommelige, forunderlig fængslende minde fra videnskabens fjerne barnealder.

Tyges bolig på Hven var det lille, af ham selv opførte slot Uranieborg, opnævnt efter
stjernekyndighedens græske gudinde, Urania. Den lå midt i en have på en tønde lands størrelse; den var
firkantet, og dens hjørner vendte nøjagtig mod de fire verdenshjørner; En høj vold omsluttede den, inden
for denne kom en skov af frugttræer, dernæst blomsterhaven. Slottet lå på en kredsrund plads i midten,
med fire veje i nord, syd, øst og vest. Hovedbygningen var firkantet efter verdenshjørnerne, to lofter høj
og derover en ottekantet tårnbygning med kupler og spir. I nord og syd fandtes to runde tårne med
spidse tage. Det hele var rigt prydet med billedlige fremstillinger og indskrifter, som hentydede til
naturens orden; men på det øverste spir drejede sig et forgyldt fløj, forestillende den vingede hest, der er
billed på åndens flugt over det timelige. Husets indre var ligeledes rigt på udtryk for husbondens høje
åndsretning. Det var ligesom haven delt ved en korsgang, og tårne sluttede sig hertil med deres runde
rum. Overalt så man billeder og indskrifter, der søgte at minde om den oprindelige tanke i det, som for
de fleste ingen betydning har mere. Dog var især bogsamlingen i det søndre tårn, et kredsrundt værelse
af 7 alens tværmål båret af en stenstøtte i midten, rig på slige fremstillinger. Her stod også hans store
himmelkugle af metal, og der fandtes billeder af berømte astronomer, filosofer og digtere. Blandt

indskrifterne måtte man her især lægge mærke til hans valgsprog: „Ikke synes, men være”. I hvælvingen
under bogsamlingen fandtes det kemiske værksted, med ovne rundt om i væggen. I husets øvre stokværk
fandtes en stor sommersal og flere andre rum, og i tårnene foretoges de astronomiske iagttagelser, dels
af mesteren selv, dels af de lærlinge, som altid i større eller mindre antal havde ophold i hans hus. De
finere beregninger anstilledes dog også i en anden, næsten helt underjordisk bygning, Stjerneborg, som
senere måtte indrettes for at skaffe den fornødne sikkerhed for målingerne.
Det, som har gjort Tyge Brahes ophold på Hven til et betydningsfuldt vendepunkt i astronomiens
historie, var hans talrige iagttagelser og målinger, som langt overgik alt, hvad man hidtil havde kendt.
Det var den tidsalder, i hvilken fremragende granskere på forskellige områder skabte helt nye
videnskaber ved at kaste alt det overleverede over bord, for så vidt som det ikke kunne godtgøre sin
sandhed for erfaringens og forsøgenes domstol. Man havde i århundreder, ja i årtusender taget oldtidens
overleveringer for uomstødelige sandheder og var derved kommen til at umuliggøre ethvert fremskridt;
det blev nu nødvendigt at begynde forfra med selvstændige granskninger, med iagttagelser og en
selvstændig prøvelse, for at der heraf kunne danne sig nye og mere tilfredsstillende forklaringer af
naturens gåder. Netop dette udførte Tyge Brahe for stjernehimlens vedkommende. Hans beregninger og
optegnelser blev efter hans død udgangspunktet for de store opdagelser, der førte til en fyldestgørende
forklaring af lovene for himmellegemernes bevægelse og jordens stilling mellem kloderne.

Han skulle dog ikke selv have held til at gøre disse opdagelser; dertil var tiden endnu ikke moden. Som
så mange store og banebrydende mænd har gjort både før og efter ham, stod han endnu med hele sin
personlighed i den gamle tid, i hvis ly han havde drømt sine rige og dybsindige ungdomsdrømme. Men
han peger fremad mod en ny alder, og hans egen udvikling er en stadig vandring hen imod en dybere og
sandere erkendelse.

Det forundtes ikke vort fædreland at gemme støvet af denne sin berømte søn. Det kaster et eget
vemodigt skær over mindet om ham, at han i en alder af halvhundrede år misfornøjet forlod Hven og
nogen tid efter Danmark, for efter få års forløb at ende sine dage i Bøhmen. Han havde altid haft en
urolig ånd, og rejselivet i ungdommen havde beholdt noget tiltrækkende for ham. På Hven kom i mange
år den store verden til ham, ikke blot i de flåder, som stadig færdedes forbi hans vinduer, men han
modtog også besøg af tidens mest fremragende mænd, ja af konger og fyrster. Men han kunne vanskelig
selv i længden sidde stille, og hans store fordringer til livet indviklede ham i mange brydsomme forhold.
Hjemmets vilkår blev ham derfor for små og trykkende efter Fredrik den andens og kansleren Nils Kås's
død; kong Kristian den fjerde og hans kansler, Kristen Fris, så ikke på hans idræt med de samme venlige
øjne som deres forgængere, og Tyge Brahe var da ikke sen til at søge ud i den store, vide verden, der,
som han sagde, overalt havde stjernehimlen over sig. Han blev også vel modtagen af den tyske kejser i
Prag, men han fandt ikke udenlands den tilfredshed, han havde ventet. Hjemve tyngede hans sind,
medens han i latinske vers rettede hårde bebrejdelser mod sit fædreland. Dog fik han endnu det udrettet,
at han i de få år, han tilbragte i udlændigheden, uddannede en lærling, Johan Kepler, som skulle
frugtbargøre hans utrættelige iagttagelser i sine beregninger af planeternes gang.
At Tyge Brahe varmt og inderligt hang ved sit fædreland, derom vidnede ikke blot hans hjemve, men
også den yndest, han bestandig viste for dets historie og fortidsminder. Da han første gang drog
udenlands, var det i følge med den få år ældre Anders Sørensen Vedel, og de vedligeholdt bestandig
senere et varmt venskab. Da Vedel på grund af papirets høje pris fandt vanskeligheder ved at få sin
oversættelse af Saxe trykt, skrev Tyge et digt, hvori han udråber: „Skåne har en papirmølle, og I danske
kvinder, ofrer eders lin af kærlighed til fædrelandet, for at ikke vore gæve fædres bedrifter skulle synke
hen i forglemmelse!” Begges ven og lærer, den lægekyndige professor Hans Franssen, skrev et digt i
Modersmålet, som blev trykt foran i bogen og begynder således:

„Ihvor man søger al verden omkring
blandt verdslig visdom og lære:
der findes ej nogen dyrebar' ting,
end sande historier ere.”

Således tænkte mange af tidens mest fremragende mænd, og Tyge Brahe havde selv i lang tid syslet med
et værk om fædrelandets beskrivelse og historie, ligesom hans ven fra en noget senere tid, Nils Krag,
efter Vedel af kongen blev udnævnt til „Danmarks riges historieskriver” og ivrigt samlede fortidens
mindesmærker til en Danmarkshistorie.
Det blev dog ingen af disse mænd, som kom til at løse denne opgave; andre sysler bortdrog dem atter og
atter fra den, og hvad de i den henseende fik udrettet, viser os kun deres levende sans for sagens
betydning. Det var derimod Arild Hvidtfeld, som kom til at udføre den bedrift, der for vor hjemlige
videnskab svarede til Tyge Brahes gerning for den almene.
Arild, eller Arvid, som hans navn egentlig lød, var søn af Kristoffer Hvidtfeld og Ølgård Trolle, en
søster til den navnkundige helt Herluf. Gennem denne var han beslægtet med Tyge Brahe, thi Herluf
Trolles hustru, Birgitte Gjø, var moster til Peder Oxe og Tyges moder.

Kristoffer Hvidtfeld var kongens lensmand på Bergenhus, og her blev Arild født, et par måneder før
Tyge Brahe. Da han gik i sit tiende år, forflyttedes faderen til Korsør, og året efter blev han lensmand på
Gulland og Øsel. Hertil medtog han imidlertid ikke sine sønner, men satte dem i huset hos en professor i
København; de fik her til lærer den udmærkede skolemand Hans Mikkelsen, senere styrer af
Herlufsholms skole og derefter kong Kristian den fjerdes tugtemester. Næppe 16 år gammel kom Arild
derpå til at rejse udenlands med sin hovmester og flere andre adelsmænd, og han tilbragte nu en 7-8 år
ved forskellige højskoler i Tyskland, Frankrig og Italien, overalt sysselsat med at lære folkenes sprog,
sæder og historie at kende. Efter sin hjemkomst trådte han ind i statstjenesten.
Rigets styrelse lå den gang i hænderne på kongen og rigsrådet, en samling af omtrent tyve adelsmænd
fra alle landets egne. Enkelte af dem var efter kongens valg de egentlige rigsembedsmænd (ministre);
der var en marsk, en admiral, én eller to rentemestre og to kanslere; den første minister var rigets
hovmester. Af de to kanslere kaldtes den ene kongens, den anden rigets kansler; den første forestod
kancelliet, d.e. regeringskontorerne, den anden udfærdigede rigsrådets domme, når det sad som
retterting (højesteret).

De unge adelsmænd, som ville forberede sig til statstjenesten, måtte i reglen først tjene i kancelliet for at
lære regeringssagerne at kende; de kaldtes da kancellijunkere. Viste de særlig dygtighed, antoges de til
sekretærer, og blandt disse var det igen en „øverste sekretær”, der styrede kancelliets daglige
forretninger.

Arild Hvidtfeld tilbragte i alt 12 år i kancelliet, deriblandt de 7 som øverste sekretær. Det var i disse år,
han lagde grunden til sit kendskab til fædrelandets historie. Den øverste sekretær havde adgang til rigets
arkiver, samlingerne af oldbreve, så vel dem, der fandtes i hvælvingen på Københavns slot, som de
ældre i „Rigens Dressel” i Kallundborg slotstårn, og de spredte samlinger trindt omkring i kronens slotte
og klostre. Denne lejlighed til at samle pålidelige efterretninger fra fædrelandets fortid lod han ikke være
ubenyttet; han lod alt, hvad der kunne have historisk betydning, afskrive, og snart sad han inde med
store samlinger af håndskrevne kilder. Ligeledes søgte han at erhverve i grundskrift eller. Afskrifter hos
sine standsfæller, hvad der kunne tjene til yderligere oplysning af tider og forhold i fædrelandet.
Disse sysler fortsatte han efter sin afgang fra kancelliet som kongens lensmand på forskellige slotte; han
var selv velhavende godsejer og levede ugift og kunne derfor anvende meget på stadig at forøge sine

samlinger. I sit fyrretyvende år blev han derpå optagen i rigsrådet og udnævnt til rigets kansler, og i
denne stilling blev han i 23 år, først som lensmand på Tryggevælde, senere på Dragsholm. På grund af
sin alder nedlagde han derpå sine embeder for at trække sig tilbage til Herlufsholm, hvis forstander han i
mange år havde været. Her døde han kort efter, i sit 64. År.
Arild Hvidtfeld forenede i sig sjældne egenskaber til at blive sit folks historieskriver. Han havde ikke
blot lærd dannelse til at lære fortidens store historieskrivere at kende, men han var også uddannet i
samtidens politik, både den imellem staterne indbyrdes og den, som har hensyn til rigets indre styrelse,
dets retsforhold og nedarvede vedtægter. Derfor holdt han sig ikke, som Vedel og de foregående
historikere, udelukkende til krøniker og årbøger, hvis meddelelser, hvor værdifulde og uundværlige de
end kan være, dog ofte er vildledende og endnu oftere mangelfulde. Han forstod at bruge alt, hvad han
forefandt og kunne overkomme af skriftlige kilder, ordnede det efter år og gengav det på dansk, for at
alle uden forskel skulle kunne læse det og blive delagtige i fædrenes overleveringer.

Thi Hvidtfeld ville ikke skrive for de lærde, således som så mange andre forfattere den gang satte pris
på, i et fremmed sprog, som kunne forstås vidt omkring; det havde engang for 400 år tilbage været Saxes
opgave, til en tid, da det gjaldt om at hævde det danske folks stilling som et led af den dannede verden.
Nu var opgaven den at samle den danske læseverden om en udførlig fædrelandshistorie; ville de
fremmede nyde godt af den, da måtte de lære landets sprog. Det var denne egenhed, som gjorde
Hvidtfelds krønike til en folkebog; det var en dansk mands fortælling, båren af den ædle selvfølelse, der
er uadskillelig fra fædrenes ihukommelse, og den ikke mindre ædle sanddruhed, der intet vil skjule af,
hvad der var svagt og vrangt i fortidens idrætter.
„Danmarks Riges Krønike, af Arild Hvidtfeld til Oddersberg, rigens kansler”, udkom i årene 1595-1604,
i 10 bind, som frugten af et helt livs flid; han opfattede den tillige selv som en skyldig tak til fædrelandet
for et helt livs lykke. „Når jeg hos mig betænker,” siger han i fortalen til første del, „hvorledes jeg kunne
fortjene vel af mit fædreland, som haver givet mig liv, levned, ophold, gods og bjering, da synes mig det
nogenlunde at kunne ske, om jeg dets historie ordentlig lod forfatte og udgå; thi vi med sandhed må
bekende, at vi derfor indtil des have haft stor mangel, ikke af dem, som have gjort mandeligt, men af
dem, som det skulle skrive og sammensætte.” et andet sted skriver han: „Mange fremmede nationer have
længe forhåbtes, at nogen skulle vor danske historie lade komme for dagen, så udlændiske folk kunne
vide, hvad udi dette rige des imidlertid forhandlet og sket er; men ingen haver dem sligt arbejd turdet
understande at foretage, én part ledige af dokumenter, breve, årbøger og hvad som hører til at skrive en
historie; andre velsindede og tilvågne dertil, men ubekvemme at skrive noget herom, ledige på alt
politisk begreb. Jeg af lang forfarenhed og brug til hove haver tilvejebragt adskillige dokumenter, som
hos riget (d.e. I rigets eje) kunne findes; desligeste udi langsommelig tid samlet hos kapitler, adelen og
andre her udi riget, både indenlands og udenlands, mange dokumenter og meget, som hører til en
historie at skrive; opvakt dertil af en naturlig lyst og af kærlighed til mit fædreland, som Gud haver os
alle indgivet; seendes også derhen, at med sligt et ønskeligt arbejde så lang tid er dvælet og forhalet. Og
endog jeg befinder min egen ubekvemhed og ringhed til at skrive historier, som den dertil er ubevant,'
og vedstor forfarenhed, skarpsindighed, lærdom og forstand at høre til den, som ordentlig vil samle
fornemme historier, dog haver jeg ikke villet lade mig forfærde eller forskrække, at jeg nogenledes
dermed kunne bete og bevise den kærlighed, jeg bærer imod mit fædreland, og at jeg hermed kunne
opvække andre til sligt et arbejde, som bedre og højere ere begavede end jeg og vide alle oldsager til
grunde og kunne alting bedre betænke, overveje og forbedre end jeg. Håbendes dog at have efterfulgt
sandhed, så vidt mig muligt haver været.”
Til kong Kristian den fjerde skriver han foran et af bindene: „Eders majestæt tage mit ringe, dog
velmente arbejde om mit fædreland, af en svag skrøbelig mand udarbejdet til hove, til takke: kan vel

lide, at andre efterfølge mit eksempel og dette værk enten forbedre eller sammendrage, som dem godt
synes. Men hvad umag jeg dermed haver haft, det være hos andre.”

At Hvidtfelds krønike har store mangler, det ligger i sagens natur; han måtte bryde isen og lægge
grundvolden, og det værk, han påtog sig, savnede så godt som ethvert forbillede. Men i lange tider var
hans bog den eneste kilde for vort folks viden om sin fortid; hjemme og ude stod den i første række så
vel blandt lærde som hos lægfolk. Først Gram og Langebek begyndte i midten af forrige århundrede at
forberede en ny og grundigere historieskrivning, men det vil endnu være fremtiden forbeholdt at give os
en fædrelandshistorie, som for vor tid kan blive, hvad Saxes var for middelalderen og Hvidtfelds for de
senere århundreder. Ikke uden føje blev der et halvt hundred år efter hans død under hans billed foran
den nye udgave af krøniken sat et latinsk vers af den mening: „han optegnede, hvad andre udrettede;
men hvad han selv har udrettet, det vil en uoverskuelig eftertid granske”.

Tyge Brahe og Arild Hvidtfeld kan derfor nok nævnes side om side. De brød vej, hver i sin retning, for
et åndeligt arbejde af vidtrækkende betydning; blev den enes navn større i videnskaben, så knyttedes den
anden nøjere til vort fædrelands sprog og historie. Tilsammen er de et vidnesbyrd om hin tidsalders
mægtige kræfter også her hjemme, et dyrebart minde om vort folks evne og åndelige sans.

20 — Kong Kristian den fjerde
Da kong Fredrik 2. Døde (1588), var hans søn, Kristian 4., der allerede som barn var udvalgt til
efterfølger, endnu kun en dreng på 11 år. Hans farbroder, hertug Hans af Sønderborg, meldte sig efter
rigets gamle skik som formynder, men blev tilbagevist af rigsrådet, der heller ikke ville anerkende
moderens formynderskab; der valgtes fire rigsråder til at forestå regeringen til hans myndige alder. Fra
denne tid af steg højadelens magt igen op over sit tidligere mål, og under hele Kristian den 4.s regering
holdt den sig nær op til kongens, ja fordunklede den endog til sidst helt.

Kong Kristian den fjerde var en konge med store evner og en ærlig vilje. Han var en anselig mand, høj,
stærkt bygget og med store træk; hans øje var skarpt og panden høj, i det lange hår var der en marelok,
som blev indtagen i en lille fletning. Fra den første barndom af var hans legeme blevet uddannet og øvet
til den ualmindelige smidighed og styrke, som i mange år gjorde ham til sejrherre i dystridt og andre
idrætter. Han var derhos arbejdsom, tidlig og silde på færde; i omgang var han jævn og ligefrem, godt
lidt af de fleste. Ved siden af havde han dog også store svagheder og mangler. Megen råhed og mangel
på selvbeherskelse var dengang endnu tilbage mellem folk, selv af de højeste stænder. Kristian 4.s sind
var hidsigt og selvrådigt, og mange var de stormænd, som i hans lange herskertid kom til at føle hans
vrede, og det ikke altid blot i ord. Han spiste og drak med de bedste, ofte til overmål, somme tider til
skam for sit navn og sin værdighed.
Hans begavelse var heller ikke så omfattende, som mange af hans lovtalere har antaget. I politiken lod
han sig let vildlede; til den ene side var han alt for tillidsfuld, til den anden for mistænksom, og begge
dele skadede i høj grad hans foretagender. Over for videnskabelige bestræbelser var han uden personlig
deltagelse, skønt han ingenlunde var blind for oplysningens betydning, således som han noksom viste
ved oprettelsen af akademiet i Sorø og andre lignende foretagender; han lod det komme til et brud med
Tyge Brahe, der var lige så hidsig som han selv, men vel som den ældre og navnkundige
videnskabsmand kunne have fortjent større hensynsfuldhed og overbærenhed. Den fortrinlige
begyndelse til en dansk historieskrivning, som i hans ungdomstid var gjort af Hvidtfeld, blev ikke
fortsat, men ved hans mangel på sans for bevarelsen af historiens kilder i mange måder vanskeliggjort
for fremtiden.

Kristian 4. var størst i alt, hvad der vedkom landets husholdning og indre styrelse. Han var en nidkær
lovgiver og lod udgå en række enkelte lovbestemmelser tillige med en større lovsamling, ligesom han
drog omsorg for, at lovene blev mere almindelig tilgængelige. Som dommer var han retfærdig og streng.
Det er bekendt, hvorledes han lod Kristoffer Rosenkrans dømme fra ære, liv og gods, fordi han havde
fremlagt et falsk gældsbevis mod Kristen Juels enke. Tre brødre af slægten Fris havde overfaldet og
lemlæstet en ung, ubevæbnet adelsmand på åben gade i Viborg, og rigsrådet mente, at der ikke fandtes
noget lovbud, hvorefter dette kunne straffes anderledes end med en pengebøde. Kongen var den gang
endnu kun en dreng på 14 år, men han ville ikke lade sagen falde dermed. Der fremdroges et gammelt
lovbud om lemlæstelse af træl i herrens påsyn, og herefter dømte kongen voldsmændene fra deres ære
og gode navn: „da enhver adelsmand med adelig og ærlig gerning bør at føre og håndhæve sin stand”.
Rådet måtte give ham medhold.
Kristian 4. Var jævnlig optagen af at rejse omkring i sine riger og lande. Han drog fra len til len,
undersøgte slottenes tilstand, så til bønderne, og hvorledes der handledes med dem, og var ikke bange
for at gribe ind i forholdet mellem adelen og de såkaldte ufri stænder. De sidste konger havde aldrig sat
deres fod i Norge; Kristian 4. udvidede derimod sine rejser også til dette fjerne rige; han sejlede næsten
hvert år derop, gik i land snart hist og snart her for at se til undersåtterne og undersøge, hvorledes de

havde det. Mangen en lensmand blev fjernet fra sit embed på grund af almuens klager eller hjemfaldt vel
endog til kongens straf for sine overgreb. Hvilke fejl han end kan have begået, og hvor tungt end
følgerne af hans uheld i senere år kom til at hvile på hans lande, så glemtes dog aldrig denne hans
trofaste omsorg for deres velfærd, og hans navn vedblev gennem lange tider at være dyrebart for de
tvende broderfolk.

Ligesom Kristian 2. Havde han sin opmærksomhed særlig henvendt på købstæderne og deres
næringsveje. Han oprettede de første fabrikker og anvendte ikke så få penge på at holde dem i gang. Han
indkaldte håndværkere fra udlandet for at oplære de indfødte i deres idrætter; bjergværkerne i Norge
skyldte ham deres opkomst. For handelen gjorde han endnu mere. Der blev oprettet handelskompagnier
for at skaffe penge; Børsen byggedes i København for at danne et midtpunkt for den større omsætning. I
Ostindien købtes der en koloni, Trankebar, da det på den tid var såre vanskeligt at skaffe sig en udbredt
handel uden sådanne tilknytningspunkter i de lande, hvis varer man særlig søgte. Det gamle Grønland,
der en gang havde været befolket af nordboer, lod han undersøge og lægge under den danske krone.
Han anlagde på passende steder nye handelsstæder, som han for en stor del opnævnte efter sig selv.
Således byggedes Kristianshavn på Amager over for København; Kristiania anlagdes ved siden af det
gamle Oslo, Kristianssand ud til den alfare søvej gennem Skagerak, og Kongsberg ved et nyopdaget
sølvværk. I Skåne byggedes Kristiansstad, ypperlig beliggende midt i den rige slette ved Helgeå.

Til at ophjælpe håndværket bidrog opførelsen af slotte, kirker og talrige mindre bygninger. Især
anvendte han meget på det prægtige Fredriksborg, uden sammenligning den skønneste bygning i
Norden, liggende midt i en sø mellem bakker og bøgeskove. Hans fader havde alt opført et slot på dette
sted, men deraf blev kun et enkelt tårn stående; alt det andet byggede Kristian om fra grunden. Ingen,
som har set denne skønne kongeborg, vil igen kunne tabe dens billed af sin erindring; de talrige tårne
med de forgyldte fløje, de høje mure, der spejler sig i søen, broerne og gallerierne, mangfoldigheden af
udhuse og tilbygninger, kobbertagene og kuplerne alt dette gør en sommermorgen eller en smuk
aftenstund et indtryk, som om man så et eventyr levendegjort for sine øjne.

I det mindre er Rosenborg bygget i samme stil. Det var et lystslot uden for den daværende by, i kongens
„rosengård”. Her opholdt han sig ofte, når de talrige forretninger i hovedstaden ikke tillod ham at ty ud
til Fredriksborg.
Talrige kunstnere indkaldtes, især fra Holland, for at smykke disse slotte med deres frembringelser; der
blev leveret træskærerarbejder og malerier, vævede tapeter og statuer, og overalt i de indre rum mødte
øjet den samme rigdom og skønhed, som det fængsledes af i de ydre former.
Dersom det havde været forundt kong Kristian 4. at leve sin tid i fred og ro, ville næppe nogen have
nægtet ham tilnavn som en stor mand; men krigspolitiken fletter mørke blade i hans krans.

Man kunne til visse ikke bebrejde ham, at han ikke i fredens tid tænkte på de onde dage, tvært imod;
men han gjorde lidet eller intet for at undgå dem. Landhæren bestod den gang dels af det almindelige
opbud, der dog var temmelig værdiløst, dels af adelens og lensmændenes ryttertjeneste, dels endelig og
især af hvervede tropper. Kristian var den første, som oprettede en såkaldet stående hær af fodfolk. Det
var en styrke af 4000 mand, halvdelen fra Jylland, tiendedelen fra øerne og resten fra de skånske lande,
for største delen selvejerbønder. På samme måde blev der udskrevet våbendygtigt mandskab både i
Sønderjylland og i Holsten. De skulle våbenøves af faste officerer, som boede iblandt dem, og altid være
rede til med kort varsel at rykke i marken med adelens rytteri.
Langt større vægt lagde kongen dog på flåden som Danmarks og Norges naturlige værn. Allerede som
dreng havde han vænnet sig til sølivet ved at tumle med et fartøj på Skanderborg sø; senere syslede han

tidlig og silde med flåden og alt, hvad der vedrørte den, ligesom han personlig lærte alle de danske og
norske farvande at kende. Foruden bygningen af orlogsskibe, som under hele hans regering blev dreven
med kraft, sørgede han for opførelsen af talrige bygninger til flådens tarv; han opførte tøjhuset og
provianthuset på den udvidede slotsholm, en sikker havn og anlægsplads indrettedes imellem dem, og
der byggedes bageri og bryggeri i nærheden. På Gammelholm opførtes den store ankersmedje, senere
ombygget til Holmens kirke. Holmens søfolk og håndværkere, af hvilke 1500 fra nu af holdtes til stadig
tjeneste og dannede „den faste stok”, fik anvist bolig i „de nye boder” uden for stadens Østerport.

Endelig anlagde han for at vedligeholde forbindelsen mellem landsdelene og lette flådens deltagelse i
landkrigene forskellige fæstninger, der som udfaldsporte skulle gøre det let for ham stadig at forurolige
sin fjende, hvis denne besatte enkelte dele af landet. Således anlagdes Kristianopel i det østlige Bleking,
ligesom også Kristiansstad i Skåne befæstedes; ved dem tænktes der selvfølgelig på krig med Sverrig.
Over for Tyskland anlagde han derimod Kristianspris på Sønderjyllands side af Kielerfjord (senere
Fredriksort) og Glykstad ved floden Elben. Disse fæstninger gjorde også gentagne gange stor nytte og
bidrog meget til at formilde de nederlag, kongen led i åben mark.

Men Kristians svage punkt var politiken, den kunst at benytte forholdene til sin fordel. Han var for lidt
fremskuende og for fordomsfuld, og han forstod ikke at gribe det rette øjeblik. Uheldigvis havde Sverrig
samtidig fremragende statsmænd, medens de tyske magter, som han stødte sammen med, rådede over
ualmindelig fremragende hærførere. At det under disse forhold var en dobbelt pligt at vise forsigtighed
og tilbageholdenhed, det gik aldrig op for kong Kristian, og derfor endte hans lange regering med en
tilbagegang og en forvirring, som om han havde været den uvirksomste og udygtigste konge på
Danmarks trone.
Forholdet til Sverrig var siden blodbadet i Stokholm og vasakongernes tiltrædelse overordentlig
vanskeligt; i 200 år gik kun 2 (af 16) konger i disse riger i graven uden at have ført en af de broderkrige,
der skæmmer Nordens historie. Flere gange var der givet lejlighed til at undgå fortsættelsen af disse
sørgespil; men den lodes hver gang ubenyttet.

Da Kristian var ung, regerede endnu i Sverrig Gustav Vasas yngste søn, Karl 9.; han var ikke nogen
fredsommelig nabo, men der gik dog en hel del år, indtil hans overgreb ved at tiltage sig navn af
„lappernes konge” bragte Kristians vrede til at koge over. Der førtes en blodig kamp omkring Kalmar,
hvorfor den senere kaldtes Kalmarkrigen (1611-13). Mange fandt god lejlighed til at udmærke sig på
valpladsen, særlig kongen selv; slottet blev også omsider indtaget til stor sorg for kong Karl, der tog sin
død derover. Nordmændene slog den skotske oberst Sinklar og hans lejetropper, da de ville gå over
fjeldene til Sverrig, og Kristen Barnekov fik lejlighed til at frelse sin konges liv med opofrelse af sit
eget. Men hovedsagen var dog den, at man igen efter 40 års fred havde bragt det gamle nag til at slå ud i
flammer og uden virkelig grund ofret tusenders liv og velfærd i en letsindig våbenleg.

Kong Karl den 9. var imidlertid bleven afløst af sin søn, den højt begavede Gustav Adolf. Han lignede i
mange henseender Kristian den 4., men var en mere vidtskuende ånd, mere fordomsfri og mere
overlegen over for sine omgivelser. Det lå i hans plan at stå på en god fod med sine nordiske naboer,
medens han udvidede riget mod øst og helt udelukkede russerne fra Østersøen. Ligeledes ønskede han at
optræde i fællesskab med Danmark i den store tyske religionskrig (trediveårskrigen), der truede med at
berøve den lutherske tro sit fodfæste. Men Kristian kunne ikke overvinde sine fordomme mod Sverrig,
som han hele sit liv igennem anså for sine rigers arvefjende. Han indlod sig derfor på egen hånd i det
vovelige foretagende at forsvare protestantismens sag over for kejseren og det tyske rige i stedet for i
forening med Gustav Adolf at lægge hele Nordens samlede magt i vægtskålen til fordel for de angrebne
trosfæller. Det viste sig snart, at han ikke var denne opgave voksen. Efter en del uafgørende småkampe

tabte Kristian det store slag ved Lutter (1626), i hvilket han vel opnåede en varm anerkendelse af sin
personlige tapperhed, men tilsatte så godt som hele rigets modstandskraft imod sine overlegne fjender.
Halvøen med undtagelse af fæstningerne i Holsten faldt i kejserens hænder, og det så en tid lang ud til,
at denne ikke igen ville slippe den af sine hænder. Omsider tilbagegaves den dog kongen, hærget og
forfærdelig medhandlet som den var under et par års besættelse af fjendtlige hære. Kongen opnåede en
uhæderlig fred uden landetab, men riget var hårdt medtaget, og grunden var lagt til de senere store tab af
lande og folk.
Kort efter Kristians mislykkede forsøg i Tyskland tog Gustav Adolf fat på den samme opgave og løste
den med held og ære. Vel fandt han selv døden på valpladsen, men hans hærførere og statsmænd
fortsatte krigen i en række år og vandt omsider en fuld sejr for trosfriheden, ligesom de skaffede Sverrig
betydelige landstrækninger i Tyskland.
Men denne uvante fremgang i udlandet bragte de svenske statsmænd ud af ligevægten. Hvad der i
virkeligheden skyldtes en enkelt mands eller enkelte mænds dygtighed i forening med nabostaternes
opløsningstilstand, tilskrev de en folkelig bestemmelse og et verdenshistorisk kald. Dette førte dem til
den beslutning at overfalde og om muligt helt at udslette det dansk-norske rige for at kunne danne en
protestantisk stormagt over for det tyske kejserdømme.

Uden krigserklæring faldt en stor svensk hær derfor pludselig ind i Holsten, samme vej, som de tyske
hære tidligere var trængte frem. General var Lennert Torstenson, en af de ypperste svenske hærførere af
Gustav Adolfs skole. I en håndevending besatte han halvøen, medens samtidig en flåde gik i søen for at
mødes med en hollandsk lejeflåde; det gjaldt om at komme til øerne, før modstanden endnu ret var
begyndt at samle sig.

Men denne beregning gjorde Kristian 4. til skamme. Han var den gang en mand højt oppe i de tres,
stærkt medtagen af et virksomt og ingenlunde afholdende liv; men den overhængende fare gjorde ham
ung igen. Medens mange af rådet tabte modet, viste kong Kristian sig som en mand, der var „større end
ulykken”. Snart var alt i travl virksomhed, kongen var overalt tilstede og ledede forsvaret af øerne,
Skåne og Norge. Det var i vinteren 1643-44. Ud på foråret løb flåden ud, kongen på orlogsskibet
„Trefoldighed”. Efter at have angrebet Gøteborg modtog han efterretning om, at en stor hollandsk flåde
var gået i søen under svensk flag og havde sat sig fast på vesterhavsøerne. Med ni orlogsskibe stod
kongen da ud fra den norske kyst ned imod Listerdyb, hvor hollænderne havde lagt sig ind i den af ham
anlagte havn. Her kom det den 16. maj til et blodigt slag med et tredobbelt antal mindre skibe; efter 6
timers kamp måtte hollænderne benytte sig af højvandet til at trække sig tilbage til havnen, hvis
vandstand var for lav for den danske flåde. Kongen sejlede nu tilbage til Kattegat og overlod det til Ove
Gjedde og Pros Mund at bevogte den hollandske flåde. Det lykkedes imidlertid denne efter en fornyet
kamp at undslippe til Holland, hvad der nok harmede kongen, men på den anden side tillod ham at samle
hele sin styrke mod den svenske flåde, der nu under , admiral Klas Flemming havde samlet sig i bugten
ved Kiel for at være Torstenson til tjeneste ved overførslen til øerne; Femern var alt bleven besat af ham.
Mandagen den 1. juli mødtes de to flåder, hver især på henved 40 orlogsmænd, mellem Femern og den
sønderjydske kyst, det farvand, som fra gammel tid kaldtes Kolberg hede.

Hen imod middag angreb svenskerne, hvem vinden var gunstig, de forreste skibe i den danske flåde;
kongen stod straks med „Trefoldighed” ind på dem for at komme den tapre Jørgen Vind til hjælp. Slaget
vedblev at være spredt, både Kristian 4. Og Klas Flemming bebrejdede bag efter deres skibskaptejner, at
de havde holdt sig tilbage og undladt i rette tid at gøre deres pligt. Det kunne således ske, at kongeskibet
længe kæmpede ene med fire modstandere og blev hårdt medtaget. En kugle traf skansen og splintrede
både jern og træ; flere såredes, deriblandt kongen selv, Ejler Ulfeld faldt og rev ham omkuld i, faldet.

Der opstod nu stor forvirring, og fra alle sider lød det: „Kongen er falden”. Men den gamle helt rejste sig
snart igen, lod sine sår forbinde og opmuntrede enhver til at gøre sin pligt. Han havde over 20 mindre
sår, øret var flænget, det højre øje kvæstet og et par tænder slåede ud af munden på ham. Kampen, der et
øjeblik havde været opgiven, optoges igen og fortsattes, indtil mørket faldt på, 10 timer efter at den var
begyndt. Den svenske flåde trak sig tilbage til fjorden ved Kiel og holdtes her indespærret, indtil det 4
uger efter lykkedes den at slippe ud. Kongen led længe efter af sine sår; det skadelidte øje kom sig aldrig
igen.
Kampen ved Femern var dog et lyspunkt i den uheldige krig; senere hen gik det mådeligt, også på søen.
Pros Mund blev overfalden og overvældet af en langt overlegen svensk styrke mellem Femern og
Låland, og fra det øjeblik af måtte de danske være glade ved at kunne holde det gående uden at
fortrænges af deres egne farvande. Freden sluttedes året efter i Brømsebro (1645) og kostede os et par
gamle besiddelser, øerne Gulland og Øsel, til hvilke herredømmet over Østersøen var knyttet. Også
Norge mistede et par gamle lande hinsides Kjølen, og der tilstodes Sverrig toldfrihed i Øresund.

Et par år efter døde kong Kristian på Rosenborg, 1648, 60 år efter, at han som 11-års dreng havde
besteget tronen. Til trods for hans ihærdige virksomhed og til trods for hans redelige vilje var Danmark
og Norge i hans tid gåede tilbage i velstand og magt. Kongemagten var aftagen og til sidst næsten brudt,
forfærdelige ødelæggelser var overgåede halvøen, og de andre landsdele havde måttet bære store byrder.
Samtidig var Sverrig vokset op til en stormagt; det havde underkastet sig landene ved Østersøens østlige
bugter, samt Pommern, Rygen og Gulland, og var derved blevet Danmark og Norge overlegent både til
søs og til lands. Meget af dette lå uden for den danske konges rækkevidde, men det må dog siges, at
hans politiske uforstand og mangel på fremsynethed havde sin rigelige del i, at det gik så galt, som det
gjorde.
Alligevel har Kristian den fjerde efterladt sig et smukt eftermæle i vor historie. Han var en ærlig dansk
mand, ligefrem og djærv i sit væsen, stærk på legem og sjæl, en uforfærdet sømand og tapper
krigsmand. Dertil var han en god husbond for sine folk, sparsommelig og rundhåndet efter tid og
lejlighed, skånsom, hvor han kunne være det, ubestikkelig retfærdig i sine domme. Hans navn er knyttet
til flere af vore smukkeste og stolteste mindesmærker, som det er knyttet til vor berømmelige
søkrigshistorie; det er kendt af hver mand og kvinde i Danmark og Norge.

Han hviler i et eget kapel i Roskilde domkirke; på kisten ligger hans sværd, men væggene er bedækkede
af to prægtige malerier, som viser, hvorledes han førte det til rigets gavn og sin egen uvisnelige ære. På
det ene fremstilles nemlig hans dom over falskneren Kristoffer Rosenkrans, på det andet hans kamp på
„Trefoldigheden”, da han såret og blodig bad sine mænd fatte tillid til Gud. Meget kunne vi til visse
ønske anderledes i hans historie, men der hviler dog altid en ejendommelig glans over hans minde, og
der er en storhed i hans billed, som ingen tid kan fordunkle.

21 — Fredrik 3. Og Karl Gustav
Ikke mindre end 18 år havde Sverrigs hære tilbragt i Tyskland, da freden i Vestfalen endte
trediveårskrigen; en lignende krigsperiode var gået umiddelbart forud, med Danmark, Polen og Rusland.
Soldaterne var i den tid bleven rå og umenneskelige, officererne var ligesom afvante med enhver
fredelig tanke. Hele Sverrigs adel havde lidt ubodelig; dens tarvelige gårde var bleven afløste af
prægtige slotte, hvis rum var fyldte med krigsbytte; råhed og hårdhed fulgte med det militære hovmod,
som for lange tider skæmmede den svenske folkekarakter.
Forholdet mellem de nordiske brødrefolk var siden Torstensons overfald blevet meget bittert. Kristian
den fjerde havde på den tid to sønner; den ældste, Kristian, var udvalgt konge, medens den yngre,
Fredrik, var bleven ærkebiskop (d.e. verdslig fyrste) i Bremen og biskop i Ferden, landet mellem
Holsten og Oldenborg. Men samtidig med overfaldet på Danmark havde de svenske besat hans
bispedømmer og derved draget ham med ind i krigen. Ved freden i Brømsebro lovede de atter at
udlevere hans land, men det skete ikke, og i den almindelige fred i Tyskland tildeltes det ligefrem
Sverrig som et hertugdømme. Fredrik udnævntes nu til statholder i den kongelige del af
hertugdømmerne med bolig på Flensborg slot, medens kort efter den ældre broder Kristian døde uden
børn. Hvorledes det danske kongehus opfattede sin stilling over for Sverrig, fremgår noksom af, hvad
der i kongens sidste år tildrog sig på Flensborghus. Han var kommen dertil for at holde sin nyfødte
sønnesøn over dåben; præstens tale faldt ham lang og drengen var tung; han udbrød da: „Vil du trykke
svensken, som du trykker min arm, da får han skam.”

Kort efter sad Fredrik 3. på den danske trone, medens Gustav Adolfs datter, Kristine, tænkte på at
trække sig tilbage fra regeringens byrder. Hun overdrog kongedømmet til sin faders søstersøn, Karl
Gustav, en tysk rigsgreve, som i trediveårskrigen var bleven fuldstændig soldat. Det nedarvede
fjendskab mellem ham og Fredrik forøgedes ved hans venskab for den misfornøjede danske stormand
Korfits Ulfeld, der havde forladt sit fædreland og ikke tog i betænkning at forråde det til sine fjender for
at tilfredsstille sit had til kongen, og ved hans ægteskab med en datter af den gottorpske hertug, der
ligeledes kun ventede på en lejlighed til at forråde sin lensherre. Næppe var Karl Gustav kommen på
tronen (1654), før han begyndte krig med Polen. Han var i førstningen sejrrig, men i det følgende år
vendte lykken sig, og han led et stort nederlag. Denne lejlighed mente man i Danmark ikke at burde lade
gå unyttet hen til at skaffe sig oprejsning. På en rigsdag i Odense besluttedes det at erklære Sverrig krig;
den begyndte med, at hertugdømmet Bremen blev besat og erklæret for kongens lovlige ejendom
(sommeren 1657).
Men aldrig har det tydeligere vist sig end den gang, hvor uberegnelig krigslykken er, og hvor vanskelig
det falder at standse en magt, som har øvelsen og erfaringen på sin side.

Skønt Sverrigs hjælpekilder tilsyneladende var aldeles udtømte, lykkedes det dog Karl Gustav at samle
så meget, at han fra Polen kunne trænge frem gennem Nordtyskland til Holsten. Her sprængte han uden
vanskelighed den danske hærafdeling, der var slet udrustet og slet ført og måtte kaste sig ind i de talrige
fæstninger syd og nord For Elben. Svenskerne lod dem ligge bag ved sig, modtog hjælp af gottorperen
og besatte Sønder- og Nørrejylland uden synderlig modstand. Korfits Ulfeld opfordrede jyderne til
frafald fra kongen og riget, men selv hans nærmeste frænder vendte sig fra ham med foragt. Således led
tiden til ud på efteråret, da fæstningen Fredriksodde (Fredericia) faldt i fjendens hænder. Belejringen
havde været uden frugt, da den danske flåde her var herre på søen: rigsmarsken Anders Bilde lå i
fæstningen med en hær på 6000 mand. Men den svenske rigsadmiral Wrangel tog den med storm. Hans
ryttere red ud i stranden og omkring pæleværket, medens fodfolket stormede volden og holdt

forsvarerne borte fra det egentlige angrebspunkt; Anders Bilde faldt, og hans hær blev sprængt.

Med Fredriksoddes fald var i virkeligheden krigens gang afgjort, skønt ingen endnu skulle kunne
forudse, hvor forfærdeligt dens udfald ville blive. Det var ikke lykkedes den langt overlegne svenske
flåde at sætte sig fast i de danske farvande for at overføre tropperne til øerne, og i Norge og Skåne havde
de svenske trukket det korteste strå. Men med Jyllands indtagelse var Karl Gustav bleven således stillet,
at Danmark ikke uden hjælp andensteds fra kunne tænke på at befri sig for hans overvælde, og det viste
sig snart, at ingen havde tænkt på at bringe denne hjælp, hvor meget andre magter end forhen havde
lovet det.
Ulykken ville nu, at den følgende vinter blev ualmindelig hård med fast islæg mellem øerne. Kort efter
nyår besluttede Karl Gustav at gå over isen til Fyn, og han satte det i værk, skønt strømmen holdt en
smal rende åben midt i bæltet. Med forholdsvis ringe tab lykkedes det ham at komme over fra Stenderup
og Hejlsminde til den fynske kyst, som blev ilde forsvaret og næsten øjeblikkelig tabt. Hele øen var
dermed falden i fjendens hænder, endog fæstningen Nyborg overgav sig uden sværdslag. Lykken drev
nu Karl Gustav videre, hvor meget end hans mest betroede mænd søgte at holde ham tilbage; han gik fra
Fyn til Langeland og derfra til Låland; endelig nåede han Sjælland fredagen den 12. februar (1658),
næppe 14 dage efter, at han havde forladt den jydske kyst.

Det var et afgørende øjeblik for det danske rige. Ville det opbyde hele sin kraft for at modstå den heldige
fjende, føre kampen fra valplads til valplads, fra Vordingborg til København og fra København til Skåne
og Norge, eller ville det bøje sig for sin modstanders lykke? Kong Fredrik var bestemt på at optage
kampen, og hovedstaden tilsagde ham sin hjælp; en del tropper fra Skåne var bleven samlede omkring
den efter de ulykkelige tidender fra Fyn. Men adel og rigsråd ville ikke; den frygtede en indre
omvæltning mere end en ydre ydmygelse og foretrak skændsel og fædrelandets lemlæstelse for en
hæderlig kamp og et sidste slag for friheden. Dermed underskrev denne adel sin egen dødsdom.
Freden aftaltes den følgende torsdag i Tåstrup kro og sluttedes kort efter i Roskilde. Sverrig vandt ved
denne af Danmark Skåne, Halland og Bleking med Bornholm, af Norge Båhus len ved Kattegat og
Trondhjems len (amt); hertugen af Gottorp fritoges for lensforholdet til den danske krone, og Ulfeld fik
sine godser tilbage.

Ved denne fred var Danmarks magt brudt; det kunne for fremtiden kun opretholde sin selvstændighed
ved andres hjælp; Karl Gustav gjorde ikke uden føje regning på, at det før eller senere ville blive nødt til
at søge Sverrigs beskyttelse.
Men forudsætningen herfor var rigtignok den, at Sverrig viste mådehold og forsigtighed og ikke selv
forspildte sin gunstige stilling. Det ejede alle landene omkring Østersøen indtil den prøjsiske grænse,
alle øerne i den lige til Rygen og Bornholm, fri fart gennem sundet, hele Kattegattets østkyst og
Trondhjems fjord ved Nordhavet med forbindelse over fjeldene med rigets hovedstad, Stokholm. Det
var toppunktet af den svenske vælde; men der gik kun få måneder, før den sejrrige konge selv steg ned
fra det og ved sin umættelige begærlighed forspildte alle de stolte udsigter.

Det trak ud fra måned til måned med fredstraktatens udførelse svenskerne fremsatte den ene fordring
efter den anden for at trække tiden i langdrag. Sagen var den, at det begyndte at fortryde kong Karl, at
han ikke straks havde gjort ende på kong Fredriks rige, således som Korfits Ulfeld og andre af hans
mænd havde rådet. Omsider fik denne tanke overhånd over alle betænkeligheder, og således ser vi ham
da gå til søs fra Kiel, som han sagde, til sit hjem eller til Polen, men i virkeligheden, som det snart viste
sig, til Sjælland.
Søndagen den 8. august kom det budskab til København, at svenskekongen var landet ved Korsør og i

fremrykning mod hovedstaden; man sagde, at han alt stod på Køge torv, og at hans flåde lå for Dragør.
Dagen efter sendtes to rigsråder ud imod ham for at søge at opnå fred, medens der holdtes almindelig
bøn i kirkerne for, at dette hverv måtte lykkes. De blev modtagne af Karl Gustavs hærførere, som søgte
at trøste dem over deres fædrelands undergang: „det kunne da endelig være dem det samme, om deres
konge hed Fredrik eller Karl.” Kongen selv fik de ikke i tale: han ville underkastelse, ikke fred.
Da de udsendte råder dagen efter kom tilbage til hovedstaden med dette fejdebud, brød den længe
tilbagetrængte harme og kamplyst frem i lyse luer; der var ikke længer noget valg, nu var alle enige.

Denne og de følgende dage hører til de skønneste i vor historie. Slottets porte stod åbne, kongen og
rigets råd var tilgængelige for hver mand; borgerne med den kække sønderjyde Hans Nansen i spidsen
lovede „at tage en tørn”, studenterne stillede sig under fanerne, hoffolkene indordnedes mellem de andre
i forsvaret. Da man opfordrede kong Fredrik til foreløbig at opgive riget, svarede han med stolthed:
„Den ædle fugl værger sin rede og vil hellere dø end forlade den!” Om onsdagen kom kong Karl til
bakkerne ved Rødovre, fortroppen var alt nået ind til krattet ved Valby. Da han så de rygende tomter af
forstæderne, som samme dag var bleven nedbrændte, holdt han længe tavs på sin hest; derpå udbrød
han: „Nu vil jeg dyre sværge, at København vil forsvare sig!” Man rådede ham til straks at storme de
lave, næsten sløjfede volde, men han ville ikke høre tale derom; han ville afvente, at den krigerske
stemning derinde skulle tabe sig.

Men den tabte sig ikke, den voksede fra time til time, fra dag til dag. Høje og lave gik „til volds” med
hinanden, gaderne var tomme. Da studenterne skulle til at tage fat på jordarbejdet på deres skifte af
volden, det var ved Rosenborg, tog obersten den første trillebør og gik foran; efter ham kom den
næstkommanderende og de andre officerer. De nærmeste huse blev revne ned, tømmerværket og stenene
førtes op på volden, enhver indrettede sig, som han bedst kunne der gravedes vagtstuer ned i jorden, et
brystværn oprejstes over voldskråningen, og vand postedes op fra stranden til at fylde gravene. Der var
den største mangel på våben; kanonerne manglede lavetter, og håndværkssvendene måtte til dels gå med
morgenstjerner, køller og selvlavede spyd. Kongen lod rejse et telt for sig selv lige bag volden, så han
kunne være tilstede dag og nat; han red hver dag volden rundt, ofte i følgeskab med dronningen og sin
søn, den senere Kristian 5., der her modtog sine første stærke indtryk af kampen med Sverrig.
Allerede anden dagen efter Karl Gustavs ankomst gjordes det første udfald fra staden. Om morgenen kl.
8, da de svenske havde forladt deres nattevagt, blev de overfaldne; mange faldt, andre blev tagne til
fange. En halv snes dage efter gentoges det samme efter en større målestok og under kommando af Hans
Schak, en sønderjydsk adelsmand, der fik den øverste ledelse af forsvaret og senere blev „rigets
feltherre”. Også en af Kristian 4.s sønner, Ulrik Kristian Gyldenløve, udmærkede sig ved sit mod og sin
stridslyst.
Men det ville blive for vidtløftigt at dvæle ved alle de små bedrifter, som udførtes i disse mindeværdige
uger. Hver dag havde sin historie; der er opbevaret to trykte dagbøger, som nævner, hvad der skete.
Snart var det en lille sejr, snart et tab, snart en efterretning ude fra, snart et skib med fødevarer, der
bragte de belejredes mod til at stige eller synke. Den værste efterretning var den, som forkyndte
Kronborgs fald. Kommandanten havde ladet sig skræmme ved en falsk tidende om Københavns
overgivelse og havde selv strøget flaget. En del svært skyts førtes nu herfra ned imod hovedstaden.
Således gik det op og ned, indtil en hollandsk flåde ankom i Kattegat; den var bestemt til Københavns
undsætning. Hollænderne, som med skadefryd havde set Danmark miste Skåne, fordi derved dets
herredømme over Østersøens porte var tabt, ville ikke tillade en anden magt igen at samle sundets
adskilte kyster. Som verdens største sømagt ville de tale et afgørende ord nu, da det vigtigste farvands
skæbne i Nordeuropa skulle afgøres.

Admiral Opdam ankom hen imod slutningen af oktober til farvandet mellem Kullen og Sjælland;
modvind holdt ham fast på dette sted i 6 dage. Da sprang natten til fredagen den 29. oktober vinden om i
nordvest, og flåden lettede anker tidlig før daggry. Det var i alt 35 orlogsmænd foruden førselsskibene;
der var 38 kompagnier fodfolk og en stor mængde levnedsmidler om bord. Kronborg var stærkt i besat
af de svenske; 42 orlogsmænd spærrede sundet over imod Helsingborg og ned imod Hven. Solen stod
op, og forventningsfuld så Karl Gustav fra Kronborgs strandskanse ud imod den stolte flåde, som
nærmede sig uden at give mindste tegn enten til fred eller fejde. Da de to første skibe nåede ud for
slottet, lod han skyde to skud med løst krudt; det var det svenske løsen, som opfordrede orlogsmændene
til at hilse flaget. Men der kom intet svar og ingen hilsen. Dagreb kongen selv en lunte og affyrede det
første skarpe skud; det var en krigserklæring til Holland, men det blev tillige vendepunktet i Karl
Gustavs stolte sejrsgang. Efter syv timers kamp stod den hollandske flåde ned igennem sundet, og
kanonerne tav bag ved den; under Hven forenede den sig med de danske orlogsskibe, der forgæves
havde søgt at komme op imod vinden for at give deres ord med i laget. Den svenske panserring, der
havde lagt sig over landene fra Ladoga til Vesterhavet, var sprængt i Øresund.
Københavns belejring, der i de sidste uger var gået over til et stadigt bombardement, blev nu foreløbig
opgiven; den svenske hær trak sig tilbage til en befæstet lejr ved Brønshøj, hvor den gik i vinterkvarter.
På Københavns volde afløste hjælpetropperne det borgerlige mandskab.
Den hovedstorm, som ikke var bleven prøvet straks i begyndelsen, da voldene var svage og nedfaldne,
sattes nu i værk; Karl Gustav stolede på vinteren som sin forbundsfælle. Det var atter en skarp frost,
gravene var tillagte, og Kallebodstrand en eneste åben landevej. De belejrede holdt våger åbne og isede
nat og dag, men svenskerne gjorde sig rede til at slå bro over vågerne og lægge stormstiger over
isvoldene bag ved. Alle deres foretagender blev dog røbede for kongen og hans mænd. Det var især to
trofaste sønderjyder, ridefogderne Hans Rostgård og Lorens Tuxen, som bragte jævnlige og værdifulde
efterretninger til København; endog målet på de svenske stormredskaber og en plan over det påtænkte
angreb lykkedes det dem at få i hænde.
Da den bestemte nat (mellem 10. Og 11. februar 1659) kom, var Københavns volde fuldt besatte; alle,
som kunne bære våben, og mange flere havde indfundet sig; kongen red omkring fra vagt til vagt; han
opfordrede overalt til at sejre eller dø for fædrelandet i den afgørelsens time, som nu snart skulle slå.

Da klokken var 1, blussede et par tjæretønder op under Valby bakke, det var tegnet til opbrud. Angrebet
fandt sted på tre steder, ved Nørrevold, på Kristianshavn og ved Kallebodstrand, som den gang skar sig
dybt ind imellem slottet og byen, op over den nuværende „Stormgade”, hvis navn endnu minder om hin
nats trængsler. Her var det, hovedkampen skulle udkæmpes; de andre angreb var beregnede på at
vildlede forsvaret. De svenske troede sig sikre på sejren og havde alt delt det forventede bytte; thi
kongen havde lovet dem 3 dages plyndring.

Der kæmpedes den hele nat med vild lidenskab fra begge sider. Det ene angreb efter det andet blev slået
tilbage. Natten oplystes af hundreder af ildsvælg, af begfakler og blus; de stormendes og forsvarernes
råb blandede sig med skuddene og klangen af de blanke våben. Isen og vandløbene krævede deres ofre;
voldskrænterne var bleven overgydte med vand og glatte som isbjerge; idet angriberne stormede op ad
dem med stiger, modtoges de ikke blot med våben, men også med stene, bjælker og allehånde
jernredskaber, ja sydende tjære og vand, som kvinderne havde skaffet til veje. Kun få lykkedes det at nå
op over brystværnet, og de få blev kastede tilbage med gennemstunget bryst.
Da morgenen brød frem, var stormen afslået; solen oplyste en forfærdelig valplads, men den hilstes fra
voldene af over 200 kanoner med det danske løsen, tre skud. Der ringedes med alle stadens klokker, og
folk samledes i kirkerne til lovsang: riget var frelst. -

Det var ikke blot København, som havde værget sig mandig, det var en fælles følelse, som havde grebet
alle i de forenede riger, en følelse af skam over nederlaget, af harme over fjendens troløshed. På hele
den jydske halvø udbrød der en fortvivlet kamp imod de fremmede; den endte med, at en hær af
polakker, østerrigere og brandenborgere som Danmarks forbundsfæller besatte den og fordrev de
svenske over til øerne. Als blev indtaget af polske ryttere, som lod deres heste svømme over sundet.

På Bornholm udbrød der et blodigt oprør 14 dage før jul. Jens Kofod og hans venner tog landshøvdingen
Printsenskjöld til fange hos borgemesteren i Rønne; han undløb, men blev straks efter skudt på gaden.
De spredte soldater blev dræbte, hvor de forefandtes, medens bønderne samledes imod Hammershus,
den stærke klippefæstning på øens nordpynt. Tidlig den næste morgen vrimlede der med bevæbnede
omkring slottet, og besætningen opfordredes til overgivelse. Modløse opgav 120 vel væbnede soldater
den ypperlige plads, ynkeligere end besætningen på Kronborg havde båret sig ad et fjerdingår tilforn.
Kong Fredrik modtog kort efter øens hylding; dens beboere kårede ham til konge, ikke som det danske
riges valgkonge, men som deres arvekonge fra slægt til slægt.
Samtidig havde Trønderne opgjort et blodigt regnskab med deres nye herrer. Anden dagen efter
Hammershus's fald måtte kommandanten på Trondhjemshus, friherre Stjernskjöld, overgive sig imod fri
bortmarsch. Kampen imod de svenske optoges over hele Norge, fjeldene blev atter Sverrigs grænse
imod vest.

I de danske lande var der forholdsvis ro efter stormen på København; hollænderne ville nødig hjælpe for
meget, de holdt mest af en vis ligevægt i Norden. Omsider enedes dog forbundsfællerne med kongens
generaler om at tage Fyn tilbage; det udførtes i november måned (1659) af Hans Schak, der gjorde
landgang ved Kerteminde, og greven af Eberstein, der gik over bæltet ved Hinsgavl. De forenedes ved
Odense og gik herfra mod øst til Nyborg. Her havde den svenske hær samlet sig, støttet til fæstningen og
til „øen”, den store halvø, som ender i Knudshoved og var afskåren fra hovedøen ved en forskansning.
Fordelen var på deres side, skønt de næppe var så mandstærke som de danske. Karl Gustav havde fra
Korsør sendt dem grev Erik Stenbok til undsætning og råd.
Slaget ved Nyborg begyndte ved middagstid, søndagen den 14. november. Det var heftigt og forbitret,
svenskerne stred for æren, de danske for fædrelandet. Da aftenen faldt på, opgav hine slaget som tabt;
levningerne af hæren kastede sig ind i Nyborg, hvor de overgav sig dagen efter. Kun grev Stenbok var
selv anden undkommen om natten i en båd; kong Karl modtog ham med såre unådige ord: „Har fanden
annammet gederne,” sagde han, „kunne han taget bukken med.” De fangne hvervede tropper toges i
dansk tjeneste, og øerne omkring Fyn blev besatte; men til Sjælland ville hollænderne ikke hjælpe den
danske hær.

Tabet af Fyn gik Karl Gustav nær til hjerte. Han vendte sig nu imod Norge. Men Fredrikshald gjorde
ikke København til skamme; forgæves stormede svenskerne på, de fandt mænd for sig og måtte opgive
også dette forsøg. I de samme dage døde den umættelige erobrer i Gøteborg; hans kæreste forhåbninger
var bristede.

Derefter sluttedes freden uden for København i foråret 1660. Danmark måtte stadfæste tabet af landene
hinsides sundet og af lenshøjheden over Sønderjylland; men Bornholm og Trondhjem blev ved den
danske krone. Det var Hollands værk, at sundet blev et folkeskel i Norden, det havde hindret Sverrig i at
overskride det, nu var det Danmark, som nødsagedes til at standse ved dets strøm. Kong Fredrik kunne
gemme sin harme over tabet; men hverken han eller hans søn eller sønnesøn kunne glemme det. Først
tresindstyve år efter blev Skåne opgivet for bestandig.

22 — Kong Fredrik 3. og enevælden
I kong Kristian 4.s tid var adelsvælden igen stegen på det højeste. Ligesom i Fredrik 1.s dage var det
forholdsvis få slægter, som delte magten, medens hele standen i endnu højere grad end den gang følte
sig særstillet i samfundet: bonden var sunken endnu dybere, og kirkens mænd stod den ikke mere i
vejen. Efter kongens død (1648) oplevede man derfor også et øjeblik noget lignende som det, der den
gang fremkaldte grevefejden: rigsrådet søgte at samle al magten i sin hånd og lade kongevalget trække i
langdrag.
Men det viste sig dog snart, at alle forhold var forandrede. „Hertug Fredrik”, som kongens søn kaldtes,
nedstammede i femte led, konge af konge, fra Kristian 1., der netop 200 år tilforn var bleven valgt til
tronen; det lod sig i virkeligheden ikke gøre at udelukke ham uden at vække oprør og borgerkrig. Han
kåredes derfor efter få måneders forløb, om han end måtte binde sig ved en streng håndfæstning; alle
adelens standsrettigheder blev stadfæstede eller udvidede.

Men kong Fredrik var en farlig mand for disse rettigheden han gik i sit 40. År og var forsøgt i vanskelige
hverv; som ærkebiskop af Bremen havde han gennemgået 10 stærkt bevægede år som regerende fyrste i
Tyskland, omgiven af trediveårskrigens vanskeligheder og farer. I hertugdømmerne havde han
yderligere set, hvad en stærk fyrstemagt er værd i modsætning til de vaklende og trøstesløse forhold,
som de sidste tiår igen havde fremkaldt i kongeriget.
Det viste sig da også snart, at man i ham havde fået en konge, der ganske anderledes end faderen forstod
at myge de høje herrer. Han var dem personlig overlegen i kløgt og lærdom, i politisk erfaring og i
selvbeherskelse; hver lille fejl fra rådets side blev et våben i hans hånd, og den gave, han havde til at
vente og se tiden på, skaffede ham en sejr, der vistnok langt overgik hans egen forventning.
Allerede få år efter hans tronbestigelse faldt rigets hovmester (formanden i rigsrådet), Korfits Ulfeld,
over sine egne fejl. Han var gift med kongens halvsøster Eleonore Kristine og opfyldt af et ubegrænset
hovmod; for ham syntes den danske adels herlighed at være større end alt i verden, selve den kongelige
byrd indbefattet. Fredrik 3. lod ham selv sætte hele sin indflydelse over styr over for rådets andre
medlemmer; misfornøjet forlod han riget og blev en forræder mod sit fædreland.

Det mærkedes snart, at magten gled ud af rigsrådets hænder; dets medlemstal formindskedes, kongen
lod flere pladser stå ubesatte, og han afgjorde mange sager på egen hånd. I stedet for at mødes med rådet
forhandlede han sagerne med sine fortrolige fra tidligere tid, kammerskriveren Kristoffer Gabel og
kammersekretæren Theodor Lente; deres bestillinger svarede for kongens person og hans særlige
anliggenders vedkommende til rentemester og kansler i rigets sager.
Den første krig med Karl Gustav nedbrød fuldstændig adelens anseelse her i landet. Korfits Ulfelds
forræderi og de skammelige nederlag under adelige førere, til sidst den uhæderlige fred efter rigsrådets
vilje vakte den mest levende harme blandt borgerstanden; man kaldte den hånende for „ridderkrigen”.
Voldsomme indre stridigheder fulgte efter ulykken, således at Karl Gustav endog kunne påstå og
udsprede den efterretning, at han kun var kommen anden gang til Sjælland for at hjælpe kongen mod sin
ulydige adel. Med den tale troede han lettest at kunne vinde den danske almue.
Den anden krig bragte for en stund al uenighed til at forstumme; mangen en brav adelsmand beseglede
med sit blod kærligheden til fædrelandet. Men standen som sådan udrettede intet; i Skåne fornam man
intet til disse store slægter, der i århundreder havde nydt godt af rigets forfatning, medens det var
borgere og bønder, som forsvarede København og vandt Bornholm og Trondhjem tilbage. Den anden
krig stadfæstede den dom, som den første havde fældet over Danmarks „gode mænd”.

I efteråret 1660 samledes der en rigsdag i København for at gøre udveje til nye skattepålæg. Riget var i
bund og grund ødelagt, kronens gods pantsat og skatkammeret tømt; de lejede tropper skulle betales, og
der måtte tænkes på et nyt og kraftigt værn. Det må falde os ubegribeligt, hvorledes adelen i dette
øjeblik fik mod og sind til at at gøre brug af håndfæstningens forsikring om, at den skulle være fri for
alle nye skatter. Det var i virkeligheden at lægge øksen til sin egen rod.
Rigsdagen bestod af tre stænder, som forhandlede hver for sig: adel, præster og borgere. Blandt disse
sidste indtog hovedstadens talsmænd den første plads; thi den havde ved farens nærmelse fået tilstået
store forrettigheder, til dels i lighed med adelen. Da derfor præster og borgere straks sluttede sig
sammen til et eneste parti på rigsdagen, kaldte de sig: „de forenede under Københavns frihed”. Denne
frihed skulle efter deres mening komme hele det menige folk til gode.

Der blev efter hollandsk mønster foreslået en almindelig skat på fødevarer og de første
livsfornødenheder (konsumption); adelen påstod sig fritagen for at svare den lige med de „ufrie”'. Andre
forslag kom så imellem; „de forenede” gav anvisning på lenene (amterne), som efter deres mening burde
gives i forpagtning til den højstbydende. Dette bragte adelen til at give efter med hensyn til
konsumptionen; men imidlertid var en længe næret plan kommen til modenhed: at overdrage kongen
arveret til kronen.

Mandag morgen den 8. oktober samlede Hans Nansen Københavns borgemestre, rådmænd og udvalgte
mænd på rådstuen. Han fremlagde for dem en ny lov om brugen af stempelpapir, som kongen om
fredagen havde udstedt efter rådets anmodning, men som i høj grad afveg fra, hvad rigsdagen ønskede.
Han fremsatte derpå tanken om det arvelige kongedømme med afskaffelse af det adelige rigsråd og fandt
villige øren hos sine medborgere. Straks efter holdt den borgerlige stand et møde, på hvilket samme lov
fremlagdes for at ægge hele den harme frem, som krigene og mange års hovmodige fornærmelser havde
avlet. Samtidig havde biskoppen Hans Svane samlet præstestanden og forelagt den planen til en
udvidelse af kongens magt. Der gik bud imellem de to stænder, og op ad dagen holdt de et fællesmøde,
på hvilket formændene fremsatte forslag om at opfordre rådet og adelen til at foretage en
forfatningsforandring ved at indføre kongemagtens arvelighed. Som grund blev angivet, at kongen
havde indlagt sig uforgængelige fortjenester af riget ved at stå last og brast med dets forsvarere; det var
som tak herfor, man ville overdrage ham og hans hus rigets styrelse som arv og ejendom. Hvad der
yderligere havde bestyrket stænderne i den tro, at det ville være til rigets gavn, var Sverrigs eksempel:
„det samme befindes Sverrigs riges stænder at have gjort, hvorved de sig også den dag, i dag er, meget
vel befinder”. Kongen skulle dog tillige opfordres til „at holde enhver stand ved sine privilegier og med
en skriftlig revers stænderne forsikre, at ved sådan forandring det alene skal blive forfremmet og
befordret, som kan komme Gud i himlen til ære og riget til gavn og gode”. Dette forslag vedtoges efter
nogen forhandling og med en vis ængstelse af de to stænder og overleveredes samme aften til rådet.
„De forenede under Københavns frihed” havde ved dette skridt alt forladt forfatningens grund. Det var
efter den ikke tilladt nogen, mindst de ufrie stænder, at rokke ved håndfæstningens bestemmelser, som
var givne for den regerende konges levetid og tiltrådte både af ham, rådet og det hele folk. Tilmed havde
ingen rigsdag myndighed til at forhandle andre sager end dem, den var valgt og havde fuldmagt til af
sine vælgere. Hvad der nu skete, var derfor en politisk omvæltning: de uadelige stænder rejste sig i
hemmelig forståelse med kongen imod kronens og rigets herrer: „Danmarks riges råd og adel”. Denne
omvæltning lykkedes uden blodsudgydelse, men ikke uden tvang og voldsomhed. Rådet forhandlede
hele den følgende nat og dag om, hvad der nu burde gøres, uden at komme til nogen beslutning.
Stillingen var såre vanskelig, da man ikke vidste, hvad kongen førte i sit skjold; han havde lige til det
sidste vist den største villighed til at underordne sig rådets beslutninger, men hvad lå der bag ved dette?
Om tirsdagen mødte rigsråden Otte Krag et udvalg af „de forenede” på slotspladsen; de havde været hos

kongen for at klage over den stempellov, han havde udgivet. Krag gik hen imod Hans Nanfen, pegede
op på det blå tårn (fangetårnet på Københavns slot) og sagde: „Kender I det?” Borgemesteren pegede op
på Frue tårns stormklokke og svarede: „Og ved I, hvad der hænger?” Begge parter vidste, at man var
kommen ind på magtens område.
Om onsdagen søgte man at fremtvinge et svar af rådet; de forenede gik i lange rækker, par efter par, fra
Islandsk Kompagnihus til rådssalen i renteribygningen på slotspladsen. Rådet ville endnu ikke falde til
føje og udsatte afgørelsen; men kongen og dronningen hilste på rigsdagsmændene fra slottets vinduer.
Samme eftermiddag gav rådet et afslag; det havde mod til at foreholde stænderne, at de, ingen fuldmagt
havde til dette. Men de udvalgte gik fra rådssalen op på slottet og tilbød kongen på egen hånd den
arvelige regering; han takkede, men ville først tale med rådet.
Om torsdagen tog kongen sin endelige beslutning; der siges, at han vaklede stærkt mellem den
utvetydige, edelige forsikring, som var uadskillelig fra hans adkomst til kronen, og den nye magt og
adkomst, som blev tilbudt ham. Det var efter rådets svar klart, at han ikke kunne få dets frivillige
samtykke til denne forandring, og det var en betænkelig sag for ham at slutte sig til et vitterligt
forfatningsbrud. Men beslutningen blev tagen, som der siges efter stærk tilskyndelse af dronningen,
Kristoffer Gabel og andre højtbetroede rådgivere; den øverstkommanderende over Tropperne, Hans
Schak, havde sluttet sig til dem. Kongen skrev til rådet, „at han ville lade sig udråbe til arvekonge af de
borgerlige stænder; med de øvrige ville han siden handle om resten. Kom noget efter, ville han være
undskyldt.”

Adelen, der nu stod ene med rådet, havde ikke mod til at forsvare sin ret; den forsøgte på at sprænge
rigsdagen, og da det ikke lykkedes, gav den det skete brud skinnet af en fri overenskomst. Samme dag,
som kongen tog sin beslutning, lukkedes stadens porte, og borgerne blev tilsagte til at holde sig rede ved
første signal. Der gik atter et par dage; rådet tilbød at indrømme kongen arveret på mandsstammen, men
dette ville han ikke modtage. Det var en skæbnesvanger fordringsfuldhed og en skæbnesvanger
eftergivenhed, som bragte alle parter til at enes om arveregeringen for begge køn. Løverdagen den 13.
oktober tilbød rådet og rigsdagen i forening fuldstændig at kuldkaste det grundlag, hvorpå
oldenborgernes adkomst til kronen hidtil havde hvilet: kong Fredrik 3.s hus fik en ubegrænset arveret til
land og rige.

Det var i sandhed en mærkelig uge, som hermed var gået ind i vort fædrelands historie. Valgretten med
de tilhørende håndfæstninger, som rigets råd og adel havde hævdet siden Erik af Pommerns tid, var atter
falden ud af deres hånd; de havde end ikke haft mod til at fastholde deres indsigelse derimod, til at stå på
deres nedarvede ret, selv om den skulle antage andre former. Aldrig er vistnok nogen adel falden mere
hæderløs end denne. Der var derfor heller ingen oprejsning at vente for den i de følgende tider; i Sverrig
gik det op og ned for stormændene, de forsvarede stadig på ny frihedens sag mod kongerne og sikrede
den åndelige udviklings nationale karakter; hos os står de ved denne tid som en hindring for folkets
fremgang, indtil de synker sammen og forsvinder som en skygge af, hvad de en gang havde været.

Dagen efter at den afgørende beslutning var fattet, altså om søndagen, trådte et udvalg sammen, udnævnt
af kongen, for at rådslå om, hvad der nu skulle ske med hensyn til rigets grundlov, den bestående
håndfæstning, hvis væsentligste bestemmelse var kuldkastet. Udvalget bestod af 8 adelsmænd,
deriblandt 4 af rådet, og 12 uadelige mænd. De afgav den enstemmige erklæring: „at hans majestæt sin
ed eftergives og håndfæstningen overleveres, i al underdanighed formodende, at hans majestæt derimod
lader formere en reces (d.e. lader afsatte en grundlov), således som det kan være hans kongelige
majestæt, riget og hver stand især til gavn og til det almindelige bedste”, og „at det stilles til hans
majestæts eget betænkende, om hans majestæt straks vil tage eden af de herværende stænder, og at de,

som nu ikke findes tilstede at være, siden ved forskrivelse eller til førstkommende herredag kunne deres
ed aflægge”.
Ifølge denne afgørelse, som hverken kongen eller stænderne gjorde indsigelse imod, overleveredes om
tirsdagen (den 16. oktober) den kasserede håndfæstning til kongen; det bevidnedes på den med talrige
underskrifter, at den var tilbageleveret og magtesløsgjort i ét og alt. Om torsdagen modtog kongen og
hans hus endvidere den højtidelige arvehylding på pladsen mellems lottet og børsen: rigsråd, adel,
præster, borgere og en stor mængde bønder fra Amager aflagde efter hverandre troskabseden til kongen
og det kongelige hus efter at være løste fra eden til kronen og riget.

Det stod nu til kongen, der i fuldeste mål, havde modtaget alt, hvad der var lovet, at yde, hvad man
havde tiltroet ham: en reces (grundlov) for den fremtidige styrelse, hvis ydre grundform (en herredag og
stænder) man ikke var i tvivl om. Der blev indleveret en overflod af udkast og forslag, alt mens
rigsdagen fortsatte sit arbejde; men denne blev sendt hjem uden at have fået nogen antydning af, i hvad
retning den nye forfatning skulle gå., næppe var stænderne hjemsendte, før der udkom en række
bestemmelser om regeringens foreløbige indretning. Der dannedes såkaldte kollegier (svarende til vore
ministerier), hvert bestående af en samling råder og underordnede embedsmænd, som skulle forestå de
forskellige styrelsesgrene. Finans- og skattesagerne henlagdes under et skatkammer eller rentekammer,
hvis medlemmer kaldtes kammerråder; justits-, kirke- og undervisningssager under et kancelli,
bestående af kancelliråder; hæren og flåden under et krigskollegium og et admiralitet. Det gamle rigsråd
forsvandt og opløstes i to: statskollegiet og højesteret, det første rådgivende for den øverste styrelse,
højesteret som den øverste dømmende myndighed.

Men det var ikke disse rådet, der i virkeligheden styrede land og rige, det var udelukkende kongen: alt,
hvad der gik uden for de én gang fastsatte bestemmelser, skulle forelægges ham personlig og afgjordes
af ham uden noget andet hensyn end hans skøn og vilje. Selve disse almindelige bestemmelser
opstilledes og forandredes ligeledes efter hans tykke; ja kollegiernes indre ordning og sagernes fordeling
og behandling i dem var underkastede hans skøn og bestemmelse.

Således fortolkede Fredrik 3. og hans efterfølgere den magt, som var overdraget dem ved arvehyldingen.
Der indkaldtes ingen stænder mere, og der udstedtes ingen grundlov eller blot en almindelig bekendt lov
om regeringsmåden. Derimod omsendtes der straks efter nyår en skriftlig erklæring til underskrift af en
mængde mænd af de tre stænder, hvorved de overdrog kongen ikke blot den arvelige, men også en
aldeles uindskrænket regeringsmyndighed kun bevarelsen af rigets udelelighed og den lutherske tro
sattes som grænse for kongens magtfuldkommenhed
Først adskillige år efter lod kongen afsatte det politiske testamente under navnet „Kongelov”, som i
henved 200 år blev gældende grundlov i Danmark, og hvori han omhyggelig fastsatte arvefølgen, idet
han samtidig pålagde alle sine efterfølgere ubrødelig at våge over enevælden. „Danmarks og Norges
konge,” hedder det her, „er en fri, højst fuldmægtig enevolds arve-konge, så at alt, hvad om en absolut
suveræn kristen arve-konge kan til bedste siges eller skrives, det skal altsammen også om Danmarks og
Norges enevolds arve-konning udi den yndeligste og bedste mening forklares og udtydes.” Det var
skyggesiden ved den store statsomvæltning 1660. Kong Fredrik 3. kan ikke siges fri for at have
misligholdt, hvad der var aftalt og forudsat, ligesom han til visse så fejl på sit folks og altså også sin
egen slægts sande velfærd: folket blev efterhånden umyndigt og uselvstændigt, og før et hundredår var
hengået, tabte hans egen slægt, der hidtil havde frembragt så mange velbegavede og viljestærke mænd,
al sand livskraft og evne.
Men omvæltningen 1660 havde også sine stærke lyssider. Århundreders kløft mellem fri og ufri blev
udfyldt; der blev åbnet en vej for dygtigheden, fliden og den udmærkede personlighed, som vort folk

ikke tidligere havde kendt. Det var Hollands eksempel, som havde påvirket den danske borgerstand nu
som i Kristian 2.s tid, og selv om den ikke bevarede den politiske frihed, som havde hjemme i hint land,
så fulgte den dog en lignende udvikling. Kristian 5.s „Danske Lov” med sin jævnførelsesvis vidt
fremskredne lighed i rettigheder og pligter og jordebogen („matriklen”) med sin hartkornsberegning og
den ligelige skatteansættelse var de første frugter af den kongelige lovgivningsmymdighed; Holberg og
hele det åndelige røre, som stod i forbindelse med hans fremtræden, havde sin forudsætning i adelens
fald og kongedømmets forståelse med den borgerlige stand.

Udadtil, som led i staternes række, styrkede enevælden os overordentlig; den gjorde det muligt ikke blot
at opretholde det dansk-norske riges selvstændighed, men også at befæste kongernes stilling i
Sønderjylland og vinde rigets gamle grænse ved Ejderen tilbage. Allerede herfor fortjener omvæltningen
af 1660 vor påskønnelse og tak.

23 — De sønderjydske hertuger efter freden i Roskilde og rigsdagen i København
Kong Fredrik 3. havde taget hele forholdet til de hertugelige lensmænd i Sønderjylland i arv efter sin
fader og farfader. Nogen tid efter sin tronbestigelse forlenede han sig selv og hertugen af Gottorp hver
med sin del af hertugdømmet, og året efter samtlige myndige mænd af huset Sønderborg med deres
særlen og fælleshånden på Slesvig og Femern. Forliget i Odense påberåbtes i alle lensbrevene som den
stadige grundlov for forholdet til kongen og riget.

Imidlertid var der foregået flere forandringer i hertugslægternes forhold til deres lande. Det var lykkedes
helt at bryde stændernes valgret og hævde de to regerende huses adkomst til selv at fastsætte arvefølgen;
dette fik sit udtryk i stadfæstelserne af håndfæstningen, idet denne valgret her udtrykkelig undtoges.
Hertugerne af Gottorp havde allerede i året 1608 indført førskefødselsretten i deres slægt, således at
yderligere delinger ikke mere skulle kunne foretages, og dette var stadfæstet af Kristian 4. som lensherre
over Slesvig, ligesom af kejseren for Holstens vedkommende. Samme bestemmelse tog kong Fredrik 3.
nu for den kongelige dels vedkommende (1650), og der var altså opnået retlig sikkerhed for, at
Sønderjylland ikke skulle underkastes yderligere udstykninger og de deraf følgende ulemper.
Derimod medførte krigen med Karl Gustav og freden i Roskilde en anden stor ulempe for
hertugdømmet, idet den tilvejebragte et ulægeligt fjendskab mellem de to regerende slægter. Hertug
Fredrik af Gottorp havde været sin svigersøns, den svenske konges forbundsfælle, og han fik sin del af
sejrens frugter. Kongen anså med fuld føje sin frændes holdning under krigen for et åbent brud på
lensforholdet, der efter lensretten burde have medført dets fortabelse i stedet for dets udvidelse og
befæstelse. Det blev et tønder til blodige krige i henved to menneskealdre.

Ved freden i Roskilde opnåede hertugen af Gottorp fritagelse for lensforholdet til Danmark for sig og sin
slægt, og desuden afståelsen af bispegodset (Svavsted), samt halvdelen af Slesvig domkapitels gods.
Begge disse indrømmelser indeholdt et stort tab og en stor ydmygelse for kongen og det danske rige. Det
var fra dansk side stadig bleven påstået, at bispedømmet Slesvig så vel som det i Ribe var et len af
kronen, uafhængigt af hertugdømmet. Ligesom derfor Trøjborg og Møgeltønder, så vel som Ribes
nærmeste omegn, uimodsagt stadig efter reformationen havde været henregnede til kongeriget, således
skulle efter kongens påstand det samme være tilfældet med Svavsted og domkapitlets gods, skønt de
administrativt var forenede med hertugdømmet. Nu måtte denne påstand opgives, og hertugdømmet
udvidedes således med et anseligt flademål; det tabte jordegods stod højere i plovtal end hertugdømmet
Sønderborg. Ophævelsen af lensforholdet skulle gælde for hertugens hele mandsstamme, for alt, hvad
den ejede eller senere erhvervede af Sønderjylland. Hertugerne skulle være aldeles uafhængige
(„suveræne”) fyrster med ret til at anlægge fæstninger o.s.v. Kun måtte de ikke forringe eller formindske
landet, da det efter slægtens afgang skulle vende tilbage til det tidligere lensforhold.
Samme dag som kongen og rigsrådet udstedte dette afkald på lenshøjheden over den gottorpske del af
hertugdømmet (2. maj 1658), udstedte de et lignende for den kongelige del, for at ikke kongen i
fællesregeringen skulle få udseende af at være en mindre uafhængig herre end hertugen. Dermed var da
indtil i videre ethvert statsretligt forhold mellem moderlandet og Sønderjylland opgivet.

Men var således krigen 1657-58 et vendepunkt i forholdet mellem riget og de regerende hertuger så blev
enevældens indførelse et lignende vendepunkt i forholdet mellem kongen og sønderborgerne. Disse fik
selvfølgelig intet suverænitetsbrev; man skyldte dem intet, og man frygtede dem ikke; de havde båret
krigens byrder, fordi de ikke kunne undgå dem, men de havde ingen del taget i kampen for fædrelandets
selvstændighed. Der foregik derimod den betydningsfulde forandring med dem, at de fra nu af var
kongens, den enevældige arvekonges, og ikke mere kronens og rigets lensmænd. De danske stænder

havde tilintetgjort rigets gamle forfatning og lagt hele den lovgivende myndighed i arvekongens hænder;
dette kunne have vidtgående følger for hertugerne af Sønderborg.
Dette viste sig kort efter, da den unge hertug Kristian Adolf af Sønderborg i året 1663 blev tilsagt til
møde i København for at modtage den gentagne gange „mutede” forlening. Han sendte, som det nu var
blevet skik, sine fuldmægtige råder til hoffet, og disse modtog også på sædvanlig måde forleningen.
Men da lensbrevet skulle udstedes, rejste der sig vanskeligheder. Forliget i Odense var ikke nævnt i
udkastet, og kongen kaldte sig arvelensherre, medens riget og rigsrådet selvfølgelig ikke mere omtaltes.
Tilmed var det bestemt, at det skulle udstedes på dansk. Hertugens udsendinge ville ikke indlade sig på
at modtage et sådant lensbrev; de krævede formen iagttagen, som den var fastsat i Odense, og dette
forlig særlig påberåbt. Følgen heraf var, at der intet lensbrev udstedtes, hverken denne gang, eller da året
efter hertug Kristian af Glyksborg mutede lenet efter sin fader. Han fik kun en tilståelse for, at
mutningen havde fundet sted.
Når Fredrik 3. nægtede i lensbrevet at påberåbe sig forliget i Odense, var han i sin fulde ret. Dette forlig
var sluttet mellem kongen og de regerende hertuger men deres lensforhold var for nylig bleven ophævet;
dermed var hele forliget kuldkastet. Det måtte blive genstand for den enevældige konges nærmere
afgørelse, hvorledes han for fremtiden ville lade forleningen foregå for sønderborgernes vedkommende,
og det var en uklogskab af hertugerne ikke at underkaste sig dette vilkår. De opnåede derved kun at
sidde uden lensbrev og forlening. De følgende konger gav kun en tilståelse for, at lenet var mutet og
fælleshåndsforleningen søgt, og selv dette fik kun de mænd, som virkelig var i besiddelse af lensgods.
Og antallet af disse blev alt i kong Fredrik 3.s tid betydelig indskrænket.

Hertug Hans Kristian af Sønderborg var død i en ung alder og havde efterladt sig en umyndig søn,
Kristian Adolf, men ved siden af ikke mindre end 5 brødre, der havde ret til en årpenge. Krigen med
Karl Gustav kom imellem med alle sine tab og ødelæggelser, og hverken årpenge eller skatter eller
renterne af den bundløse gæld blev betalte. Als var forfærdelig medtaget, da freden endelig blev sluttet.
Hvad der lykkedes andre steder, at overvinde de lidte tab ved jordens frugtbarhed og forøget arbejde, det
mislykkedes her. De misfornøjede brødre gav selv den første anledning til, at det hele faldt sammen.

Den mest virksomme blandt den unge hertugs farbrødre var Ernst Gynter af Augustenborg. Han samlede
sine brødre om en klage til kongen som lensherre, hvori de gjorde krav på de tilgodehavende årpenge og
æskede en afgørelse af det stridsspørgsmål, om disse penge var arvelige eller kun livsvarige.

Kongen greb lejligheden til at nedsætte en kommission for at undersøge lenets hele tilstand og vilkår, og
til denne henvistes da ligeledes en række klagemål fra kreditorerne, der ikke mere ville eller kunne give
henstand med deres tilgodehavende. Man enedes snart om at erklære hertugen fallit og søge en afgørelse
af alle de spørgsmål, som i den anledning måtte komme i betragtning kongen tiltog sig med fuld føje den
endelige afgørelse af alle tvistemål.

Det bestemtes da, at der skulle finde en opgørelse af det samlede gods sted, således at det oprindelige len
skiltes fra de senere tilkøbte godser. Disse sidste toges som andet adelsgods under behandling af
hertugdømmets fællesregering, kongen og hertugen af Gottorp, og efter hertugdømmets lovgivning.
Lenet derimod toges under behandling i kongens navn som lensherre og blev efter kongerigets
lovgivning givet kreditorerne i udlæg efter forudgående vurdering. Kongen selv fik udlæg for resterende
skatter bl.a. i Sønderborg slot og by. Hertugens landshøjhed, hans dommermyndighed og jagtret blev
erklæret for forbrudt og hjemfalden til kronen, da han imod lensretten havde pantsat en del af den.
Forgæves gjorde hertug Kristian Adolf indsigelse imod kongens dom; al fremmed indblanding afvistes
som uberettiget. Da Ernst Gynter af Augustenborg tilbød at overtage fyrstendømmet med alle dets

forpligtelser, afsloges det ham; kongeloven forbød at skille kronen ved nogen ejendom, som én gang var
tilfalden den.
Da hertugen ikke ville vige for den trufne afgørelse, lod statholderen Fredrik Ahlefeldt Sønderborg
slotsport opbryde med militærmagt og slottet og byen tage i besiddelse i kongens navn. Lenets gårde
blev udlagte kreditorerne til gældens betaling, men således, at indløsningsretten forbeholdtes kongen;
den blev straks i de nærmest følgende år gjort gældende. Hertugen fik en livsvarig årpenge i lighed med
de andre prinser; den faldt bort efterhånden ved deres død.

Kort efter Sønderborg hjemfaldt også Nørborg til kronen. Hertug Hans Bugislav holdt her så ilde hus, at
gælden langt oversteg godsernes værdi, medens han lige så lidt kunne efterkomme sine forpligtelser
over for brødrene. Både disse og kreditorerne henvendte sig også her til kongen som lensherre, og denne
lod ved en kommission træffe samme afgørelse som på Sønderborg.

Der levede ved denne tid tre mænd af huset Nørborg og ikke mindre end 16 af huset Sønderborg. Flere
af dem gjorde indsigelse mod inddragelsen af Als, andre takkede derimod kongen for, at han havde
skaffet dem ret imod deres ødsle frænder. De fleste af dem havde alt den gang forladt deres fædreland,
andre døde på Als uden arvinger. Den eneste, som indtog en nogenlunde anselig stilling, var Ernst
Gynter af Augustenborg han gjorde, hvad han kunne, for at forbeholde sig og sin slægt indløsningsretten
til det tabte hertugdømme; han påkaldte endog kurfyrsten af Brandenborgs mellemkomst. Men da han
nogle år efter var kommen på det rene med, at ingen forandring i den trufne afgørelse nogen sinde kunne
ventes, anerkendte han, hvad der var sket, ved at modtage kong Kristian 5.s udnævnelse til guvernør på
Als med løfte om, at dette embede skulle gå i arv til hans søn. Han aflagde embedseden på den
sædvanlige måde, men vedblev i øvrigt stadig at behandles som en nær frænde af kongehuset. Også
hertugerne af Pløn anerkendte efter nogen vægring, hvad der var sket på Als, ved selv at tage Nørborg i
udlæg af kongen, da han udløste dem fra grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst, som de havde arvet
efter den sidste greve.

24 — Peder Griffenfeld og Nils Juel
Det er ofte således, at der efter et stort nederlag følger et stort opsving; folket tager sig ligesom sammen
og begynder et nyt løb, ubrugte kræfter opdages og kommer i virksomhed, gamle fordommes skranker
sprænges.
Et sådant opsving har det danske folk oplevet i den sidste menneskealder; men alt langt tilbage i tiden
træffer vi på det samme. Således gik det i valdemarernes tid efter vendernes hærgninger, i Valdemar
Atterdags tid, efter grevefejden, og nu igen efter Karl Gustavs forfærdelige hærtog. Kampen for
fædrelandets frihed og den forandrede samfundsorden havde åbnet nye muligheder og tilført folket en
foryngelsens kraft, som ingen ved den tid skulle have troet det i besiddelse af. Dette opsving blev
enevældens historiske adkomst til at bestå.

Kong Fredrik 3. og hans mænd efter 1660 udrettede overordentligt for at ophjælpe rigets pengevæsen;
det pantsatte krongods indløstes eller solgtes med indløsningsret, skatteevnen blev funden der, hvor den
var at finde, og store besparelser indførtes i styrelsen. Da Kristian 5. ti år efter besteg tronen (1670),
begyndte anvendelsens tid; han oprettede nye hærafdelinger, og udgifterne til flåden steg til det
tredobbelte.

Allerede Fredrik 3. havde oprettet en stående hær af alle våbenarter; det var hvervede folk, medens
opbuddet af landalmuen kun fik den nødvendigste uddannelse. Kristian 5. oprettede derimod for første
gang et nationalt rytteri, bestående af kronens egne bønder, som til gengæld fritoges for deres øvrige
afgifter. Der oprettedes i alt 4 regimentet i kongeriget, ét på Sjælland, ét på Fyn og to i Nørrejylland;
desuden et femte, der dog kun var halvt så stort, i Sønderjylland. Det var første gang efter lange tider, at
navnet „Sønderjylland” igen fandt sin plads i den danske hær; rytternes mærke var her de to løver og
Danebroges kors.

Der lå heri som i meget andet en antydning af, hvad kongen og hans regering førte i deres skjold: det
danske rige skulle genopstå i sit gamle omfang og med sin gamle glans. Derfor fremdroges med
forkærlighed de gamle nationale minder, som så længe havde været trængte i baggrunden. Da der
således oprettedes en ny ridderorden for at belønne fortjente mænd (ved siden af elefantordenen, som alt
i et par hundrede år var bleven uddelt af de danske konger), opnævntes den efter Danebroge; den sagdes
at være stiftet engang tidligere, nemlig af Valdemar Sejr efter slaget ved Reval, til minde om fanens
oprindelse, men senere at være gået i forglemmelse. Tegnet bestod i et hvidt kors, som blev båret i et
hvidt bånd, begge med rød kant. (Først i Fredrik 6.s tid blev denne orden delt i en række grader; den
oprindelige riddergrad svarer til det nuværende storkors).
Den mand, som stod bag ved disse og lignende foranstaltninger, var kongens første sekretær i danske
kancelli, Peder Schumacher, senere kaldet Griffenfeld, en af de mærkeligste danske statsmænd i de
sidste århundreder. Peder Schumacher var søn af en formuende vinhandler i København og tidlig
bekendt for sine ualmindelige gaver. I sit 20. År var han rejst udenlands for at fortsætte sine studeringer,
og først 8 år efter kom han hjem igen, uddannet i al tidens videnskabelighed og ikke mindre i dens
politiske kunst. Det var i året 1662. Alle de gamle bånd, som havde hvilet på hans stand, da han forlod
fædrelandet, var nu sprængte, vejen stod åben for alle hans evner til at gøre sig gældende, og han følte i
sig en brændende attrå efter at tjene sit fædreland og skabe sig selv en glimrende fremtid.

Han begyndte som kong Fredrik 3.s bibliothekar og arkivar og vandt snart i særlig grad sin herres
fortrolighed; 30 år gammel blev han kongens kammersekretær og fik sæde i kancelliet, medens det
tillige betroedes ham at forfatte kongeloven og opbevare den under tavshedsløfte. Efterhånden steg hans

indflydelse; men først ved tronskiftet kom han i en ydre stilling, som gav ham ret til at tage sig af alle
styrelsens grene. De følgende 6 år, 1670-75, fik til dels deres præg af hans styrersnille, både udad- og
indadtil. Medens han selv steg fra trin til trin, blev ridder af Danebroge og adelsmand (med navnet
Griffenfeld), ridder af elefanten og greve, med et grevskab i Norge og store ejendomme i Danmark,
rigskansler og dermed udenrigsminister, ledede han med en sikker og lykkelig hånd alt, hvad den unge
konge foretog sig. Det gik ikke af uden rivninger; mange højbårne mænd fornærmedes af hans
overlegenhed, der gav sig udtryk i hele hans måde at være på; selv kongen følte sig ofte stødt og var
ærlig nok til at advare ham i tide for det hovmod, han ikke forstod at skjule. Men hans magt var lige
fuldt den samme overalt, indtil den brat reves ud af hans hænder.
Der udbrød 2 år efter Kristian 5.s tronbestigelse (1672) en blodig krig mellem kong Ludvig 14. af
Frankrig og Karl 2. af England på den ene og Holland på den anden side. Denne krig antog snart et
større omfang; Spanien og Østerrig sluttede sig til Holland, Sverrig til Frankrig, medens England til
gengæld trak sig ud af den.

Det var Griffenfelds tanke så længe som muligt at holde Danmark uden for kampen, for da i et belejligt
øjeblik, når de andre magter var medtagne af dens anstrengelser, at gøre sin indflydelse gældende.

Mest tilbøjelig var han, som overhoved alle danske statsmænd på den tid, til at søge oprejsning for de i
krigene med Sverrig lidte tab og ydmygelser; men han kunne dog også tænke sig andre veje til at
befæste rigets magt og anseelse. Således anså han det for en hovedopgave at udvikle dets hjælpekilder,
hæve handel og omsætning, lette samfundets mangfoldige brøst og styrke dets forsvarsevne. Udadtil var
han ikke blind for fordelene ved at sikre Danmark og Norge en varig fred med sine naboer. Tanken om
en udsoning med Sverrig var alt få år efter det sidste sammenstød bleven fremsat af Hannibal Sehested,
der ligeledes havde tilrådet en genoprettelse af det tidligere gode forhold til Gottorp. Begge dele fik et
udtryk i giftermålsforslag; Kristian Albrekt af Gottorp ægtede en datter af kong Fredrik den tredje, og en
anden trolovedes nu med den unge konge af Sverrig, Karl den 11. Ligeledes gjorde Griffenfeld tilløb til
en forståelse med de nævnte magter over for det truende uvejr i Nordeuropa; men den gensidige
skinsyge og mistænksomhed var endnu for stor, og ønsket om at vinde fordele på hinandens bekostning
for levende til, at denne tanke kunne trænge igennem. Danmark nærmede sig derfor mere og mere sine
gamle forbundsfæller, Holland og de nordtyske stater, medens Sverrig åbent sluttede sig til Frankrig.
Endnu søgte Griffenfeld dog at forhale afgørelsen. Kongen indgik vel et forbund med Brandenborg
(Prøjsen) og flere andre tyske magter, men kun for at sikre sig fuld handlefrihed og en stilling uden for
den store krig. Efterhånden blev denne holdning dog stadig vanskeligere, kongen trængte på for at
benytte det gunstige øjeblik, og Griffenfeld måtte opgive sin modstand. En hær samledes 1675 i Holsten,
forøget ved store udskrivninger, og medens kurfyrsten af Brandenborg begyndte et felttog mod de
svenske hære i Tyskland, drog kongen og hans minister over til hæren for at yde ham den i forbundet
lovede hjælp.
Det blev nødvendigt først at sikre sig hertugen af Gottorp. Denne så vel som hans minister Kielmann
blev indbudt til et møde med kongen og Griffenfeld i Rensborg fæstning, hvor de to statsmænd for at
fjerne enhver misstemning mellem deres herrer i flere dage forhandlede om en udjævning af den
flerårige strid om Oldenborg. Fra kongelig side førtes disse forhandlinger dog kun på skrømt, og da der i
det samme indløb efterretning om, at kurfyrsten i to slag havde overvundet og sprængt den svenske hær,
og at denne var kastet tilbage til Pommern, lukkedes fæstningens porte, og hertugen og hans minister
blev nødte til at overlevere kongen de gottorpske fæstninger og tropper, samt opgive de i freden i
Roskilde vundne fordele: Sønderjyllands hertugelige del skulle atter være et len.
Efter at dette var opnået, tog kongen kommandoen over den hær, som deltog i brandenborgernes

foretagender mod Vismar og Pommern, uden at det dog endnu kom til egentlig krig mellem Danmark og
Sverrig; det var kun de skyldige hjælpetropper, kongen stillede. Griffenfeld forhindrede ved denne
lejlighed, at Vismars belejring blev opgivet af de danske generaler, som mistvivlede om at kunne
indtage fæstningen; den fortsattes og kronedes med held. Dette befæstede ham atter i kongens gunst,
efter at denne kort i forvejen havde ytret sin misfornøjelse med hans hovmodige væsen og store
havesyge, og skaffede ham øen Vollin som lensfyrstendømme af Brandenborg men det skulle blive hans
sidste sejr.
I vinterens løb hvilede våbnene; men det krigslystne parti ved hove satte nu alt ind på at styrte
Griffenfeld. Han havde givet sig store blottelser. Der var gennem enkedronningen indledet et parti
mellem ham og en prinsesse af Augustenborg; hun skal endog have været på vej til København med sine
forældre, men kun være nået til Korsør; der meddeltes det dem, at greven nu var alt for optagen af
forretninger. Han nærede samtidig højtflyvende planer om at vinde en fransk prinsesse, som opholdt sig
i København, men besvarede hans tilnærmelser med koldsindighed. Der fortælles, at den fornærmelse,
han således tilføjede den hertugelige slægt, var én af hovedgrundene til hans fald, idet den medførte et
skjult fjendskab hos hans tidligere ven, hertugen af Pløn, som nu efter Hans Schaks død blev
øverstkommanderende over den danske hær og medlem af statsrådet.
Mandagen den 28. februar 1676 udstedtes den endelige danske krigserklæring til Sverrig, og den
næstfølgende løverdag fængsledes Griffenfeld. En general modtog ham om morgenen i kongens
forværelse og førte ham i arrest til statsrådsværelset idet kongelige bibliothek. Om middagen førtes han
herfra ned i en båd, der bragte ham til kastellet. Der blev nedsat en domstol over ham, som gennemgik
hans papirer og fandt, at han havde modtaget skænk og gaver for embeder, medens han i sin udenrigske
politik havde spillet et farligt dobbeltspil for at undgå et brud med Sverrig og Frankrig; det opfattedes
som vitterligt landsforræderi. Lovens ord stod imod ham, og de hårdeste bestemmelser bragtes til
anvendelse: han blev dømt til at have ære, liv og gods forbrudt. Vel blev han benådet på retterstedet,
men han måtte vandre i evigt fængsel på Munkholmen ved Trondhjem. Senere tiders mere uhildede dom
har for længst frikendt ham for beskyldningen for forræderi; men det vil vanskeligt kunne nægtes, at han
i mange måder havde været en selvrådig og utro embedsmand.

Den samme måned, som berøvede os en af vore største statsmænd, gav os vor største søhelt: Nils Juel
blev for første gang sat i spidsen for flåden, eftersom den gamle Kort Adeler kort i forvejen var død.
Nils Juel var af gammel dansk adel og var alt i sit 28. År bleven admiral på Holmen. Senere var han
bleven forbigået af den ældre, men borgerlige Kort Adeler, der havde indlagt sig berømmelse i
venetiansk tjeneste, og først nu, 20 år efter, nåede han den højeste post i flåden. Men han var nu også
modnet til mand og i sin fulde kraft. Næppe var han i foråret 1676 gået i søen, før han heldig fik udført
det vigtige hverv, som blev betroet ham, at indtage Gulland og bringe det tilbage under den danske
krone. Han satte øen i forsvarsstand, forlod den med sin flåde og tog station mellem Bornholm og Rygen
for at forhindre svenske troppetransporter. Her blev han imidlertid angreben af en langt overlegen flåde,
der, efter at han havde tilføjet den en del skade, nødte ham til, at søge op i Øresund.

Imidlertid var den hollandske admiral Kornelis Tromp kommen til de danske farvande med nogle få
skibe, og kong Kristian foretrak at give denne berømte søhelt overkommandoen over den forenede flåde;
Juel måtte altså underordne sig. Der var den gang ved Kort Adelers indflydelse ansat ikke så få
hollandske officerer i dansk tjeneste, og der herskede ofte et mindre godt forhold mellem dem og de
indfødte, som følte sig tilsidesatte og oversete. Disse rivninger fik forøget betydning, da
overkommandoen betroedes en hollænder, ligesom landhæren førtes af en tysker.
Imidlertid hævdede Tromp sit navn i de danske Farvande. Han opsøgte straks den overlegne svenske

flåde, som havde ordre til at undgå slag og derfor trak sig tilbage nordpå. Men Tromp forfulgte den i
hårdt bygevejr, først mod nord, derpå i øst og sydøst og endelig igen mod nord, indtil han tredje dagen
efter indhentede dem under Øland. Her kom det nu til et forbitret slag, i hvilket de svenske led et stort
tab. Admiral Creutz, der aldrig forhen havde tjent på flåden, satte ved sin mangel på søkyndighed det
prægtige linieskib „Stora Kronan” til; det sank og sprang i luften med over 800 mands besætning.
Senere blev admiral Uggla, der var en både dygtig og tapper søofficer, nødt til at stryge flaget på
„Sværdet”, men også dette brændte med en besætning af 600 mand. Resten af flåden søgte nu at
fortsætte flugten, men mistede endnu 6-8 store skibe, af hvilke flere faldt i de danskes hænder. Denne
sejr højtideligholdtes med takkefester og en skuepenge.

Fire uger efter lettede flåden anker fra Københavns red for at overføre en hær på 13000 mand til Skåne;
seks fregatter sejlede foran, derpå kom førselsskibene, til sidst fire linieskibe. Hertug Hans Adolf af Pløn
var overgeneral, kongen var selv med på toget. Det var opfyldelsen af hans ungdoms drøm; i 16 år havde
han længtes efter denne dag; tusender hinsides sundet havde ventet ham med samme længsel. Flåden
kastede anker ud for fiskerlejet Rå mellem Landskrone og Helsingborg; på givet tegn gik fodfolket i
både; da de endnu tøvede, fordi der syntes at være forsvarsværker på strandbredden, viste en kvinde sig
og råbte til dem: „kom hid i land, her er ingen fare!” Kort efter gik kongen fra borde, søfolkene mandede
ræer og råbte: „Til lykke for kongen!” kampen om Skåne trak ud i flere år, men den egentlige afgørelse
fandt dog alt sted i løbet af det første. Alle fæstninger faldt i kong Kristians hænder, og landet fik igen
en dansk styrelse; befolkningens glæde var stor og almindelig. Men hen imod jul kom den unge kong
Karl 11. med en hær fra Småland tilbage til Skåne, og det kom til det forfærdelige slag ved Lund, der
afgjorde landets skæbne. Omtrent 30,000 mand var her i ilden, og mellem halvdelen og de to tredjedele
af dem måtte bløde, før kampen var endt. Det første sammenstød var uafgjort, men kort efter forlod
kong Kristian valpladsen med en del af rytteriet for at gå tilbage til Landskrone; han havde udsat sig så
stærkt, at man frygtede for at sætte ham til i den næste kamp. I denne sejrede de danske fuldstændig og
kastede svenskerne ind i Lund. Men kong Karl gentog angrebet, skønt mørket alt var faldet på, og nu
sejrede han og ødelagde næsten helt levningerne af den danske hær. De senere kampe var uafgørende;
ved Landskrone mødtes kongerne igen året efter og viste begge to det samme personlige mod, men uden
at det her kom til en afgørelse. De danske holdt sig i fæstningerne, til krigen var forbi.
Efter nederlaget under Øland havde den svenske flåde holdt sig inde resten af året 1676. Ud på vinteren
gik Tromp til Holland for at påskynde afsendelsen af en større hjælpeflåde. Men det var ikke
hollændernes mening ved en ærlig opfyldelse af forbundsbetingelserne måske at skaffe Danmark de
tabte lande hinsides Øresund tilbage; han blev derfor holdt hen med løfter til langt ud på sommeren.

Imidlertid sendte kong Karl en flåde på 11 skibe i søen under Erik Sjøblad for muligvis ved en landgang
på øerne at tvinge de danske til at opgive besættelsen af Skåne. Dette førte til et sammenstød med Nils
Juel, der med 13 skibe var gået under sejl til Østersøen, men blev hentet tilbage og traf Sjøblad under
den tyske kyst. Denne søgte at undgå en kamp med sin overlegne fjende og gik nordpå, men Nils Juel
forfulgte og indhentede ham tidlig før daggry under Falster; det var fredagen den 1. juni 1677, årsdagen
efter slaget under Øland. Efter et par timers kamp opløstes den svenske flåde, og admiralen søgte at
undkomme selv fjerde med sit flagskib. Juel opdagede det imidlertid og skilte sig ligeledes fra sin flåde
for at forfølge de andre; under Møn indhentede han sin modstander og tvang efter to timers kamp Erik
Sjøblad selv anden til at stryge flaget. Da slaget var endt op ad formiddagen, havde Juel taget 8 skibe
med i alt henved 300 kanoner, det største af dem var dog senere bleven ødelagt af sit eget mandskab; der
var gjort henved 2000 fanger, deriblandt admiralen og 7 andre skibschefer. Den danske flåde havde ikke
mistet en båd.
Efter slaget lagde Nils Juel ind i Køgebugt for her at afvente den hollandske hjælp eller i alle tilfælde at

forøge sin flåde det mest mulige. Admiral Henrik Span, der havde tilsyn med Holmen, skyndede på, det
bedste han kunne, for at udruste alt, hvad der fandtes af brugelige fartøjer; de tagne svenske orlogsmænd
bemandedes selvfølgelig skyndsomt med danske folk. Juel indøvede sit mandskab, efterhånden som han
fik det tilsendt; kongen kom selv ud på flåden for at opmuntre og belønne det, og der herskede en
udmærket ånd, nu da den hollandske indflydelse var fraværende.

Den svenske flåde løb imidlertid ud under admiral Evert Horn; den bestod af 36 skibe med 1804
kanoner, medens Juel kun havde 25 skibe med 1267 kanoner. Kong Kristian havde befalet at afvente den
hollandske forstærkning og kun at indtage en forsvarsstilling i Køgebugt; men Nils Juel fik underretning
om, at også Horn ventede forstærkning, og sendte derfor en officer over til kongen i Skåne for at udbede
sig tilladelse til efter omstændighederne at angribe. Kongen gav sit samtykke på det vilkår, at det først
måtte ske efter et holdt krigsråd og efter rådførsel med admiralens broder, statsmanden Jens Juel.
Derefter gik flåden under sejl sydpå og lå løverdagen den 30. juni mellem Stevns og Falsterbo over for
Horn, som samme morgen var gået til ankers under Møn. Horn udæskede de danske til kamp ved at
sende tvende skibe op imod dem, og Juel svarede med den samme hilsen. Næste morgen kort efter
solens opgang — det var søndagen den 1. juli 1677, den danske flådes hædersdag — lå de to flåder
jævnsides tværs over sundet med en fjerdingvej mellem slaglinierne; Nils Juel lod skyde det danske
løsen for at udfordre Horn, som havde luven, da vinden var sydsydvest, til angreb. Denne ville imidlertid
ikke begynde, og klokken mellem 5 og 6 gav Nils Juel da tegn til kamp:
Han hejsede det røde flag
og slog på fjenden slag i slag, da skreg de højt blandt stormens brag:
„Nu er det tid! ”

Slaget begyndte med, at en mindre afdeling af den svenske flåde skiltes fra adelhoben og kom nær ind
under land, nord for Stevns. Juel efterlod da en tilsvarende styrke derinde og fulgte Horn ud på åbent
vand. Medens der kæmpedes her over hele linien, gik vinden, som Juel havde forudset, om i vest,
hvorved han fik luven; denne fordel benyttede han til at lade sine skibe danne en lodret linie og sætte ind
på den fjendtlige slagorden, der derved blev sprængt; 16 skibe under admiral Sparre blev afskårne fra
resten og måtte søge deres redning i flugten. Slaget opløstes nu i en række spredte kampe, i hvilke især
admiralskibene blev hårdt angrebne; Nils Juel måtte to gange flytte sit flag for vedblivende at kunne
deltage i slaget; hans personlige mod og stridslyst var ikke mindre end hans overlegne dygtighed som
flådefører. Den svenske flåde blev aldeles spredt og opløst, dens levninger undkom til alle sider; jagten
på dem ophørte først den næste morgen. Ikke mindre end 7 linieskibe foruden nogle mindre fartøjer med
i alt 456 kanoner blev tagne og bevarede for den danske flåde; flere andre, uvist hvor mange, gik tabte,
dels i, dels efter slaget; den danske flåde mistede derimod ikke ét fartøj. De faldnes og fangernes antal
var stort.
Vidt og bredt, så langt kanonernes torden kunne høres, opsendtes der bønner for de danske våbens
lykke; da sejren var vunden, holdtes der takkefest over hele Danmark og Norge. Nils Juel hædredes efter
fortjeneste af konge og folk; han havde hævdet de danske sømænds ære over for hollænderne og for
bestandig brudt deres overmodige indflydelse, og han havde reddet de danske øer for den skæbne, som
var tiltænkt dem af kong Karl, hvis ordrer lød på at hærge og brænde overalt, hvor det kunne lykkes at
kaste tropper i land.
Der blev slået en ualmindelig stor skuepenge over slaget i Køgebugt med den stolte påskrift: „Således
stilles urolighederne på Østersøen”. Admiral Tromp måtte kort efter vige for Nils Juel i den øverste
kommando over flåden.

Aldrig har Danmark ført en krig med større ære og mindre fordel end denne såkaldte „Skånske Fejde”.
Efter at have tiltvunget sig herredømmet over Østersøen erobrede flåden i forening med Brandenborg
det svenske Pommern med øen Rygen, idet en svensk hær på 40,000 mand her blev opreven; Jens Juel
blev indsat til landshøvding på Rygen i kongen af Danmarks navn. Men intet af alt dette kom os i
virkeligheden til gode. Hollænderne forrådte åbenbart deres forbundsfællers sag, og Spanien og Østrig
fulgte det givne eksempel; de drog sig ud af krigen imod givne løfter, idet de overlod Danmark til dets
skæbne. Et øjeblik tænkte kong Kristian på ene at fortsætte kampen med Sverrig og Frankrig, men
fornuften sejrede dog over denne naturlige harme, og han nedlagde sine sejrrige våben uden at opnå
andet af, hvad han havde efterstræbt, end den rolige besiddelse af grevskaberne Oldenborg og
Delmenhorst, som Gottorp oprindelig havde været medejer af. Ved freden i Lund 1679 måtte han
tilbagegive de erobrede fæstninger i Skåne, øerne Gulland og Rygen samt de gottorpske lande. Kun de
44 krigsskibe, som efterhånden var erobrede, blev under dansk flag. Sverrig havde i alt mistet 70 skibe
og store hærafdelinger; det reddedes kun fra en forsmædelig fred ved Hollands troløshed og Frankrigs
overlegne politik.

Den skånske fejde opgjorde et stort regnskab med fortiden. Fra nu af var enevælden sikret for lange
tider, eftersom den havde vist sig i stand til at løse de opgaver, som adelsvælden havde ladet ligge. Selv
om det ikke skulle lykkes at vinde Skåne tilbage, så havde man dog set, at Sverrigs overmagt næppe
ville være af varighed, og at ligevægten i Norden endnu stod til at vinde tilbage.
Tanken om Skåne blev vel ikke endnu opgiven, men den trådte dog fra nu af stærkt tilbage. Kong
Kristian gav Karl 11. sin søster til ægte, hun skænkede Sverrig dets største krigshelt, kong Karl 12.
Derimod rettede kongen hele sin opmærksomhed på Gottorp. At han måtte opgive lenshøjheden igen,
var det, som vel nok gik ham mest til hjerte ved freden i Lund, og han efterlod sig et testamente, i
hvilket han først og fremmest lagde sine efterfølgere på sinde at generhverve Sønderjylland og den
gamle rigsgrænse ved Ejderen.

Sin vrede mod Griffenfeld glemte Kristian 5. næppe nogen sinde. Det mangeårige fængsel nedbrød hans
helbred; først året før sin død flyttedes han til Trondhjem for at være under dagligt lægetilsyn; sin frihed
fik han aldrig († 11. marts 1699). Hans skæbne viser os de store skyggesider ved enevældens
selvrådighed.

Nils Juel blev rigeligt belønnet. Han blev både hvid og blå ridder (af Danebroge og elefanten) og friherre
(baron). For sine rigelige byttepenge købte Han kronens jordegods på Thorsing og grundlagde her et
baroni for sin slægt.

25 — Sønderjyllands generhvervelse
Kong Kristian den femte havde gjort det til et hovedformål for sin politik at tilbagevinde lenshøjheden
over Gottorp, som på en så skammelig måde af en troløs lensmand var fravristet hans fader. Da det
mislykkedes i den Skånske Fejde, genoptog han tanken nogle år efter, idet han atter holdt det hertugelige
Sønderjylland besat i 5 år; men også denne gang måtte han opgive sit forehavende på grund af
stormagternes indsigelse. Han pålagde sin søn og efterfølger aldrig at tabe dette mål af syne.
Fredrik 4. deltog alt året efter sin tronbestigelse (1700) med kejser Peter den Store af Rusland og kongen
af Polen i et forbund mod Karl 12. af Sverrig og hertug Fredrik (4.) af Gottorp, som var gift med Karls
søster. De hertugelige lande blev atter besatte, men kong Karls dristige tog over sundet og ankomsten af
en engelsk-hollandsk flåde foran København tvang Fredrik 4. til igen at slutte fred og overlade sine
forbundsfæller krigens fortsættelse. Karl drog til Rusland og indlagde sig her og i Polen en udødelig
berømmelse som hærfører og tapper soldat; men han ødelagde sit rige ved de uophørlige krigstog og
endte 9 år efter med at blive slået og fuldstændig overvunden af Peter den Store i slaget ved Pultava.

Kong Fredrik sluttede sig nu igen til hans fjender og genoptog krigen, som endnu fortsattes i 10 år, indtil
efter Karls fald. Det var den såkaldte Store Nordiske Krig, den sidste store styrkeprøve mellem de
nordiske frændefolk, blodig og omskiftelig som de andre, men rig på smukke bedrifter både til lands og
til vands.
En dansk hær prøvede først på at gå over sundet for at vinde Skåne tilbage. Men her var i de 30 år siden
den sidste fejde alle forhold forandrede; det var 50 år, siden den svenske erobring havde fundet sted, og
den lette overgang fra dansk til svensk var imidlertid fuldbyrdet. Den danske hær fik en lunken
modtagelse, og det lykkedes den djærve general grev Magnus Stenbok at kaste den tilbage til Sjælland
med store tab. Til søs indlededes krigen i det samme år med en mindeværdig bedrift fra dansk side. En
stormfuld eftermiddag stod den svenske flåde under admiral Wachtmeister ind i Køgebugt, hvor
Gyldenløve lå med en flådeafdeling. Den danske admiral gav straks ordre til at kappe anker, og det
lykkedes ham hurtig at komme i slagjorden for at modtage fjenden. Yderst i forreste række lå linieskibet
„Danebrog” under kommandør Iver Hvidtfelds kommando. Det optog straks kampen, men der udbrød
kort efter ild under dækket; den udbredte sig efterhånden op til masterne, som faldt ned den ene efter
den anden. Hvidtfeld havde valget mellem at søge sin og mandskabets redning ved at drive af for vinden
eller at sætte livet til for at undgå den fare, som heraf ville opstå for den øvrige flåde. Han valgte det
sidste, kastede med stort besvær anker og fortsatte skydningen, alt imens ilden rasede omkring ham.
Omtrent en timestid efter, at kampen var begyndt, var „Danebrog” brændt helt ned Til vandgangen og
sprang nu i luften med et par forfærdelige knald. Over 500 søfolk fandt heltedøden med deres tapre
kommandør. Vraget blev for en del år siden taget op og en del af malmkanonerne bjærgede fra
havbunden; nogle af dem blev opstillede som et mindesmærke for helten og hans mænd, andre støbtes
om til æresstøtter for Nils Juel og Nils Ebbesen.

Efter at krigen derpå havde lidt nogen afbrydelse ved en udbrudt pest på Sjælland, førtes den i året 1712
over til de svenske lande i Nordtyskland, hvor de danske angreb fæstningen Vismar og erobrede
hertugdømmet Bremen hinsides Elben mellem Holsten og Oldenborg. Nu kom imidlertid også grev
Stenbok til Tyskland med sin hær; fra svensk Pommern vendte han sig mod vest og slog den danske hær
ved Gadebusch. Derpå trængte han ind i Holsten, brændte staden Altona og gik nordpå over Ejderen op i
Sønderjylland.
På Gottorp rådede den gang som formynder for den umyndige hertug Karl Fredrik hans farbroder,
Kristian August, biskop af Lybek, og hans snedige minister, baron Gørtz. De erklærede hertugdømmet

for neutralt uden hensyn til det gamle, ofte stadfæstede forbund mellem kongerigerne og
hertugdømmerne, som endnu stod ved magt. Men ved siden af stod de endog i hemmelig forståelse med
Stenbok for at tilskynde ham til toget nordpå og at sikre ham et tilflugtssted for det tilfælde, at han skulle
møde uovervindelige hindringer på sin vej.
De svenske fortropper kom til Flensborg, hvor den djærve købmand Frans Bøkman på egen hånd
foruroligede dem således, at de atter opgav byen; kort efter trak hele hæren sig sydpå ned i Ejdersted.
Kong Fredrik 4. samlede, hvad han kunne, af tropper fra Jylland og øerne og forenede sig med russerne,
der sønderfra fulgte efter de svenske. Da åbnede den gottorpske fæstning Tønning ved Ejderen på
biskoppens befaling sine porte for den svenske hær og skaffede den derved dækning imod de overlegne
fjender.

Medens nu fæstningen efterhånden indesluttedes fra landsiden og afspærredes fra søen, udstedte kongen
den 18.februar 1713 en kundgørelse, hvorved han tog de gottorpske lande i besiddelse. Nogle måneder
efter måtte Stenbok overgive sig med sin hær på 11,000 mand, medens Tønning holdt sig et helt år.
Fæstningen blev derefter sløjfet og gjort til en åben plads. Hele Sønderjyllands styrelse samledes i en
såkaldet overret i Slesvig, adskilt fra Holstens.
Hermed havde kong Fredrik i grunden opnået, hvad han med nogen grund kunne håbe at beholde; han
holdt sig derfor stille i den nærmest følgende tid, indtil Karl 12.s tilbagekomst fra Tyrkiet, hvor han
havde opholdt sig i de sidste 5 år, tvang ham til igen at gribe til våben. Det lykkedes at vinde England
for et forbund imod den frygtede modstander, idet kongen overlod det det erobrede hertugdømme
Bremen, imod at England forpligtede sig til at sikre Danmarks krone den gottorpske del af Slesvig. Den
samme forpligtelse påtog kongen af Prøjsen sig, idet han samtidig tiltrådte forbundet mod Sverrig (maj
1715).
Fra nu af førtes krigen med stor kraft i tre år. De danske indtog fæstningen Stralsund og underkastede
sig svensk Pommern, som nu for en tid toges i besiddelse som „dansk Pommern”. Derpå førtes krigen
med stor hårdnakkethed og forbitrelse her i Norden og på Østersøen. Det var i disse år, Gabel og
Sehested vandt deres berømmelse som admiraler, medens nordmanden Peter Vessel (med adelsnavnet
Tordenskjold) udførte en række mindeværdige bedrifter, som satte ham ved siden af de største søhelte.
Efter at den svenske flåde ved gentagne nederlag var fordreven fra vore og de tyske farvande, kom
kampen især til at dreje sig om Norge. Karl 12. kunne ikke tænke på fred, før han enten havde oprettet
sine mange nederlag eller skaffet Sverrig vederlag for de tab, det nødvendigvis ville komme til at lide
hinsides Østersøen, i Tyskland og over for Rusland. Intet kunne da ligge nærmere for ham end at
underkaste sig Norge, der ville give Sverrig en overordentlig tilvækst i sømagt. Men hans planer
strandede på nordmændenes heltemod. To gange faldt han med stor kraft ind over grænsen, men begge
gange standsedes hans fremgang ved Fredrikshald og fæstningen Fredrikssten, medens Tordenskjold
gjorde ham afbræk på søen. Her fandt han også heltedøden for en kugle fra fæstningen (1718). Han var
da 36 år gammel og havde tilbragt de 18 år uden for sin hovedstad på uafbrudte hærtog. Ingen anden
nordisk konge fra den historiske tid kan i den henseende sættes ved hans side. Men han krævede ofre af
sit rige, som langt oversteg dets evne, og han styrtede det derved i tab og elendighed.
Efter Karls fald måtte Sverrig tænke alvorlig på fred, og det fred for enhver pris. Til Rusland tabte det
sine lande ved den finske bugt, hvor Peter den Store havde bygget en ny hovedstad, St. Petersborg, for
sit store rige. Prøjsen fik et stykke af Pommern, England Bremen og Ferden. Over for Danmark opgav
Sverrig toldfriheden i sundet som vederlag for det erobrede Pommern, der tilbagegaves, ligesom det
samtykkede i gottorpernes fordrivelse fra deres lande.
Den tyske kejser ville imidlertid ikke give sit minde til, at denne fyrsteslægt skulle miste sin del af

Holsten, og denne tilbagegaves derfor hertug Karl Fredrik, som fra nu af tog ophold i Kiel. Besiddelsen
af Slesvig garanteredes derimod Danmark på ny i forbindelse med freden så vel af England som af
Sverrigs gamle forbundsfælle, Frankrig.

I anledning af freden i Frederiksborg sloges der efter tidens skik et par skuepenge, som udtrykte glæden
så vel over freden i sig selv som over dens dyrekøbte frugter. På den ene ses Danmark-Norge og Sverrig
som to kronede kvinder række hinanden hånden over fredens alter; i randen læses de ord:
„Én tro, ét blod, ét navn
Blev Nordens fred og gavn.”

På den anden fremstilles Danmark som en kronet kvinde, siddende på Sønderjyllands grund; foran
hende knæler tvende mænd, havguden med sin trefork og flodguden med et ror; dets er rigets tvende
grænsevogtere: sundet og Ejderen. Selv samme tanke udtrykkes i en rimet avis, der den gang udkom,
idet den siger:
„Du igenfødte dansk, behjertet sønderjyde,
der efterdags med os skal lige lykke nyde,
glæd dig, at Gud igen til riget komme lod
det rige Øresund og stridig Ejderflod!”

Vistnok var der aldrig sluttet en fred mellem de nordiske folk, som grundigere end denne oprykkede
gamle stridsspørgsmål med rode. Derfor blev den også af så lang varighed; ja, man kan med sandhed
sige, at den endte den sidste krig mellem broderrigerne; de senere småfejder var for intet at regne mod
tidligere tiders hærtog.

Det var kong Fredrik om at gøre at få sin eneregering og den danske krones ret i Sønderjylland
stadfæstet fra alle sider; stormagterne havde vel ydet ham en politisk garanti, men han ønskede tillige
indbyggernes fulde tilslutning og selve de fordrevne hertugers afkald. Dette sidste opnåede dog først
hans sønnesøns søn, kong Kristian 7., et halvt hundredår efter freden i Fredriksborg. Det første faldt det
derimod ikke så vanskeligt at opnå.

De gamle landdage i hertugdømmerne (bestående af ridderskabet og stædernes ombud) havde ikke været
sammenkaldte siden den Skånske Fejde, da kongerne og hertugerne ikke ville finde sig i nogen
indskrænkning af deres enevælde. Kong Fredrik og den samtidige formynderstyrelse på Gottorp havde
derimod en gang sammenkaldt ridderskabet alene og forhandlet med det som landdag, og en lignende
besluttede kongen nu igen at udskrive for Sønderjylland alene, for at den i hertugdømmets navn og på
dets vegne kunne hylde ham som eneste lovlige „landsherre”. Det blev den sidste landdag i
Sønderjylland, ligesom hin rigsdag i København, der hyldede kongens farfader som arvekonge, var
bleven den sidste i Danmark og Norge.

Ved et kongeligt åbent brev sammenkaldtes „prælater, det hele ridderskab og andre, som ejer adeligt
gods i hertugdømmet Slesvig”, til møde på Gottorp slot, hertugdømmets gamle hovedborg. Brevet
meddelte dem sagernes stilling: hertugen af Holsten havde spillet under dække med rigets fjender og
indrømmet dem fæstningen Tønning, hvorved kongen var bleven foranlediget til igen at tage hans del af
Sønderjylland i sin besiddelse som et i tunge tider med urette fra Danmarks krone løsrevet ledemod. Ved
freden med Sverrig var dernæst hele Slesvig, deri indbefattet gottorpernes forhenværende halvdel, af
England og Frankrig tilsikret kongen, hvorfor han havde besluttet at forene de to dele til en helhed under
kronen. Til den ende ville han nu af alle hertugdømmets stænder modtage arvehyldingen som eneste,
uafhængig landsherre; indbyggerne i de særlig gottorpske amter skulle senere aflægge troskabseden til
hans fuldmægtige.

Hyldingen foregik da også på den fastsatte dag, idet de mødte hver for sig underskrev en edsformular, i
hvilken de tilsvor kongen og hans efterfølgere i regeringen „efter kongelovens orden” troskab og
lydighed. Derefter førtes de ind til kongen og stedtes her til personlig hylding og håndkys, ligesom det
var sket ved arvehyldingen i København. Foruden ridderskabet og de uadelige godsejere var også
provsterne indkaldte til dette møde; det var altså mænd af alle tre „stænder”, som hyldede kongen på
hele hertugdømmets vegne. På et guldbæger, som dronningen få uger efter forærede kongen til hans
halvhundredårige fødselsdag, fremstilledes denne højtidelighed billedlig: foran kongen knæler tre mænd,
én af hver stand, og der læses den indskrift: „stænderne i fyrstendømmet Slesvig hylde kong Fredrik 4.
1721, d. 4. Sept.”
Arvehyldingen på Gottorp har i den nyere tid været genstand for mange forskellige fortolkninger. Det er
dog klart så vel af de ved stændernes indkaldelse og i hyldingseden brugte udtryk som af de talrige andre
udtalelser fra samtiden, at kongen ved denne handling på en for alle forståelig måde adskilte
Sønderjylland fra enhver politisk forbindelse med Holsten og knyttede det uopløselig til den danske
krone og det danske kongehus. De to løver, som fra gammel tid var hertugdømmets mærke, flyttedes
derfor også som tegn på denne forandrede retsstilling fra mellemskjoldet i kongevåbnet, hvor de havde
haft deres plads sammen med Holstens trende mærker, over til hovedskjoldet mellem kronens
ejendomslande.
Hvad derimod landets fremtidige styrelse angik, da undlod kong Fredrik 4. des værre at bryde med
fortidens uheldige udvikling. Den særlig „overret” på Gottorp blev bevaret, tysk vedblev at være
Sønderjyllands regeringssprog, og det danske hertugdømmes lovgivning var fremdeles i de fleste
tilfælde ensartet med den i kongens tyske lande, forskellig fra den i Danmark og Norge, i stedet for, at
man burde have indsat modersmålet i sin ret, styrket ved det skoler og højere læreanstalter og have
forberedt en fuldstændig sammensmeltning af den genvundne befolkning med moderlandet

I den henseende stolede kong Fredrik 4. vistnok på fremtidens yderligere udvikling af den politiske
tanke, som han selv havde taget i arv efter sin fader og bragt et så afgørende skridt frem imod målet.
Eftertiden har ikke været skånsom i sin dom over hans undladelse; men ved nærmere at lægge mærke til
hin tids forhold, der er så forskellige fra alt, hvad vi i vor tid er vante til at forestille os, vil man let få øje
for, hvor meget han i virkeligheden opnåede.
Indtil freden i Fredriksborg og arvehyldingen var hertugen af Gottorp medejer af hele hertugdømmet.
Han havde ikke blot sine særlige amter, men desuden del i alle fælles regeringshandlinger; adelen,
godsejerne og alle deres bønder havde to hertuger, og til en vis grad kunne det samme siges om alle
hertugdømmets indbyggere. Hele den fælles lovgivning udøvedes i begges navn; både den adelige
rytterhær og de uadelige fodfolk fra stæder og amter blev opbudte og edfæstede af dem begge; alle
indbyggerne skyldte dem derfor begge en vis troskab, i alle kirker blev der bedt for begge de regerende
huse. Det var denne gottorpernes medejendomsret, som kongen havde erhvervet; han løste derfor alle
indbyggerne fra deres ed til sin tidligere medregent og modtog stændernes hylding som eneste
landsherre.

En såre væsentlig og uadskillelig del af hin medejendomsret var den gensidige arveret. De to regerende
huse sad bestandig i politisk henseende i uskiftet bo; uddøde det ene, indtog det andet begges plads. Idet
altså kongen erhvervede gottorpernes medejendomsret, lå heri tillige en erhvervelse af deres arveret;
uddøde den kongelige mandsstamme, ville dens arvinger „efter kongelovens orden” vedblivende eje
Sønderjylland i henhold til den adkomst, gottorperne havde til det som mandsstammens arvinger og
medejere. Uddøde derimod begge de regerende hertugslægter, så var i virkeligheden Sønderjylland
hjemfaldet til det danske rige som et herreløst len, med mindre kongerne skulle have givet også andre

slægter lensløfte på det.

Det fremgår af forskellige træk, at kong Fredrik 4. ikke efter 1721 i givet tilfælde ville have gentaget de
ældre tilsagn på fælleshåndsforleningen til de hertuger af sønderborgernes hus, som endnu havde len i
Sønderjylland; den havde, som vi har set, ingen retlig hjemmel i tidligere overenskomster, men havde
bestandig været en ren nådessag fra kongernes side, og dens ophør fra nu af var dermed i grunden en
given sag. Derimod gentog kong Kristian 6. efter sin tronbestigelse det tidligere tilsagn til hertugen af
Glyksborg. Forholdet blev herefter dette, at denne hertugslægt bevarede sin arveret tilhertugdømmet
som dansk kronlen efter den kongelige og den gottorpske linies afgang.

Det måtte selvfølgelig være kongerne meget om at gøre at opnå gottorpernes frivillige samtykke til
denne tilegnelse af deres medejendomsret. Der blev i årenes løb gjort hertugen en række tilbud for at
afkøbe ham hans ret for penge eller for vederlag i Holsten og Oldenborg, men alt var forgæves. Sagen
blev særdeles vanskelig, da Karl Fredrik var bleven gift med en datter af kejser Peter den Store, og deres
søn, Karl Peter Ulrik, blev tronfølger i Rusland; han er som bekendt stammefader til den nuværende
kejserslægt. Det skyldes den udmærkede statsmand Johan Hartvig Bernstorf, at de farer, som herfra i
adskillige år truede Danmark, lykkelig blev afbødede; det kostede megen møje og mange penge, men
det opnåedes dog omsider.

Da efter Karl Peter Ulriks død som kejser (1762) den højtbegavede kejserinde Katrine 2., der i øvrigt
selv på mødreneside tilhørte huset Gottorp, overtog det store riges styrelse, genoptoges tidligere
underhandlinger om et fuldstændigt afkald på Sønderjylland og et samtidigt mageskifte mellem de tyske
lande Holsten-Kiel og grevskabet Oldenborg. Det endte med en overenskomst i året 1767 og
udfærdigelsen af de endelige traktater 6 år efter, da hendes søn, den senere kejser Povl, havde nået den
myndige alder. Ved denne overenskomst gav gottorperne fuldstændig og for bestandig afkald på al ret til
Sønderjylland, både den tidligere ejendomsret og den fremtidige arveret, til fordel for den danske krone.
Som vederlag betaltes der en del penge, og bispedømmet Lybek overlodes gottorperne. Samtidig
foretoges mageskiftet; hele hertugdømmet Holsten forenedes herved under kongehuset, medens
grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst overlodes gottorperne, der gav det til en yngre gren af slægten
som et selvstændigt hertugdømme i forbindelse med bispedømmet Lybek (Eutin).
Hermed var der grundlagt en ny statsretlig ordning, som kunne være bleven til stor velsignelse for vort
fædreland, dersom de senere konger havde forstået dens betydning og holdt ubrødelig over dens
bestemmelser. Hvad Fredrik 4. havde udført med våbenmagt og fået sine mægtige forbundsfællers
forsikring på, det var nu frivillig og med fuld retsgyldighed af rette vedkommende overdraget til hans
slægt. Sønderjylland var nu vundet for kongehuset for hele den tid, dets egen og gottorpernes
mandsstamme var til, altså for hele den tid, for hvilken dets lensforhold var blevet ophævet af kong
Fredrik 3. Først derefter kunne der blive spørgsmål om, hvorvidt der endnu fandtes berettigede arvinger,
det vil altså sige: fælleshåndsforlenede medlemmer af huset Sønderborg.
Dette spørgsmål fik sin besvarelse få år efter, at overenskomsten var afsluttet. Fælleshånds-forleningen
var, som vi har set, knyttet til besiddelsen af et virkeligt len; den tildeltes derfor efter Fredrik 4.s tid kun
hertugerne af Glyksborg. Da de andre linier af sønderborgernes hus imidlertid af kongerne erkendtes for
lovlige arvinger til disses len, kunne det forudses, at forleningen ville fortsættes i en uoverskuelig
fremtid og måske en gang føre til hele Sønderjyllands fornyede tab, især hvis det imidlertid skulle
lykkes et sådant hertughus ligesom gottorperne at komme på en fremmed trone. For at forebygge dette
afkøbte den fremskuende Bernstorf de andre linier deres arveret til Glyksborg; hertugen af
Augustenborg fik fire hovedgårde på Als og Sønderborg slot imod at give afkald på al arveret til
hertugen af Glyksborgs len, og samme afkald gav hertugen af Sønderborg-Beck imod løfte om en

lignende affindelse for det tilfælde, at arven skulle tilfalde ham (1756). Dermed var
fælleshånds-forleningen på Sønderjylland for bestandig indskrænket til den ene endnu forlenede linie,
hvis mænd havde modtaget den fra konge til konge. Den uddøde imod al forventning allerede i året
1779, og dens len faldt således til kronen. Der fandtes fra nu af ingen lensarvinger mere til
Sønderjylland, og dette gamle hertugdømme kunne ikke mere på en fredelig og lovlig måde skilles fra
moderlandet.

Med Holsten forholdt det sig ganske anderledes. Her havde sønderborgerne til det sidste vedligeholdt
fælleshånds-forleningen, både de, der ejede len (Pløn), og de, der intet ejede. Den tyske kejser, Holstens
lensherre, havde aldrig som den danske konge ophørt at være valg-konge; han var ved rigets
lensforfatning og sin håndfæstning bunden til at forny alle len efter den lovhjemlede orden. Da huset
Pløn uddøde i året 1761, og dets land efter overenskomst med arvingerne forenedes med kongens del af
Holsten, bestemtes det, at der kun skulle finde én forlening sted, men ved denne skulle sønderborgernes
nedarvede ret være forbeholdt. Da kort efter også den gottorpske del for bestandig forenedes med den
kongelige, indskrænkedes forleningerne efter kongens ønske yderligere til en enkelt for det hele
hertugdømme. Ved mageskiftet var endvidere grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst, som samtidig
ophøjedes til et hertugdømme, for bestandig trådte i stedet for den gottorpske del af Holsten. Nu var
efter tidligere afgørelser de sønderborgske hertuger utvivlsomt kongehusets arvinger i Oldenborg; de
måtte altså for fremtiden med samme ret blive det i Holsten. Nogen udtrykkelig tilkendegivelse heraf var
dog ikke optagen i den afsluttede overenskomst, og skønt der næppe kan være nogen tvivl om de den
gang forhandlende magters mening, blev ved denne udeladelse dog døren åbnet for senere tvivl og
stridigheder.
Den dansk-holstenske regerings opfattelse af det ved mageskiftet skabte forhold fremgår især med fuld
klarhed af den yngre Bernstorfs udtalelser i anledning af kongedatteren Louise Augustas giftermål
(1779). Da kronprins Fredrik nemlig var svag, og hans eneste frænde på fædrenesiden, hans farbroder,
arveprins Fredrik, i de første år af sit ægteskab ingen børn havde, frygtede man for, at den kongelige
mandsstamme i en ikke fjern fremtid skulle uddø, og det var derfor af vigtighed at vælge en ægtefælle
for kongens eneste datter med denne mulighed for øje. „Ingen kan for dette tilfælde miskende hendes
kongelige højheds arveret til Danmark, Norge og Slesvig,” skrev den store statsmand ved denne
lejlighed, — „hun vil arve alle de lande, som udgør Danmark i videre forstand, dog undtagen Holsten.
Dette ville som et uimodsigeligt rigs-mandslen blive revet fra de andre kongelige lande og blive den
nærmeste lensarving til del, og hvor er så mageskiftets lykkelige følger ?” Det eneste middel til også for
dette tilfælde at sikre sig det tyske len var der: for „prinsesse Louise Augustas forbindelse med den
nærmeste lensarving, ”nemlig hertugen af Augustenborgs ældste søn, prins Fredrik Kristian”.

De pågældende var den gang endnu børn; men de havde næppe nået den voksne alder, før ægteskabet
imellem dem kom i stand (1786). Fra den tid af opførte den danske statskalender i sin udsigt over de
fyrstelige huse i Europa huset „Holsten” som en helhed, delt i to: den kongelig danske og den gottorpske
gren. Til den første regnedes „den yngre kongelige linie”, som igen var delt i to: Augustenborg og Beck,
der begge nedstammede fra Alexander af Sønderborg.

Det værk, bernstorferne havde foresat sig at fremme: en fuldstændig udsoning i den oldenborgske slægt,
en fuldstændig betryggelse af Danmarks fremtid, syntes at skulle nå sin afslutning i dette ægteskab. Men
til hvor ringe både det blev for kongehuset, hertugslægten og de folk, hvis fremtidslykke det skulle sikre,
har des værre de sidste slægtled bittert måttet erfare.

26 — Ludvig Holberg
Denne navnkundige forfatter var født i Bergen den 3. december 1684 og søn af en norsk officer,
kommandanten på Bergenhus, Peder Nielsen Holberg. Moderen, der var en norsk præstedatter, blev
tidlig enke og havde møje med at opdrage sine seks børn, så Ludvig kom tidlig til at sørge for sig selv.
Han fik dog en god opdragelse og blev student fra skolen i sin fødeby; et par år efter blev han theologisk
kandidat ved universitetet i København; han var da næppe tyve år gammel. De følgende 5 år tilbragte
han for det meste på rejser: han opholdt sig et år i Holland, halvtredie i England og en kort tid i
Tyskland. Han havde på disse rejser samlet mange kundskaber ved de fremmede højskoler og især i de
store bogsamlinger; men af nok så stor betydning var det dog for ham, at han havde lært de
vesteuropæiske folk til gavns at kende. Både England og Holland var den gang langt forud for vort
fædreland og vore nærmeste naboer mod nord og syd. Holland var en rig fristat, der i løbet af det sidste
hundredår havde været et af midtpunkterne for Europas politik, videnskabelighed og en ejendommelig,
udmærket malerkunst. England, som begyndte at gøre det rangen stridig i herredømmet over havene,
havde et samfundsliv og en rigdom af overleverede skikke i kirke og stat, i rettergang og parlament, som
dannede den stærkeste modsætning til, hvad hjemmet i den henseende frembød. Her fattede derfor også
Holberg den plan at meddele sine landsmænd noget af og om dette rige liv, hvortil vi så hårdt kunne
trænge. Han besluttede at blive historisk forfatter, at skildre de fremmede folk, beskrive deres land,
meddele noget om det offentlige og private liv iblandt dem og vise, hvorledes de var blevne til det, de nu
var. Efter sin hjemkomst, da han opholdt sig fem år i København, satte han noget af dette i værk: han
skrev en indledning til de europæiske rigets historie og senere et tillæg til den, med beskrivelse af de
lande, han selv havde set. Samtidig skrev han Danmarks historie under kongerne Kristian den fjerde og
Fredrik den tredje.
Men det var ikke hans bestemmelse ad denne vej, der den gang kun langsomt, om nogen sinde, kunne
føre til målet, at blive grundlægger af det nye åndsliv i Norden. Han kom igen på rejse, dreven af den
trang til at udvikle alle sine åndsevner, som han ikke her hjemme kunne få tilfredsstillet. Denne gang
gæstede han de livligere folkefærd i Frankrig og Italien; han opholdt sig en halvanden år i Paris og en
vinter i Rom. Hjemkommen herfra fortsatte han sine videnskabelige sysler i København, hvor han havde
fundet ansættelse som professor ved universitetet. Men nu var der vågnet en anden ånd i ham, han havde
fået et nyt blik på livet. Både i Frankrig og Italien fandtes der den gang fortrinlige theatre, især for
lystspillet, komedien, og denne kunstform havde i høj grad tiltalt Holbergs medfødte sans for vid og
skæmt. Han havde her tillige set, hvor stor den virkning er, som skuespillet øver på forstandige tilskuere,
hvorledes ved det deres blik kan åbnes for vrangsiderne i samfundslivet og for de mange dårskaber og
svagheder hos enkeltmand. Det gik op for ham, at det tit og ofte er lettere at påvirke folk ved at le dem
ud end ved at holde straffetaler for dem, og at meget er vundet for den almene oplysning der, hvor man
gør sig latterlig ved at være uvidende, indbildsk og urimelig.
Det var en uvurderlig lykke for udviklingen af vor nordiske folkelighed, at netop dette syn på livet var
det, som først og med den mægtigste åndskraft gjordes gældende iblandt os i den nye tid. For sydboen
ligger det nærmere at tilegne sig et let og frit blik på livet; men hverken i Tyskland, Holland eller
Norden havde man hidtil kendt denne ubundne og hensynsløse skæmtetone, som Holberg indførte i vor
literatur. Den faldt imidlertid hos os sammen med et udpræget anlæg i vor folkekarakter, og ligesom den
derfor straks gjorde et mægtigt indtryk, er den senere bleven en uadskillelig del af vor natur. Fremfor alt
har den på ny befæstet og uddybet modsætningen til Tyskland og hele den tyske åndsudvikling, der
under andre forhold, som det synes, let ville kunne være bleven farlig for vor folkelige selvstændighed.

Før Holberg grundlagde den danske skueplads, udgav han et digt, som ved sin form ikke mindre end ved
sit indhold måtte gøre et overvældende komisk indtryk på alle. Det var heltedigtet „Peder Pårs”, som
skildrer en dansk provinskøbmands sejlads fra Kallundborg til Århus, hans stranding på Anholt, og hvad
der ellers tilstødte ham på rejsen til sin fæstemø i Jylland. Holberg fik i denne digtning lejlighed til at
svinge latterens svøbe over mangfoldige af tidens dårskaber. Alle stænder og alle samfundsforhold måtte
holde for: universitetet og de lærde, præster og degne, dommere og fogder, officerer og korporaler,
købmænd, bønder, skippere og strandboer, svende og piger, læger og signekærlinger, — og gennem de
små forhold og de lavere stillede i samfundet rettede forfatteren sit vid og sine skæmtsomme udfald mod
de fornemme og styrende, som han ikke ligefrem kunne sigte på.
Hvad der i „Peder Pårs” var sammentrængt i en kort og dog spredt fortælling, hvad der her ofte kun var
antydet, til dels kun forståeligt for de videnskabelig dannede, det trådte klart, tydeligt for alle og ligesom
håndgribeligt frem i komedierne, der forfattedes få år efter. „Peder Pårs” var udkommen i de sidste år af
den Store Nordiske Krig. „Den Danske Skueplads”, det første danske theater, blev oprettet 1722 og kom
til aldeles overvejende at opføre stykker af Holberg. I dette og de nærmest følgende år skrev han over en
snes af sine fortrinlige lystspil. Det var, som om han på én gang havde fundet sin ypperste evne; det ene
arbejde drog det andet efter sig, indtil han havde fremstillet så at sige alle sider af vort lille samfundsliv,
alle de fremtrædende dårskaber hos vort folk. Der fortælles, at forfatteren selv mange gange blev så
henreven af det komiske i, hvad han skrev, at hans husfæller kunne høre den ellers alvorlige og stille
mand le højt og længe ved sit arbejde. Denne latter meddelte sig til alle, som så hans skuespil blive
opførte, og den forplantede sig med dem fra hus til hus, fra by til by, så langt det danske sprog kunne
forstås, ikke blot over hele Danmark og Norge, men også til Sverrig, der endnu nylig havde stået i våben
imod os.
Enhver mand og kvinde, som overhoved har del i vort åndsliv og vore bogskatte, kender Holbergs
komedier; de er nu i snart to hundrede år bleven læste af slægt efter slægt og har gjort et uudsletteligt
indtryk på alle. En tid fulgte også vore naboer med og søgte at tilegne sig dem; de oversattes på
hollandsk og tysk og spilledes på de fremmede theatre; men det varede ikke ret længe, før tyskerne kom
helt bort fra denne måde at se livet på. Deres tunge alvor formåede ikke at slå sig løs, de savnede i „den
danske skueplads”, som forfatteren kaldte sine komedier, et dybere indhold, vægtige og alvorlige tanker
og en følelsesfuld kærlighedsdigtning. Det skal da også villig indrømmes, at Holbergs komedier
ingenlunde indeholder alt, hvad man ønsker og venter at finde i digtningen, og den, som kun havde sans
for dem og intet andet, ville med rette gælde for såre ensidig udviklet. Men ved siden af alle de alvorlige
tanker, al den dybe og rige digtning, som vor literatur indeholder, er det særdeles velgørende at have
disse mesterlige skæmtedigte, der giver læseren og tilskueren et billed af det menneskelige sinds og det
daglige livs utallige skrøbeligheder og derved advarer ham imod selv at hjemfalde til de overdrivelser,
de dårskaber og forskruetheder, som Holberg har blottet for latteren.

Fra Holbergs tid af har Danmark haft et nationalt theater. Vel blev den første skueplads, som oprettedes i
Fredrik den fjerdes tid, igen nedlagt efter Københavns store ildebrand (1728). Og den følgende konge,
Kristian den sjette, var ikke gunstig stemt for skuespil; Men hans søn Fredrik den femte lod et
selvstændigt theater bygge på Kongens Nytorv, og Holberg, der den gang endnu levede, sattes i spidsen
for det. Denne skueplads har udrettet uberegneligt for vort sprog og hele vort bogvæsen; ikke uden føje
fik den i en senere tid den stolte overskrift: „Ej blot til lyst”! Den har fremkaldt nye forfattere og en
række ypperlige skuespillere, og få eller ingen af de mænd, som har haft del i udviklingen af det danske
åndsliv, har været uberørte af den vækkende og forædlende påvirkning, theatret udøver på enhver
modtagelig tilskuer.
Efter at have skrevet sine komedier blev Holberg igen historisk forfatter; han skrev sin berømte

„Danmarks Riges Historie”, i tre bind, og senere en kirkehistorie, jødernes historie og berømte mænds
og kvinders levned. Endvidere udgav han store samlinger af „epistler” (breve) og „moralske tanker”, det
vil sige en række små afhandlinger om almindelige emner, af historien så vel som det daglige liv, hvori
han søgte at vække sine læsere til selvtænkning, idet han meddelte dem sine egne tanker om dem. Ved
denne forfattervirksomhed fik han atter mangfoldige i tale, som den gang var uimodtagelige for hans
komiske digtning. Denne mødte nemlig fra først af stor modstand hos folk af alle stænder; mange følte
sig sårede ved digterens skæmt, fordi den gik deres egen tænkemåde for nær; andre havde den gang
tillige den fordom, at skuespil og allehånde skæmt var Vorherre en vederstyggelighed og uværdige for
alvorlige folk. Men mangfoldige af disse gik gerne ind på Holbergs øvrige forfatterskab, og kredsen af
dem, som læste dansk literatur, udvidedes overordentlig ved hans virksomhed. Han skrev modersmålet i
en let og tiltalende form, imod hvad man den gang var vant til, og det hævede vort sprog i folkets eget
omdømme, at en lærd og fremragende, begavet mand foretrak at skrive i det for at komme i forhold til
alle sine landsmænd, fremfor at henvende sig til det lærde Europa i et fremmed mål. Han oplevede da
også, at der oprettedes et dansk „Videnskabernes Selskab” (1742), hvis medlemmer forpligtedes til at
fremlægge deres arbejder i modersmålet.
Ved denne store virksomhed vandt Holberg med rette navn af „den danske literaturs fader”. Vel havde
vi før ham en række fremragende forfattere i modersmålet, ikke blot i reformationsårhundredet, men
også i den efterfølgende tid, der i det hele var ugunstig for den folkelige oplysning. I Kristian 4.s tid
optrådte således Anders Arrebo (Ærø-bo) med en meget læst digtning om „de 6 dages gerning”, og i
Kristian 5.s tid udgav Thomas Kingo sine salmer („det åndelige sjungekor”), der indtil den dag i dag har
hørt til den danske kirkes ypperste skatte. Men intet af dette kom dog til at danne udgangspunktet for en
sammenhængende literatur, der kunne siges at være et levende udtryk for dansk folkeejendommelighed
og forene hele den danske læseverden i en fælles åndelig udvikling. Dette var derimod i fuldeste mål
tilfældet med Holbergs talrige skrifter.
Holberg døde 1754 som en mand på 70 år; han vandt ved sine skrifter ikke blot ære, men også rigdom,
og da han døde, var han baron med et stort baroni. Men allerede 20 år før sin død havde han
tilkendegivet sin hensigt med således at samle gods og guld. I sin „betænkning over historier” siger han
nemlig efter at have gjort rede for sit forfatterskab: „og håber jeg i så måde nogenledes at have friet mig
fra ørkesløsheds eftertale, hvilket er alt, hvad jeg til belønning nogen tid har forlanget; thi det, som jeg
ved mine skrifters afsætning enten har erhvervet, eller ydermere kan erhverve, agter jeg ved en nyttig
stiftelse til det danske sprogs videre forfremmelse at give publico (almenheden) tilbage igen.” Dette
forsæt fastholdt han bestandig senere; ugift og uden nær slægt som han var, gav han sit baroni til
genoprettelsen af det i Kristian den fjerdes tid grundlagte, men senere nedlagte akademi i Sorø, som han
ønskede omdannet til en højskole for unge mænd af alle stænder. Denne tanke fastholdtes dog ikke
senere, og indtægterne af hans store jordegods anvendes nu, foruden til den lærde skole i Sorø, også til
theatret, til understøttelse af kunstnere og videnskabsmænd, til realskoler, en tid lang også til
folkehøjskoler og til videre uddannelse af lærere og lærerinder, overhovedet til talrige former for det
åndelige livs udvikling her i landet. Det er et vistnok enestående tilfælde, at én og den samme mand
således har vundet navn af „literaturens fader”, og at det tillige er bleven forundt ham at fremme dens
vækst gennem alle kommende slægter. Og dette er for os tillige et umiskendeligt pant på, at Holbergs
skæmt ikke kan og tør opfattes som spot eller hjerteløs hån over hans tid og hans folk. Har han revset
skånselsløst, hvad han fandt småt og småligt hos sin samtid, så har han gjort det, fordi hans øje blev
opladt for det på den måde, og fordi han vidste, at fra den side kunne han lettest komme det til livs; men
han glemte aldrig den beslutning, han havde fattet i sin tidligste ungdom, at han ville skrive for at løfte
sine landsmænd op til det samme stade, som de fremmeligste folk indtog, og det blev efterhånden
åbenbart for alle, at det, som drev ham dertil, var kærlighed til fædrelandet.

27 — Tre sønderjyder blandt Holbergs samtidige
Det hedder i den smukke sang, som ligner modersmålet ved en højbåren jomfru, at de fremmede bød
hende trældom i hendes egen borg: „men ret som de tænkte, hun var i bånd og bast, da lo hun så
hjertelig, at alle lænker brast”.

Digteren har herved selvfølgelig tænkt på Ludvig Holberg, der ligesom fik det danske sprog til at briste i
latter, så det tabte sin lånte pynt, udfriedes af sine bånd og igen kunne træde i dans til strengenes lyd.

Men det er ikke nok at briste i latter for den, som har været holdt i uværdig trældom, han vil også briste i
gråd; det er ikke nok at have mod og sindsstyrke til at le ad sine egne og andres dårskaber; den, der i
sandhed vil være fri, må også have mod og oprigtighed til at se og blues ved sine fejl og synder. Latteren
bortvejrer det forældede, det indholdsløse og tankeforladte; men kun tåren kan bringe nye kilder til at
åbne sig i vort indre, hvad enten det nu er sorg og smerte eller beundringen for det store og
ualmindelige, som lokker den frem i vort øje. Og har vort sprog tidlig lært at bære biddets pile fra mand
til mand, så har det til visse heller ikke forsømt at uddanne de toner, som taler til hjertet, og som
bevæger os i vore bedste øjeblikke. Det var forbeholdt nye slægtaldre efterhånden i den alvorlige
digtning at yde noget lige så fortrinligt som det, Holberg havde formået i den komiske; men alt samtiden
frembragte mænd, som vel ikke enkeltvis kunne måle sig med ham i den henseende, men som dog i
forening danner en modsætning til ham, som det vel er værd et øjeblik at dvæle ved.
Det bidrag, Holberg havde givet til den danske åndsudvikling, var i en ikke ringe grad hentet fra
udlandet. Ved opholdet i Vesteuropas hovedlande havde han frigjort sig selv for den hærskare af
fordomme, hvormed en hjemmefødning i Norden trådte ud i livet; at han var født og opdragen i Bergen,
der i århundreder havde været en samlingsplads for fremmede købmænd og søfolk, var vistnok heller
ikke uden betydning i den henseende. Men Holberg skyede tyskerne; de var ham imod, hvor han traf på
dem, og han kom kun en enkelt gang, ved en ydre foranledning, til deres store fædreland. I denne
ensidige forkærlighed for det ene og lige så ensidige forkastelse af det andet må man ikke søge nogen
fejl hos den enkelte forfatter. Det kan til sine tider være nødvendigt eller dog såre heldigt, at al vægten
lægges på en bestemt udvikling, og for Holbergs natur var det da såre vanskeligt at undgå en forkastelse
af den især på de tider tunge og formløse tyske åndskultur. En anden sag var det, at det danske folk og
det danske åndsliv i sin helhed ingenlunde kunne være tjente med at sønderrive de bånd, som siden
reformationen havde knyttet det til den beslægtede udvikling i Tyskland. Intet har vistnok bidraget mere
til, at det danske folk i forskellige tidsrum af sin historie netop på det åndelige område har ydet så
fremragende ting, end den omstændighed, at vi på en lykkelig måde forenede vesterlandenes kultur med
tilegnelsen af noget af det bedste i den tyske udvikling, begge dele selvfølgelig i forening med en dyb
sammenhæng med vor egen fortid. Det må derfor også opfattes som en lykke, at der samtidig med
Holberg gjorde sig en tysk indflydelse gældende, selv om den ikke fremtrådte med den overlegne
dygtighed, som Holberg rådede over. Og det er da mærkeligt at se, at medens Holberg var nordmand, så
var de mænd, der fortrinsvis hævdede forbindelsen med den tyske udvikling, sønderjyder. Det er et
meget sigende tegn på, hvor inderlig forbindelsen mellem folket syd og nord for Kongeåen endnu var, at
der således netop nu, efter den hidsige kamp med gottorperne, kunne optræde danske mænd nede fra
hertugdømmets midte, fast knyttede til det danske åndsliv og dog berigede med den fyldigere udvikling,
som fandtes hos nabofolket.
Den første af de mænd, som her skal nævnes, var den lovkyndige historiegransker Andreas Højer. Han
var fremgået af en gammel præsteslægt i Karlum ved Tønder, i gottorpernes del af hertugdømmet,
oplært på tysk og uddannet ved tyske højskoler. Men hans modersmål var det sønderjydske folkesprog,

„godt gammelt dansk”, som han senere selv kaldte det, og da i hans 24. År begivenhederne førte det med
sig, at hans hjemstavn kom under kongens herredømme, drog han til København for at gøre sig bekendt
med sin nye hovedstad. Tilfældige omstændigheder holdt ham tilbage på dette sted han blev huslærer i
et højadeligt hus og hengav sig snart med hele den brændende iver, som var ejendommelig for ham, til
læsningen af dansk historie, dansk ret og hele den danske literatur. Det blev dog ikke let for ham at finde
en plads i det samfund, som ved tidernes ugunst var blevet hans slægt og nærmeste landsmænd så
fremmed. Han udgav flere mindre skrifter, deriblandt en ypperlig lærebog i fædrelandets historie, som
straks havde tildraget sig hans særlige opmærksomhed og vakt hans levende begejstring. Men så lidt
havde man endnu her vænnet sig til den tanke, at sønderjyderne både efter deres sprog og deres stilling
under kronen måtte regnes med til det danske folk, at han fra mange sider måtte høre ilde for sin tyskhed
og sine frimodige udtalelser om vor historie og literatur. Efterhånden lykkedes det dog hans ihærdige
arbejde at skaffe sig anerkendelse hos flere formående mænd; han blev kongens historieskriver og
tilsynsmand ved det store kongelige bibliothek og deltog fra nu af i en række vigtige regeringssager.
Ved Fredrik den fjerdes død faldt han vel for en tid i unåde, da han var nøje knyttet til det hofparti, som
den unge konge Kristian den sjette straks ved sin tiltrædelse fjernede fra magten. Men få år efter kaldtes
han igen til deltagelse i vigtige forretninger, da hans ualmindelige dygtighed blev mere og mere
anerkendt. Han døde som en mand på næppe 50 år og beklædte da en række høje embedsstillinger.
Hvad der giver Højer den store betydning i vor historie, er især hans virksomhed som grundlægger af
den danske lovkyndighed. Skønt selv fra først af oplært i romerretten, fik han dog snart øje for
vigtigheden af den nationale ret i Danmark, og han var den første, som fremdrog og gjorde opmærksom
på den fordel, vi havde fremfor alle de sydlige folk: at eje en folkelig, fra fædrene nedarvet og af det
nedarvede udviklet lovgivning. Først fra Højers tid af har vi derfor haft en videnskabelig og selvstændig
national lovkyndighed; men denne videnskab har heller aldrig siden hans tid savnet udmærkede dyrkere
her hjemme. Den er derved bleven et vigtigt led i vor historie og nøje knyttet til de andre områder af det
åndelige og folkelige livs fremvækst, som tilsammen giver vort folk sit særlige præg, og som netop den
gang tog et så mægtigt opsving.

Samtidig med Højer kom en anden præstesøn fra Sønderjylland, Enevold Evald, til hovedstaden. Han
var født i Højst, lidt længere nordpå, men havde ligeledes fået sin uddannelse på tyske universiteter, da
også han var hertugen af Gottorps undersåt. Evald, hvis søn Johannes en gang skulle grundlægge en ny
tidsalder i vor digtning, var stærkt greben af den nye kristelige vækkelse i Tyskland, der i almindelighed
gik under navnet pietisme. Hvilke mere eller mindre frastødende skikkelser denne åndsretning end ofte
kan have antaget, så er det vist, at den fra først af betegnede et overordentligt fremskridt ud over den den
gang rådende åndløse statskirke. Evald var den første præst, som bragte pietismen til København; han
fik lejlighed til at prædike i det nylig oprettede Vaisenhus og knyttedes senere for hele livet til dets lille
kirke. Hos ham fremtrådte denne forkyndelse i sin reneste og ædleste form; han deltog ikke i de
yderligheder, som senere fulgte med pietismen; han tiltog sig ikke den myndighed at fordømme
anderledes tænkende, men attråede kun at vække sine tilhørere og læsere til en inderligere hengivelse i
kristendommens lære om forsagelsen, helliggørelsen og kærlighedens gerninger. Allerede hjemme hos
sin fader i Højst havde han vakt stort røre ved sine gudelige forsamlinger og sine småskrifter, der udkom
i Tønder og Flensborg og læstes med begærlighed. I København havde han så stort tilløb, at han efter
den store ildebrand (1728) måtte tale i ridestalden i den halvt nedbrændte Vaisenhusgård; folk af alle
stænder stod omkring hans talerstol af uhøvlede brædder, medens man ellers var vant til at opleve de
forargeligste stridigheder om rang og sæde i kirkerne, så vel som ved gæstebud. Evald var en stille og
lærd mand, men hele hans lærdom drejede sig om den hellige skrift, og hans nidkære virksomhed kom
aldrig uden for hans præstegerning. Men i sønnens religiøse digtning, der hører til det mægtigste og
inderligste, vort sprog ejer, fornemmer vi endnu en genklang af hans lønlige bønner og åndelige

anfægtelser.

Det var forbeholdt en tredje sønderjyde, Hans Adolf Brorson, for Holbergs samtid at give den kristelige
opvækkelse og hele det dybe, alvorlige blik på tilværelsen sit ypperste udtryk i digtningen. Brorson
(Brodersen) var ligesom de to forhen nævnte mænd en præstesøn fra Tønderegnen; han var født i
Randrup, der lå under Ribe stift og den gang regnedes til kongeriget. Han gik i Ribe skole og kom til
universitetet i København; men senere droges også han over i den tyske påvirkning, først som huslærer
hos en slægtning i Løgumkloster, hvis datter blev hans hustru, medens sønnen var tysk student, senere
som dansk præst i Tønder, hvor hele hans omgangskreds var tysk dannet. Brorson var ligesom Evald
greben af pietismens inderligere opfattelse af kristendommen. Det er i det hele mærkeligt at se, i hvor
høj grad Tønderegnen dengang var med i de åndelige bevægelser, langt forud for de fleste andre; der
fortælles, at bønderne endog samledes på marken til fælles andagtsøvelser og salmesang, når arbejdet
hvilede.

I Tønder begyndte Brorson at udgive sine salmer i små hefter, „Gud til ære og kristne sjæle, især sin
elskelige menighed til opmuntring”, som det hedder på titelbladet til de første julesalmer. Den danske
menighed kunne nok trænge til denne „opmuntring”; thi det var en uskik, som man næsten skulle finde
utrolig, at der i de sønderjydske købstæder blev sunget tyske salmer til den danske gudstjeneste. Brorson
havde vistnok alt før den tid skrevet en stor del af sine salmer, men det var denne uskik, som først
overvandt hans naturlige tilbageholdenhed, så han lod dem trykke „menigheden til opmuntring”. Det
første hefte indeholder „nogle julesalmer, til den forestående glædelige julefest enfoldig og i hast
sammenskrevne” (1732). Det var en julegave, ikke blot til menigheden i Tønder, men til hele det danske
folk; „i hast sammenskreven”, men sjælden nået og aldrig overtruffen af senere skjalde. Vi træffer her de
navnkundige sange: „I denne søde juletid”, „Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum”, „Hvordan takke vi
Vorherre”, „Her kommer dine arme små”, „Den yndigste rose er funden”, og nyårsangen: „Kom, hjerte,
tag dit regnebræt”. Og de fulgtes snart af talrige andre, „påskesalmer”, „pinsesalmer”, „troens kamp og
sejr”, „troens frugt”, o.s.v., til sidst famlede i en hel lille bog: „troens rare (d.e. kostelige) klenodje”. Det
er ikke her stedet til at gennemgå den række af vore ypperste kirkesalmer, som findes i Brorsons
samlinger; enhver vil kunne finde dem i sin salmebog og overraskes ved at se, hvor ofte han under
Brorsons navn vil træffe på gode bekendte. Den umiddelbare glæde over Skaberens godhed og visdom,
over forløsningens vidunder og helliggørelsens nåde har næppe nogen sinde fundet mere gribende ord
og et hjerteligere udtryk end i disse vers. Den inderligste hengivenhed og den mest brændende kærlighed
til Gud og medmennesker går jævnsides med en dyb og alvorlig smerte over syndens herredømme og
vor naturs forkrænkelighed.
Brorson var en såre blød og indadvendt natur; men han levede i en tid, da det religiøse liv gjorde sig
gældende med stor styrke, og da selve kongen, Kristian den sjette, var med i den åndelige bevægelse.
Han fik derfor ikke lov til at blive siddende i sit lille præstekald i Tønder, men udnævntes til biskop i
Ribe. Der fortælles, at kongen følte sig greben af hans salme: „Op al den ting, som Gud har gjort”, med
det storslåede vers om kongernes afmagt: „Gik alle konger frem i rad o.s.v.”, lod ham kalde til sig og
udnævnte ham til stiftsprovst, kort efter til biskop. Hans egentlige digtertid var den gang dog udløben,
og han droges ind i et stort embedes mangehånde forretninger. Det vemod, som altid havde været over
ham, fik forøget næring ved hans hustrus død samtidig med forflyttelsen, og det spores i det meste af,
hvad han senere skrev. Også i den henseende er han i en mærkelig grad bleven et udtryk for, hvad der i
mange tider har ligget på bunden af det danske folkeliv i Sønderjylland; ingen anden har som han i få
ord og slående billeder kunnet gengive ventetidens sørgmodighed, håbets kamp imod håb og den stille,
aldrig forstummede vished om en endelig sejr. Hvem kender ikke den forunderlig vemodige og dog
fortrøstningsfulde salme: „Her vil ties, her vil bies”, med det gamle ord:

„Dagene længes,
vinteren strenges,
vinteren strenges
og det er svart!”

Og lignende tanker kommer jævnlig igen i hans sange, som når han udbryder:
„Vor trængsel er vort våben
og adelige skjold!”

eller når det hedder:

„Går det over alle bredde,
Gud skal nok sin sandhed redde!
efter trængsels midnat følger
trøstens klare morgenstund!”

Det var et tilfælde, som skjulte en tung og alvorlig, men tillige en opløftende tanke, at der netop i året
1864, hundredårsdagen efter digterens død, sattes en mindetavle over ham i Ribe domkirke. Hans navn
og hans gerning, hans danske sind og hans ubrudte mod under alle tilskikkelser er et fælles og
uudsletteligt minde for hele det danske folk.

28 — Den tyske påvirkning
Det er et forhold, som altid vil gentage sig i historien, at det ene folk påvirket det andet, og at den
almindelige kultur, der snart har ét, snart et andet midtpunkt, ad forskellige veje breder sig fra folk til
folk. For Danmarks vedkommende har det i tidens løb været såre forskellige folk og egne, som til
forskellige tider har påvirket vor udvikling, medens denne til andre tider væsentlig har holdt sig til det
fra fortiden givne indhold og vor egen medfødte vokseevne.

I det syttende århundrede var det fremfor alt Holland, som blev det store forbilled for det danske og
norske folk. Vore videnskabsmænd søgte til de hollandske højskoler, vore købmænd og søfolk til de
hollandske handelsstæder, vore konger indkaldte hollandske kunstnere og håndværkere. Det langt
overvejende antal af fremmede fartøjer i Øresund kom den gang fra den frie hollandske republik. Ved
siden heraf var det Frankrig og England, som var de store mønsterstater for vore fædre; når Holberg især
søgte derhen for at uddanne sig, så fulgte han kun den alfare vej for sine landsmænd. Adelen sendte sine
sønner til Paris og det franske hof i Versailles eller til de engelske universiteter, ved hvilke alle dens
fordomme stod i høj pris.
Ved siden af disse lande stod i anden række Tyskland og Italien, dette sidste som kunstens og
videnskabernes hjem, især i en noget tidligere tid, hint som et beslægtet naboland, hvis forhold i mange
måder lignede vore. Det er dog en stor fordom at tro, at forholdet til Tyskland bestandig har spillet en
stor eller endog den største rolle for det danske folk. Intet kan være fjernere fra sandheden.
Reformationen havde til visse knyttet en nøje forbindelse mellem alle de lutherske lande, men
efterhånden var den kirkelige interesse trådt i baggrunden, og allerede i Fredrik 2.s tid var
modsætningen mellem dansk og tysk så stor som nogen sinde tilforn. Den forfærdelige trediveårskrig
(1618-1648) nedbrød for et helt århundrede Tysklands velstand, og der var ikke mere tale om nogen nær
eller levende forbindelse sønderpå, før det atter i det attende århundrede begyndte at hæve sig og at
træde ind i sin gamle plads blandt Europas folk.

Det er en lige så stor misforståelse, når man i almindelighed bebrejder vore konger lige fra enevældens
indførelse en særlig fremtrædende tyskhed. Hverken Fredrik 3. eller hans nærmeste efterfølgere havde
nogen personlig forkærlighed i den henseende; thi at de havde hustruer fra Tyskland, det fulgte så at sige
af den omstændighed, at de fleste europæiske kongehuse i hin tid foretrak familieforbindelser med de
små tyske fyrstehuse fremfor indbyrdes svogerskab. Ingen af vore konger har nogen sinde ladet dette få
indflydelse på den politik, som de fulgte i overensstemmelse med deres eget riges interesser. Og ligeså
lidt fik det indflydelse i kirken og skolen, ved universitetet eller i retssalen og landets styrelse fra det
nederste til det øverste trin.
Alligevel medførte selve enevælden et forhold, som truede med efterhånden at kunne få højst
betænkelige følger for vor nationalitet. Medens den danske adel efter en menneskealders forløb næsten
helt trådte i baggrunden, til dels på grund af kongernes skinsyge, og medens den tilgang til den højere
embedsstand, som de forhen ufrie stænder kunne yde, endnu kun var ringe, kom der altid flere
udlændinge, og da særlig tyske adelsmænd, ind i riget. De fik stillinger ved hoffet og i den øverste
styrelse, og mange af dem erhvervede store jordejendomme og optoges i den højere danske adel (grever
og baroner). Tonen i de højere kredse blev derved selvfølgelig altid mere påvirket af det fremmede,
indtil den i det følgende århundrede blev så godt som helt tysk.

I Kristian 6.s tid afløste i det hele en tysk påvirkning den tidligere vesteuropæiske. Det var dog ikke så
meget kongens eller hoffets skyld; det lå tvært imod i tingenes eget medfør. Holland så vel som Frankrig
var i tilbagegang; deres frodige udvikling fra det foregående århundrede var standset, og de havde lagt

sig til ro på de vundne laurbær. Tyskland derimod var ved at oppe sig på alle områder. Hvad der især
tiltalte kongen og folkets bedste mænd, var, som vi alt har set, den større religiøse inderlighed, som var
udgået fra det protestantiske Nordtyskland; men også på mange andre områder blev tyskerne fra nu af
vore læremestre.

Det danske håndværk stod den gang endnu utrolig lavt; man kunne ikke få et nogenlunde
tilfredsstillende indbo her i landet, bygningerne var tarvelige og uden ydre anseelse. I den henseende
indtrådte der nu et stort omslag. København var lige lagt i aske, da Kristian 6. besteg tronen 1730; han
bragte snart liv i de talrige byggeforetagender, som derved nødvendiggjordes, og mange fremmede
håndværkere indkaldtes både hertil og til hans egne vidtløftige arbejder: Kristiansborg og Hørsholm
slotte. Hvad der end måtte kunne siges om disse kostbare bygninger og deres overdådige udstyrelse, så
fremkaldte deres opførelse i alle tilfælde et så stort opsving i de borgerlige næringsveje, at dette gode
vistnok rigelig opvejede udgifterne derved, foruden at denne konge på så mange andre måder sparede
ved sin hæderlige og fredsommelige regering. Det må da også rimeligvis især antages at være fra denne
tid af, at tyske håndværkere er indvandrede hertil i et stadig voksende antal, indtil vi her hjemme lærte at
optage kampen med dem. De medbragte foruden den større færdighed og kendskab til stoffernes
behandling adskillige gode egenskaber, som vore forfædre dengang for det meste savnede: en større flid
og nøjsomhed, ædruelighed, orden og renlighed. Kongen oprettede et særligt regeringskollegium for
handel og industri (Kommercekollegiet), og der blev gjort meget for også at ophjælpe
fabrikvirksomheden, især tilvirkningen af tøjer og alt, hvad dermed stod i forbindelse. Meget af dette
mislykkedes, og man har været tilbøjelig til at anse de penge for spildte, som Kristian 6. og hans
efterfølgere anvendte derpå. Men dette var dog næppe tilfældet; adskilligt gik godt i længere eller
kortere tid, andet har slået rod og varet ved til vore dage; de fremmede kom herind og prøvede på mange
ting, som kom dem selv og andre til nytte. Følgen var i alle tilfælde, at der begyndte en langt livligere
industri, end vi nogen sinde havde kendt, og end der ville være fremkommen uden regeringens hjælp.
Det er jo nu én i gang så, at der skal betales lærepenge for hvert skridt, der gøres fremad i denne verden.
Men den tyske påvirkning indskrænkedes ikke til nogen enkelt side; den udbredte sig så at sige til alt,
hvad der rørte sig i samfundet. Udmærket begavede og højsindede tyskere deltog med de indfødte
forfattere i drøftelsen af de såkaldte statsøkonomiske spørgsmål: landvæsenets opkomst, bondestandens
frigørelse, handelens udvidelse og pengevæsenets tidssvarende udvikling. Der indkaldtes en tysk
forstmand for at fremme det forsømte skovbrug, medens en fransk ingeniør anlagde de første kunstveje
og indførte udlandets brolægning i hovedstadens gader.
Også kunst og videnskab tyede til de fremmede for at blive delagtige i det almindelige opsving.
Naturvidenskaberne blev først gjorte mere almentilgængelige af tyskere, og ved Kunstakademiet
spillede disse ligeledes i begyndelsen en fremtrædende rolle.

Den største og varigste indflydelse var dog den, det tyske sprog fik på vort eget. Med den større
dannelse og sprogets stadig hyppigere anvendelse i den trykte literatur begyndte de danske forfattere at
føle dets fattigdom og stødes ved den store mængde af optagne franske og latinske ord. De begyndte at
danne nye, og ubekendte som de var med vort oldsprog og med almuesprogets rige ordforråd, tyede de
til det beslægtede tyske, hvis ord de optog og tildannede efter danskens tonefald. På denne måde er vort
nuværende skriftsprog, eller rettere det, vore fædre skrev for et par menneskealdre siden, dannet. Først
langt senere begyndte man igen at fremdrage de indfødte ord og talemåder og at danne nye ud af
sprogets eget malm.
Den tyske påvirkning i forrige århundrede var således af såre vidtrækkende betydning og betegner et
stort opsving i vor folkelige udvikling. Men den medførte tillige sine store ulemper, og den måtte inden

ret lang tid fremkalde en stærk bevægelse i modsat retning. Tyskerne medbragte, som rimeligt var, ikke
blot deres mange heldige, men også deres såre uheldige egenskaber hertil. Dertil hørte først og fremmest
en udpræget selvfølelse, lyst til at dadle, hvad de forefandt i deres nye hjem, en hovmodig
hensynsløshed over for deres selvvalgte landsmænd og ulyst til at tilegne sig deres sprog og hjemlige
sæder. At de måtte finde modstand her hjemme, var en selvfølge; man føler sig altid forurettet af den,
der forstår en ting bedre og derved falder en i næringen. Men denne modstand blev mere og mere
almindelig, efter som indvandrernes tal tiltog og altid flere uduelige og uhæderlige lykkeriddere fulgte
med. Da så den tyske læge Struensee trængte sig ind i den sindssvage Kristian 7.s råd og snart
fortrængte alle andre af regeringen (1770), da han selv ukyndig i landets sprog i ganske kort tid ville
tvinge det til at slå ind på en helt ny udvikling, nåede denne modstand sin fulde styrke og fremkaldte et
brat omslag. Den skrivefrihed, som han selv havde givet, vendte sig imod ham og imod det hele
„tyskeri”, som det nu kaldtes. Og med endnu større iver drøftedes denne sag mellem mand og mand.

Frygten for, at den stadig voksende tyskhed nu med Struensee helt skulle udslette landets
ejendommelighed, var en stærkt medvirkende grund til, at den omvæltning kunne lykkes, som førte til
kabinetsministerens fald og indsættelsen af en ny regering med den ivrig dansksindede arveprins Fredrik
i spidsen (17. januar 1772). Fra denne tid af begyndte der en almindelig reaktion (tilbagevirkning) imod
tyskhedens påvirkning her hjemme. Fra et samtidigt lystspil af digteren Evald dannede der sig de
bekendte mundhævd (mundheld): „Dansk med danske folk!” og „Al vor fortræd er tysk”, og kampen
imod det fremmede antog en ofte uforstandig og lidenskabelig karakter. Ove Guldberg, der som
arveprinsens lærer og statssekretær fik den største indflydelse i de følgende år, holdt bestemt på sprogets
ære og anseelse; han indførte det ved hæren, hvor man hidtil havde ladet de fremmede officerer
kommandere på tysk! Fra denne tid skriver sig også „indfødsretten”, loven om, at kun indfødte eller
udtrykkelig optagne kan få embed og bestilling her i landet. En række forfattere gjorde sig til talsmænd
for den naturlige forargelse, som havde grebet alle fædrelandsvenner imod tyskernes anmasselser,
fremfor alle den i Slesvig fødte kaptejn Werner Abrahamson, Evalds hengivne ven. Tyskerne tog til
genmæle, som rimeligt var; der var alt for mange begavede mænd og kvinder imellem dem, og de og
deres forgænger havde haft alt for store fortjenester af landets fremgang i det hele og enkelte til, at de
uden sværdslag skule rømme valpladsen. Der vankede mange drøje ord og bitre beskyldninger fra begge
sider, og der er ingen tvivl om, at jo det fjendskab, som i hele det 19. århundrede mere eller mindre
bevidst har hersket mellem de to nabofolk, oprindelig stammer fra den store tyskerifejde i slutningen af
det forudgående. For vort vedkommende var denne kamp en nødvendighed og et nødværge; thi uden den
ville vor selvstændige folkelighed være gået til grunde.
Det lykkedes at vende strømmen og redde vor fremtid. Men det gik vore fædre, som der fortælles om
mangen en gammel kirkebygning; da den var opført, viste det sig, at der manglede et enkelt vindue, og
det lykkedes ikke senere at få den skade bødet. I kampen mod tyskeriet reddedes Danmark og Norge,
men Sønderjylland blev ladt i stikken. Det må nu forekomme os forunderligt, for ikke at sige
forfærdeligt, at hin tid var blind for denne side af sagen. Almuen der talte dansk, lige så godt dansk, helt
ned til Slien og Danevirke, som nogetsteds i kongeriget; hvor var det muligt, at de mænd, som tog så
djærvt til orde mod tyskeriet i København, helt kunne overse, at deres modersmål her blev trådt under
fødder og forfulgt i kirke og skole, for retten og for øvrigheden? Hvore var det muligt, at Guldberg, der
lod skrive danske lærebøger og syslede så ivrig med den danske ungdoms opdragelse, kunne være blind
for den uretfærdighed, der her dag efter dag blev øvet mod Sønderjyllands danske ungdom?
Der var vel alt førhen prædiket tysk og ført tyske protokoller for retten i mange danske egne, men dette
påvirkede ikke synderlig almuens tale; nu derimod, da skoleundervisningen tog et stort opsving, da den
almindelige oplysning steg, især i stæderne, blev brugen af det fremmede sprog mere og mere

fordærvelig. Og modersmålets sag savnede ikke talsmænd over for de store.

Netop i de år, da kampen imod tyskeriet var så godt i gang i hovedstaden, fremkom der fra to sider en
mindelse til regeringen om dette forhold. En af lærerne ved Flensborg lærde skole, G.H. Overbek fra
Løgumklosteregnen gjorde opmærksom på, at dansk ikke engang var undervisningsfag i de tyske
latinskoler, og præsten A.G. Fabricius i Humtrup ved Tønder fremsatte alle de anker, som folket med
rette kunne rejse mod det fremmede sprog i kirken og almueskolen. Men regeringen og dens tillidsmænd
var døve for disse røster, og alt blev, som det havde været. Det er et såre ydmygende og sørgeligt blad i
det danske folks historie, at vor regering samtidig med, at den gjorde sit yderste for at sikre
Sønderjyllands statsretlige forbindelse med kongeriget, — og at vort folkelivs forkæmpere og talsmænd,
samtidig med, at de rejste en ihærdig kamp mod tyskeriet i hovedstaden — begge undlod at tænke på det
folk, der boede mellem Danevirke og Ribe. Det selv samme tidspunkt, som betegner ophøret af de sidste
delinger og den sidste mulighed for en lovlig adskillelse af kongeriget og hertugdømmet (1779),
betegner også indtrædelsen af en ny adskillelse, en grundforskellig udvikling af folkelivets kår. Først
mange år efter skulle denne fejl rettes, men derfor ingenlunde undgå sin tunge straf.

29 — Bondens frigørelse
Da i året 1660 de danske præster og købstadsmænd overdrog kong Fredrik 3. den arvelige enevælde, lå
der bag ved først og fremmest ønsket om at få den skrigende ulighed mellem rigets indbyggere ophævet
eller dog mildnet. Denne virkning udeblev heller ikke. Den talrige landadel trak sig i løbet af de første
menneskealdre mere og mere tilbage fra hoffet og regeringen og gjorde plads for en fåtallig og rig
hofadel, og mellemstandens børn trådte ind i statstjenesten med ret til samme forfremmelse som de
adelige. Den almindelige dannelse, som i det følgende århundrede udbredtes i altid videre kredse,
nedbrød yderligere de gamle standsfordomme.

Kun bonden holdtes længe uden for denne udvikling; hans ydre kår var for ringe, hans livsvaner for rå
og hans egen trang til oplysning alt for ubetydelig til, at han kunne gøre sig gældende ved siden af de
andre stænder. Men alligevel var der en fremgang også for ham. Kong Kristian 5. havde, som alt forhen
omtalt, ladet udarbejde en ny og letfattelig lovbog, den såkaldte „Danske Lov”, ligesom også hele landet
under ham var blevet opmålt og sat i hartkorn efter en langt ligeligere og retfærdigere målestok end
forhen; dette i forening med hele den ordnede statsstyrelse måtte bidrage til at gøre alle indbyggernes,
også bondens kår tåleligere og mindre udsatte for vilkårlighed og forurettelser. Fredrik 4. føjede hertil
den velgørende foranstaltning at ophæve vårdnedskabet for alle dem, som var fødte i hans regeringstid
(fra 1699) og fremdeles. Vårdnedskabet kendtes kun på Sjælland og de sydlige øer; det var en formelig
trældom under herremandens svøbe, et livegenskab for manden fra fødselen til hans død; thi den
vårdnede måtte ikke forlade sit gods uden at købe fribrev af sin jorddrot. Ved dets ophævelse gjordes
begyndelsen til en udjævning af de højst ulige vilkår, hvorunder bonden levede øst og vest for Store
Bælt.

På den anden side pålagdes der bonden mange byrder, som han ikke forhen havde følt trykket af;
skatterne voksede med enevældens stadig voksende statsfornødenheder, og værnepligten begyndte atter
at trykke almuen, efter at denne i løbet af det sidste hundredår var bleven vænnet af med at bruge våben.
Kristian 5. oprettede, som vi har set, nationale rytterregimenter, og Fredrik 4. indførte en fuldstændig
værnepligt for hele landalmuen. Denne byrde kan dog slet ikke sammenlignes med det ældre
vårdnedskab; det var kun en slægt, hvis fædrelandskærlighed og selvfølelse var sunken ned til et usselt
lavmål, der kunne beklage sig over de højst ubetydelige øvelser og den nødvendige mandstugt, som
„militsen” pålagde de udskrevne; hin værnepligt var kun ringe i forhold til, hvad nu hele landets ungdom
må sinde sig i. Langt værre var det, at den noget senere gav anledning til indførelsen af et nyt
stavnsbånd, d.v.s. forpligtelsen for hele det værnepligtige mandskab til at holde sig på et vist snævert
område i løbet af de år, i hvilke det kunne udskrives. Det var en forholdsregel, som den gang ansås for
nødvendig, da bondens tilbøjelighed til at skyde enhver forpligtelse fra sig ikke fandt nogen tilstrækkelig
modvægt i medfødt æresfølelse; men den dannede på en betænkelig måde indledningen til at påføre den
danske bondestand de usle kår, som i Nordtyskland og andensteds betegnedes som livegenskab.
Samtidig blev bondestanden truffen af en ulykke, som yderligere bidrog til at nedtrykke den. Det var
kvægsygen, der år efter år bortrev så store mængder af landets kvægbesætning, at der påfulgte en
almindelig nød og på mange steder højst fortvivlede tilstande.

Da var det, at borgerstanden gjorde store fremskridt både i handel og håndværk, medens oplysningen
skred frem, og vort bogvæsen på modersmålet ved Holbergs utrættelige bestræbelser tog et stærkt
opsving. Nu begyndte bondens tilstand at vække almindelig opmærksomhed der blev skrevet om
midlerne til at ophjælpe landets naturlige velstand, om forbedret korn- og kvægavl, og de mangfoldige
ulemper ved de nedarvede landbrug fremdroges til drøftelse. På dem, der nu læser disse skrifter, vil de

ved første øjekast gøre samme indtryk som den gang. Ulemperne var så store, de modstridende
interesser så vanskelige at forlige, at man fristedes til at tabe troen på at kunne afhjælpe dem. Man
kommer til at tænke på den gamle tale om asken Ygdrasil, hvis rødder går over hele verden, og om
hvilken der siges, at den tåler større møde, end nogen mand aner: hjorte æder dens løv, i siden muldner
den af ælde, roden gnaver utallige orme. Og dog, tilføjes der, dog står den evig grøn over nornernes
kilde.

Vi skal nævne nogle af de værste forhold ved bondens stilling. Der var først det slette landbrug: en
dårlig, højst ufuldkommen dyrkning af jorden, elendige husdyr, så vel kvæg som heste; forsømte, om
vinteren ufremkommelige veje og endelig jordernes fællesskab. Om ulemperne ved dette sidste gør man
sig i vore dage vanskelig noget begreb. Først havde alle byens bønder den hele bymark i fællig; den
deltes i mindst tre vange, af hvilke den ene lå til græsning, de andre til rug og byg. Hver mand havde nu
ikke blot lod i hver vang, men vangene var igen delte i åse eller mindre dele efter jordbundens
forskellige godhed; antallet løb ofte op til én eller flere snese, og hver ås var udskiftet til alle gårdene.
Alle disse lodder var kun højst ufuldstændig skilte fra hverandre, kun vangen havde hegn. Kvæget
holdtes på græsvangen eller på overdrevet, der strakte sig vidt og bredt uden for bymarken, bedækket
med stene, opfyldt af krat og kær. Men ikke nok hermed; fællesskabet strakte sig, især på øerne, til mere
end by. Af de tre, fire vange havde bønderne ofte den ene i fællig med tre, den anden med fire, den
tredje med fem-seks andre, indbyrdes til dels forskellige byer. Overdrevene kunne være overmåde store
og tilhøre 10-20 forskellige byer. Dertil kom, at bønderne igen hørte til forskellige godser og i den
henseende ofte var højst ulige stillede. En naturlig følge heraf var, at ingen i sit arbejde gik ud over det
nødvendige, og at en virkelig fremgang var umulig.
Hertil kom nu de overordentlige byrder, som påhvilede bonden. Staten havde store fornødenheder uden
den gang at yde den enkelte noget mærkeligt vederlag. Den krævede skatter af mange forskellige slags;
de er senere bleven samlede under navnet gammelskat. Dernæst var der afgiften til „husbonden”,
fæsternes jorddrot; han skulle have sin landgilde, og den var ikke ringe. Endelig var der tienden, som
opkrævedes på marken efter ejerens bekvemmelighed og derved greb ind i bondens frie drift af sin jord;
mangen god høst blev ødelagt af ondt vejr, fordi tiendetageren ikke havde lejlighed eller vilje til at
komme tilstede, når tiden var der.

Ved siden af disse ydelser i penge og penges værd stod en anden række, som bestod i arbejde. Der var
hoveriet til kongen, til kirken og først og fremmest til husbonden. Hoveriet bestod i visse dages arbejde,
til dels for enkelt mand eller for kvinde og dreng, til dels med forspænd. Snart var det kun en enkelt eller
et par enkelte ugedage, snart kunne det vokse op til et næsten dagligt arbejde hele året rundt. I reglen
sendtes karl og pige til hoveri, og de gjorde det gerne, da der kun blev lidet udrettet, men både vejen
derhen og opholdet på gården og dens marker var som oftest ganske fornøjeligt; madmoderen måtte
skære dem en god madpose, det krævede æren over for de andre hovfolk, skønt ofte hun selv og hendes
nærmeste måtte sulte derfor. Det var i det hele et af de værste vidnesbyrd om tilstandenes ynkelighed, at
karl og pige var bedre stillede end gårdmanden selv, og at få eller ingen uden nødtvungen opgav det at
være tyende for at gifte sig og sætte bo. Herremanden brugte truselen om ellers at tage karlen til soldat
for at få ham til at fæste gård, når bonden var død. Et andet sørgeligt vidnesbyrd om nøden var den
hærskare af tiggere, der bestandig, især om vinteren, færdedes på alle veje: store flokke af forfrosne
børn, hjælpeløse kvinder, vanføre mænd, ja hele flokke af ødelagte gårdmænd og husmænd, som ikke
havde kunnet overkomme de byrder, der påhvilede dem, og nu foretrak tiggerstaven for hungersdøden.
Til disse ynkelige kår svarede det lavmål af oplysning og det lave stade i sædelighed, som bonden for
det meste indtog. Der herskede en utrolig råhed blandt almuen; drik og overdådighed var dens
livsnydelse, slagsmål og hårde revselser af de underordnede lige fra hjemmet til hovmarken og

eksercerpladsen dens daglige vane, urenlighed på krop og i hus dens ydre præg. Hvad under da, at disse
kår som oftest udviklede et trællesind, som var vanskelig tilgængeligt for andres indflydelse:
mistænksomhed, fejghed og usandfærdighed! Nogle af de flinkeste folk unddrog sig trældommen ved at
rømme i tide; i Holland og England var der fuldt op af vore bondesønner, der udvandrede til kolonierne
eller lod sig hverve til fremmede krige. Men de tilbageblivendes kår blev derved des ringere.

Når dette billed til visse er lidet tiltalende, så skyldes det samtidens overlevering; bondens bedste venner
har givet os det således. Men det må da straks ti1føjes, at det kun passer på de egne, hvor herremanden
rådede så at sige uindskrænket, hvor som på Sjælland fortidens vaner endnu ikke var aflagte, eller hårde
og begærlige herrer havde opkøbt gårdene og søgte at udpine det mest mulige af dem. Men der var dog
næppe nogen egn, i hvilken man ikke kendte flere eller færre af disse ulykker, og i sin helhed kunne
bondestanden ikke hæve sig over det laveste trin.
Men passede oldtidens forestilling om en verdensask, der lider og ødes fra alle sider, på datidens danske
bondestand, så gjaldt om den ikke mindre digterens frimodige udbrud: „dog står den evig grøn over
nornernes kilde”. Trods århundreders fornedrelse, trods trældomsmærket, som først slægtled kunne
udslette, havde bonden bevaret en indre livskraft, som ikke undlod at give sig vidnesbyrd. Hans
medfødte vid, hans sans for fortidens sagn og eventyr og hans enfoldige kristendom indeholdt lysglimt,
som berettigede til at vente en rigere udvikling, når en gang tiderne skiftede.
Dette tidsskifte falder i sidste halvdel af forrige århundrede. I året 1757 udnævnte kong Fredrik 5. en
kommission, som det hed „til landvæsenets fremtarv og nytte at befordre”; i spidsen for den stod
kongens ven, grev Moltke af Bregentved, grev Holstein af Ledreborg og grev Otto Thott af Gavnø. Fra
den tid af kan vi nævne en ny tidsalder for den danske bonde.

Hvor skulle man begynde, og hvor skulle man ende i dette ulyksalige filter af forhold, af hvilke det ene
greb ind i det andet uden tilsyneladende at kunne skilles fra det! Nødvendigheden af overhoved at få
begyndt var imidlertid alt for indlysende, og disse mænd tog fat på opgaven med stor besindighed og
kraft.

Det første, de tænkte at råde bod på, var fællesskabet. Der blev da først afkrævet alle embedsmænd og
godsejere betænkninger og oplysninger for at få et klart billed af forholdene. Derefter udstedtes der i de
nærmest følgende år love om udskiftningen mellem lodsejerne (godsejerne, proprietærerne): ejerne af
den større halvdel af byens hartkorn skulle kunne kræve den iværksat, hvorpå der skulle sættes
stengærder om de enkeltelodder. For at fremme udskiftningen gaves der endvidere bestemmelser om
tvungent mageskifte mellem lodsejere, hvorved det blev muligt at overvinde en del af de vanskeligheder,
som straks lagde sig i vejen for at opnå enighed. Om bondens ja eller nej var der selvfølgelig ikke tale;
således som forholdene var, kunne man ikke vente, at den, som skulle bryde med gamle vaner og påtage
sig et nyt, ikke ganske ringe arbejde, selv skulle ytre villighed dertil; denne så vel som de fleste følgende
velgerninger måtte så godt som påtvinges bonden.
Der skete ikke så lidet i de nærmest følgende år for at bryde med århundreders uvaner og sløseri; men
opgaven var så omfattende, at man dog kun kan sige, at der blev godt begyndt. Isen var nu imidlertid
brudt; det var kundgjort, at kongen ønskede det anderledes, og at man kunne gøre regning på hans nåde,
når man tog alvorlig fat på at ophjælpe sine bønders tilstand. Offentligheden lagde mærke til alt, hvad
der skete; de første mænd i riget gik i spidsen.

Ved denne tid var det også, de første forsøg på at indføre selvejendom blev gjorte her i riget. Allerede
1761 gav enkedronning Sofie Magdalene (Kristian 6.s enke) hele Hørsholm amt på Sjælland i arvefæste
til de påboende bønder, og et par år efter skete det samme på Bernstorf gods ved København. Da kort

efter en stor del krongods solgtes for at skaffe penge til statsgældens afbetaling, blev for en overvejende
del bønderne selv købere, idet de udløste den husbonderet, som kronen havde haft til ”deres gårde, eller,
som man sagde, købte sig selv. De blev således selvejere på særdeles billige vilkår, medens der
dannedes talrige nye gårde ved udstykning af de tidligere sædegårde.
Denne velgerning kom også i stor udstrækning Sønderjylland til gode. Kongerne og hertugerne havde
her i løbet af de sidste århundreder købt næsten hele adelen ud af det nordlige og vestlige af
hertugdømmet; kun i den sydøstlige del lå der endnu gods ved gods fra Angels østkyst ned til Ejderen.
Adelsgårdene var således blevne til forpagtergårde, og efterhånden skiltes godset fra dem, så bønderne
betalte hoveripenge til amtet i stedet for at svare til hovedgården. Et stavnsbånd var der ikke her pålagt
den værnepligtige bonde. Nu blev også forpagtergårdene helt nedlagte og udstykkede, hvorved talrige
nye bøndergårde opstod, og den sidste rest af hoveri blev afløst. Det er fra denne tid, den sidste halvdel
af 18. Århundrede, at Nordslesvig har sin fuldt uafhængige bondestand, dette selvstændige og
selvbevidste samfund, der har været stærkt nok til at optage kampen for modersmål og fortidsminder
imod så mange anfægtelser og tilskikkelser.

Den unge konge, Kristian 7., som i året 1766 fulgte sin fader på tronen, var i høj grad stemt for at gå
videre på den betrådte vej. Han solgte straks efter sin tronbestigelse hele gamle Københavns amt til
bønderne og nedsatte en ny kommission „for at overveje alt det, som kan være tjenligt til at forbedre og
stemme landvæsenet i Danmark, og især for at lette bondens vilkår”. De vigtigste medlemmer af denne
var Holger Rosenkrans, Henrik Stampe og kongens lærer, Reverdil. De henvendte især deres
opmærksomhed på hoveriets fastsættelse og selvejendoms indførelse overalt på kongens og offentlige
Stiftelsers godser.

Der blev nu taget fat på at bestemme hoveriet og beskytte bonden imod forurettelse og vilkårlighed; der
blev gjort anstalter til at forbedre de offentlige veje, som også til at forandre tiendens oppebørsel, og
bestræbelserne fortsattes for at få fællesskabet afskaffet, skadeligt vand afledet o.s.v.

Få år efter kom som bekendt Struensee til magten, og dermed kom der forøget hastighed ind i
lovgivningen. Hans ven, den lærde og retsindige Øder, var gennemtrængt af overbevisningen om
reformernes gavnlighed og påskyndede dem derfor så meget, at modstanden mod dem voksede både
blandt jorddrotter og bønder. Det var derfor snarere en velgerning end en skadelig afbrydelse, at dette fik
en brat ende ved Guldbergs tiltrædelse; de nye tanker fik derved tid til at modnes, og imidlertid gik
udskiftningen og de mangehånde andre forbedringer deres jævne gang, især efter 1781. Der oprettedes
en veterinærskole og en kommission for kvægsygen, ligesom der toges kraftig fat på ved kongelige og
land-stutterier at ophjælpe landets hesteavl; det offentlige vejvæsen fik en samlet bestyrelse og
sagkyndig ledelse; det af private stiftede landhusholdningsselskab blev kongeligt og udvidede sin
virksomhed.
Det ville vistnok have været en farlig ting, om den store omdannelse var kommen alt for hovedkulds,
uden al forberedelse og uden de nødvendige overgange fra det ene til det andet. Godsejernes modstand
var selvfølgelig stor over for enhver grundig forbedring af bondens kår, og det var at forudse, at den
stadig ville vokse, jo længere man nåede frem til det sidste mål.

Endelig, efter kronprins Fredriks overtagelse af magten 1784, var det tidspunkt kommet, som kunne løse
den vanskeligste del af opgaven: at give bonden sin fulde personlige frihed og ret. Tilstandene på
godserne var nu sådanne, at ingen gårdmand let kunne ønske at opgive sit fæste; hans hoveri var
nogenlunde bestemt og begrænset, han havde eller kunne uden vanskelighed få sine marker for sig selv,
og de ydede som oftest langt mere nu end for en menneskealder siden.

Kronprinsen og hans rådgiver, grev Kr. Reventlov, begyndte med at udskifte og sælge den del af
Nordsjælland, som endnu var kongens ejendom, det nuværende Fredriksborg amt. Her som overalt bar
forandringen de herligste frugter; velstanden tiltog, bondens arbejdslyst og arbejdsevne fordobledes, og
kronens indtægter steg i steden for at forringes. Nu nedsattes den store landbokommission i året 1786,
og de gennemgribende reformer for hele landet tog deres begyndelse; her var ved siden af Reventlov
juristen Kr. Kolbjørnsen en af de virksomste „bondevenner”. Godsejernes ivrige modstand, så vel i som
uden for kommissionen, forblev magtesløs over for kronprinsens ærlige vilje og kraftige understøttelse
af de mænd, som havde gjort det til deres livsopgave at fremme bondens vel. Ligesom forhen hoveriet
lovbestemtes nu afgifterne ved fæstegårdens tiltrædelse og alle de rettigheder og pligter, som fulgte med
den, og bonden fik ret til at indanke sine tvistemål med jorddrotten for domstolene. Endvidere hævedes
de tidligere forbud mod at opføde staldøksne i bondegård og mod indførsel af fremmed korn. Men
endelig udkom den mærkelige forordning af 20. juni 1788, hvorved stavnsbåndet hævedes for alle,
senest fra det ny århundredes første dag, medens værnepligten lagdes på personerne i stedet for på
godset.
Selvfølgelig standsede lovgivningen ikke hermed; den tog tvært imod et nyt opsving, thi hvert skridt
fremad viste, hvor meget der endnu stod tilbage at gøre; men med stavnsbåndets ophævelse var dog det
egentlige trældomsmærke udslettet og en ny tidsalder i bondens forhold til det øvrige folk begyndt.
Som minde om den velgerning, der var vederfaredes den danske bonde, rejstes der foran Københavns
Vesterport en høj sandstensstøtte, som med rette har fået det stolte navn: Frihedsstøtten. Den er nede
omkring fodstykket prydet med fire marmorstatuer, som forestiller de dyder, friheden avler: flid,
tapperhed, troskab og fædrelandskærlighed. Ud imod vest, som et ord fra kongestaden til det hele land,
læses på støtten denne indskrift:

„Kongen bød: stavnsbåndet skal ophøre, landbolovene gives orden og kraft, at den frie bonde kan vorde
kæk og oplyst, flittig og god, hæderlig borger, lykkelig”.

Der er nu gået over hundrede år siden hin dag. Det håb, som knyttede sig til frigivelsen, er ikke blevet til
skamme, om end meget endnu hos os alle trænger til rettelse og styrkelse. Vejen til lykke så vel som til
flid og oplysning har i sandhed for den danske bonde gået gennem frihedens dør.

30 — Det åndelige opsving i Danmark og Norge fra slutningen af det attende
århundrede
Det fremgår alt til fulde af, hvad der i det foregående er fortalt, at der fandt et almindeligt og stærkt
opsving sted i vort fædreland i den sidste tredjedel af forrige århundrede. Ludvig Holberg havde ved
sine lystspil og sin skarpe skæmt bidraget til at udrydde mange af fortidens dårskaber, medens han på
den anden side havde skabt en skueplads og en literatur, der langt overgik, hvad man forhen havde kendt
til i det danske sprog. Samtidig var der kommen en inderligere retning op i det kirkelige liv, og
fædrelandets historie havde ved manges forenede anstrengelser opnået en helt anden stilling end tilforn.
Den tyske påvirkning havde dernæst i høj grad hævet vort landbrug og de andre næringsveje og givet de
åndelige bestræbelser en større mangfoldighed og styrke. Den stadig voksende kamp for at hævde
bondestandens ret til en bedre stilling i samfundet, ligesom også den kraftige ytring af nationalfølelsen
over for det alt for vidt drevne tyskeri, var frugten af en vågnende folkeånd, hvis virkninger snart skulle
lade sig til syne på mange andre områder.

Det var digteren Johannes Evald, en søn af Vajsenhuspræsten fra Højst ved Tønder, som først og
fyldigst skulle blive en tolk for alle de kræfter, som rørte sig i det danske folkeliv. Han var kun en dreng
(født 1743), da han mistede sin begavede fader og efter dennes bestemmelse på sit dødsleje sendtes til
latinskolen i Slesvig og kom i huset hos dens bestyrer, der var hans gamle ven. Johannes kom derved til
at modtage omtrent den samme dannelse, som faderen i sin tid havde fået, med en stærk påvirkning af
den alvorlige ånd, som den gang gik gennem den tyske skole. Derpå blev han dansk student; men hans
tidlig modne og dog barnagtig eventyrlige ånd drev ham til at gå i krig i Tyskland for at vinde et berømt
navn og udsigt til at eje en pige, der havde vakt hans lidenskabelige kærlighed. Han opnåede selvfølgelig
ikke ad denne vej, hvad han så ivrig attråede, og han kom snart igen tilbage til sit fædreland, hvor han nu
i kort tid med sit lette nemme oprettede, hvad han havde forsømt, og blev theologisk kandidat. Men
letsindig og livslysten som han var, hengav han sig snart til allehånde udskejelser, og han havde få år
efter den store hjertesorg, at hans elskede Arense giftede sig med en anden og derved gjorde både sig
selv og ham ulykkelig. Hans svage helbred blev nu hurtig nedbrudt, og han forsømte den vej, som kunne
have ført ham til embed og stilling, fordi, som han sagde, livet ikke mere havde nogen opgave for ham.
Under hårde selvbebrejdelser og indre kampe vågnede imidlertid digterånden i ham, og han blev hurtig,
hvad der nu var det eneste mål for hans ærgerrighed, samtidens største digter i Danmark. Ingen havde
før ham rådet over en sådan dybde i følelsen og en lignende styrke i tanken; sproget bøjede sig i hans
hånd med en vidunderlig lethed og nåede en klang og magt, som ingen forhen havde kunnet ane. Hans
første digtning var religiøs; det var sørgespillet „Adam og Eva” og forskellige lejlighedsdigte, af hvilke
flere hører til vor literaturs ypperste prydelser. Kingos høje ånd syntes her at have forenet sig med
Brorsons inderlighed for at prøve kræfter på de vanskeligste opgaver. Men Evald savnede i disse
digtninger endnu ofte den klarhed i tanken og den selvbeherskelse over for sin opgave, der havde været
begge de store salmedigteres særkende, og som han også selv senere tilegnede sig.

Dernæst blev han vor første nationale digter, den første, som inden for vor egen historie og vort eget
folkeliv fandt uforlignelige emner for en alvorlig digtning. Han skrev sørgespillet „Rolf Krage” i
ubunden og „Balders død” i bunden stil, begge grebne ud af vor oldtid, det ene af helte-, det andet af
gudelivet. Og endelig skrev han syngespillet „Fiskerne”, en skildring af fiskerlivet på vore kyster og den
heltemodige kamp for at redde de skibbrudne, som så ofte har sat vore strandboers mod og hjertelag på
prøve.
Ingen vil endnu kunne læse disse stykker uden at gribes af den ædle og stærke ånd, som har født dem,

den kærlighed til fædrenes minde og den beundring for alt, hvad der er højt og stort i menneskelivet,
som går igennem dem. Det lykkedes dog ikke Evald at løse disse opgaver således, at efterverdenen i
hans digtning har set mesterværker. Sproget var endnu for fattigt og genstridigt, smagen for lidet lutret,
digterens kendskab til det virkelige liv i fortid og nutid for ufuldkomment. Medens ingen trættes ved at
læse eller se Holbergs komedier, hører der en ikke ringe dannelse til for at kunne forstå og glædes ved
Evalds alvorlige skuespil, hans sørgekvad og festsange. Men der indeholdes i dem så megen fuldvægtig
poesi, så meget af tankens og sangens ædleste guld, at ikke blot hver følgende slægt vil vende tilbage til
dem som til en af de dyrebareste skatte, vort sprog og vort åndsliv ejer, men at det også med sikkerhed
kan siges, at Evald er én af de udvalgte, som har fremtiden for sig, og at hans navn vil vokse og ikke
aftage i de kommende tider. Den sang, han har lagt os alle på læben: „Kong Kristian stod ved højen
mast”, vil aldrig forstumme, før vort sprog og vort navn er udslettede.
Johannes Evald døde i sin ungdom, efter tunge lidelser og mangehånde savn (1781); hans sidste år var
dog så blide, som legemets affældighed kunne tillade; han efterlod trofaste venner og et berømt navn.

Få år efter optrådte en anden digter af høj begavelse, Jens Baggesen fra Korsør. Hans let bevægelige og
såre omskiftelige sind var påvirket både af Evald og Holberg og dennes særlige landsmand, Johan
Vessel, der havde skrevet kostelige skæmtevers og lystspillet „Kærlighed uden strømper”. Baggesens
første digte vandt bifald hos alle; han syntes at ligne den lette, danske natur, der hurtig går over fra tårer
til smil og fra smil til tårer.

Senere drog han udenlands, og det viste sig da, at han var lige så modtagelig for det fremmede, lige
modtagelig for alt, hvad der kunne fængsle hans sans for det fremragende og ejendommelige. Han
tilegnede sig hurtig den tyske åndsdannelse og lige så hurtig den franske, sine selskabstone og det
frihedssind, som havde ført til revolutionens første udbrud. Alt, hvad han således levede og iagttog eller
selv tænkte og følte, meddelte han sine læsere i ubunden stil eller i rimede breve med en lethed og en
ynde, som ingen tidligere forfatter på langt nær havde rådet over. Ingen af hans samtidige, af hvilke dog
flere, fremfor alle Rahbek og den ældre Heiberg, indtog en ret mærkelig plads i literaturen, kunne derfor
måle sig med ham i indflydelse, og han holdtes ved århundredets slutning af alle for den mest
fremragende danske forfatter, den, hvem det mere end nogen anden var lykkedes at hæve det danske
talesprog op i fuld højde med de andre kultursprog i Europa.

Da fremtrådte straks efter hundredårsskiftet den mand, som forstod at bruge det fuldt uddannede sprog
til deri at nedlægge en sådan rigdom af digtninger, at der aldrig i Norden, hverken før eller senere, har
været hans mage. Det var Adam Øhlenschlæger. Hans fader var fra Sønderjylland kommen til
Fredriksberg ved København og havde her opdraget sin eneste søn i en smuk natur og under rige indtryk
af hoffet og hovedstaden. Han havde et godt helbred; der var ligevægt i hans sind, og hans livsbane var
let og så godt som uden torne. Øhlenschlægers overordentlige evne til at avle og fremstille digtersyner
blev først vakt ved læsningen af Evalds skrifter. Han så her den nordiske helteånd lyslevende fremstillet,
og hans hoved fyldtes tidlig af de mangfoldige billeder, som Saxe har opbevaret fra vor oldtid. Senere
hen påvirkedes han stærkt af den tyske digtning, som netop den gang havde nået sit højdepunkt i Goethe
og Schiller; men han vendte dog tidlig tilbage til de hjemlige minder og de emner, som han i sin
barndom og første ungdom havde lært at elske.
Øhlenschlæger udvikledes tidlig og nåede tidlig sin fulde modenhed; da han fyldte 30 år, havde han alt
skrevet det allermeste af, hvad der har gjort hans navn berømt i Norden. Han var født den 14. november
1779, godt et år før Evalds død; i året 1802 udkom alt den samling digte, som stillede ham over alle
samtidige forfattere. Derpå udgav han 1805, lige før en længere udenlandsrejse, to store bind digtninger.
Der findes heri noget af det ypperste, han har skrevet: det østerlandske eventyrspil „Aladdin”, den

oldnordiske „Vaulundurs saga” og en række digte, iblandt hvilke især de fortællende og naturskildrende
er fortrinlige. Fra rejsen hjemsendte han sine første sørgespil: „Hakon jarl” og „Baldur hin gode”, som
blev trykte sammen med et større heltedigt: „Thors rejse til Jotunheim”. Derpå kom der en hel række
sørgespil: „Aksel og Valborg”, „Palnatoke” o.s.v. Og noget senere de store, heltedigte: „Helge” og
„Nordens guder”.

Denne rigdom og lethed i Øhlenschlægers frembringelser er ejendommelig for hans store skaberevne og
kan hos os kun lignes ved Holbergs første komediedigtning. Der var også den lighed mellem de to
mænd, at de helst ville fremstille deres digtersyner på skuepladsen, som jo så forunderlig levendegør
både det komiske og det ophøjede, hvormed de ville påvirke deres læsere og tilskuere. Deres
billedstøtter står derfor også med rette jævnsides foran skuepladsens nye bygning. Hvad Holberg
manglede i sine lystspil: de stærke følelser og den mægtige indbildningskraft, der skaber digtningens frie
verdener, det rådede Øhlenschlæger over i en sjælden grad. Først fra den tid af har vor skueplads så at
sige omfattet alle digtningens egne, så ingen med rette kan bebrejde os eller vor literatur dens
forkærlighed for det lette, således som den franske, eller for det tunge og alvorlige, som den tyske.
I én henseende stod Øhlenschlæger tilbage for Evald; han havde ikke den dybe og mægtige inderlighed
og den tankestyrke, som udmærkede den ældre digter fremfor alle andre. Øhlenschlæger følte det selv
og tilstår det ved at fortælle en drøm fra sin ungdom. Det forekom ham, at han var i en kirke, hvor der
netop blev opført et religiøst sangspil, som han havde sat i musik. Præsten stod foran alteret i
ærkebiskoppeligt skrud, og hele menigheden var dybt greben af tonerne. Men der var et englekor i
stykket, som han ikke havde kunnet sætte i musik, fordi det var ham for overjordisk, og da sangerne
kom til dette sted, standsede det hele. Der blev dødsstille i kirken; præsten vendte sig om mod digteren
og spurgte, hvorfor han ikke havde sat toner til dette kor. „Jeg kunne ikke,” svarede han. Men i det
samme åbnedes der en dør i væggen over alteret, og Evald trådte frem med et nodeblad i hånden; „Jeg
har sat toner til det,” sagde han venlig og forsvandt igen i det samme. Men musiken og sangen tog da fat
på ny og udførte englekoret så sødt og henrivende, at digteren vågnede badet i tårer.
Få år efter Øhlenschlæger optrådte den 4 år yngre N.Fr.S. Grundtvig. Han var en præstesøn fra
Sydsjælland, til dels opvokset i Jylland, både i sin barndom og i sine bedste ungdomsår fjernt fra
hovedstaden, ene med sine bøger og de mangfoldige tanker, som vaktes ved deres læsning. Grundtvig
var i mange henseender og til dels i højere grad end Øhlenschlæger en med Evald nær beslægtet natur;
også han vendte sig med begejstring til Nordens oldtid, og også for ham var det kristelige gudsforhold
midtpunktet for det personlige liv. Men han havde ikke Evalds digtergave og tankeklarhed, ligesom han
manglede den vindende personlighed, der stod så klart præget i alt, hvad Evald skrev. Derimod var han
en langt stærkere mand, udholdende i sin vilje og stærk i sin evne over for den opgave, han havde sat
sig.
Den nordiske oldtid opfattede og fremstillede Grundtvig med stort mesterskab, sandere efter det
overleverede billed end hans to forgængere og med et ejendommeligt liv, der havde sit udspring i hans
egen forståelse af hin heltealder. På samme måde blev hans forhold til kristendommen og hans
kristendomsforkyndelse en genopvækkelse af den gammellutherske kirke, mægtigere end samtiden i
hans ungdom kunne gøre sig fortrolig med. Den egentlige digtning opgav Grundtvig i en tidlig alder;
kun som salmedigter vedblev han bestandig at indtage en såre fremragende plads. Derimod gik han
ligesom Holberg over til et omfattende forfatterskab i historie og folkeoplysning, man kunne sige
folkevejledning. Mere end nogen anden søgte han at rejse modstanden imod al fremmed påvirkning og
at samle alt på udviklingen af vor egen nordiske folkelighed. Den første kamp mod tyskeriet var igen
død hen, efter at den havde nået sit mål, at sætte en grænse for indvandringen og det egentlige
hjemmetyskeri. Nu var der igen begyndt en levende indflydelse gennem literaturen; Baggesen gik til

sine tider helt op i de ældre, Øhlenschlæger i de yngre tyske digtere, begge forfattede endog selv en del
af deres skrifter på tysk. Imod denne påvirkning, der til visse kunne have ført os alt for vidt, gjorde
Grundtvig indsigelse. Han søgte stadig på ny at gøre gældende, at vi måtte holde os til vor egen oldtid,
vor egen historie og vort eget folkeliv, der nu igen efter bondens frigørelse blev bragt de dannede
nærmere. Det var Evalds tanker, således som de levende trådte frem i hans digtersyner; han, den første
store skjald udaf hjemlig grund, havde peget på det samme som mål for vor åndelige vækst. Men tiden
var den gang endnu ikke til det, og de følgende digtere kom for langt bort fra denne grundtanke.
Grundtvig derimod tog den op til gennemførelse, og skønt han længe stod temmelig ene imod
strømmen, så vendte denne sig dog omsider og gav ham på mange måder medhold.

31 — Kampene med England og freden i Kiel
Samtidig med den store omdannelse af bondestandens forhold i Danmark fandt der en endnu langt mere
vidtgående omvæltning sted i samfundsforholdene i Frankrig. Kongernes enevælde og de højere
stænders ørkesløse vellevned havde her ført til større misbrug end noget andet sted i Europa. Hos os
havde kongemagten nået sit højdepunkt først ved den katholske bispevældes, dernæst ved adelsvældens
undergang; i Frankrig havde man derimod beholdt begge dele ved siden af og omkring hoffet, medens
borgere og bønder, dannede og udannede, sloges sammen til en såkaldet „tredje stand” i modsætning til
de to forlods berettigede („privilegerede”) stænder.

Heri skete der nu en fuldstændig omvæltning i året 1789. Kong Ludvig 16. var af den yderste pengenød
bleven tvungen til at sammenkalde udvalgte af stænderne, efter at dette havde været forsømt i henved
200 år. Den tredje stand tog ved denne lejlighed fuldstændig magten fra de andre; den blev til en
nationalforsamling og gav Frankrig en ny forfatning; kongedømmet indskrænkedes af en lovgivende
forsamling, valgt af folket, og alle de gamle standsrettigheder afskaffedes fuldstændig. Det lykkedes dog
ikke Frankrig at komme til ro med denne forandring; fra hoffets og adelens side søgte man ved
udlandets, især Tysklands, hjælp at tilbageføre den tidligere ufrihed, og dette fremkaldte blodige
sammenstød og en fuldstændig kuldkastelse af kongedømmet. Der blev i frihedens og lighedens navn
øvet en række voldsomheder og grusomheder, der står uden sidestykke i den nyere historie og har givet
hint tidsrum navn af „rædselstiden”. Efter et par års forløb kom man atter tilbage herfra og søgte at
forene den republikanske frihed med den nødvendige orden og retssikkerhed. Imidlertid varede de krige
ved, som var opståede af revolutionen, og det var derfor intet under, at det snart blev hærførerne, som fik
den største indflydelse på Frankrigs skæbne både indad- og udadtil. På den måde kom en mand til
magten, hvis herredømme fik en skæbnesvanger indflydelse på Nordens politiske forhold, generalen
Napoleon Bonaparte fra Korsika, senere de franskes kejser.
Der var et uforsonligt fjendskab mellem Frankrig og England, som varede ved lige til Napoleons fald.
Frankrig havde i krigene med de tyske stormagter erobret landene vest for Rinen ligesom også en stor
del af Italien, og England var utrætteligt i at søge ligevægten på fastlandet genoprettet. Alt kom
efterhånden til at dreje sig om denne store kamp om verdensherredømmet. De nordiske riger holdt sig
med rette uden for kampen, da den kun i ringe grad kunne have indflydelse på deres forhold. Alligevel
blev de omsider ligesom alle andre lande i Europa dragne ind i den.

Det var handelsforholdene eller rettere søfartsforholdene, som gav anledning til det første brud. Der
bestod fra en noget tidligere tid et forbund mellem de tre nordiske riger og Rusland under navn af „den
væbnede neutralitet”. Ved dette forbund forpligtede disse magter sig til at modsætte sig tidligere tiders
hensynsløse kaperier på søen; de lod samlinger af handelsskibe ledsage („konvojere”) af orlogsmænd,
som da med våbenmagt modsatte sig en undersøgelse af dem. Forbundets grundsætning var, at „frit skib
(d.e. skib under neutralt flag) gør fri ladning”. Imidlertid havde der nu i flere år været fred på søen, og
man havde altså igen opgivet den skik at lade konvojere, indtil søkrigen mellem England og Frankrig
kaldte den til live på ny. Nu ville England imidlertid ikke mere finde sig i den; det påstod, at der tilførtes
Frankrig krigsfornødenheder, og at det var nødvendigt at undersøge alle de skibe, som lod sig se i de
pågældende farvande. Danmark syntes en tid ikke uvilligt til at give efter for denne fordring, men
fornyede ikke des mindre i december 1800 det bevæbnede neutralitetsforbund. De engelske statsmænd
mente derfor at burde sætte hårdt imod hårdt.
I de sidste dage af marts måned 1801 ankom en engelsk flåde på 53 skibe under Parkers kommando til
sundet; den passerede Kronborg uden at lide synderligt af dets kanoner og gik til ankers sydøst for den

danske forsvarsstilling foran København. Denne bestod af 18 fartøjer, deriblandt 2 linieskibe; i øvrigt
var det en række blokskibe og stykpramme, bemandede med bønderkarle og håndværkssvende; kun hver
tyvende af besætningen var søvant. Den egentlige flåde lå aftaklet i havnen og kom ikke til at deltage i
kampen.
De danske skibe lå for anker i nord og syd, langs kongedybets vestlige side, støttede til batteriet „Tre
Kroner”; de havde 630 kanoner og en besætning af 5000 mand; øverstkommanderende var kommandør
Olfert Fischer på blokskibet „Danebrog”. Angrebet udførtes af den berømte søhelt, vice-admiral Nelson
med en afdeling af 35 skibe, der førte 1206 kanoner og mortere og havde en besætning af henved 9000
fortrinlig indøvede søfolk.
Kampen førtes skærtorsdag den 2. april. Den engelske flåde lagde sig i kongedybets østlige side, Og de
to modstandere kom derved til at ligge over for hinanden mellem grundene i øst og vest som to
sammenspændte kæmper. Snart indhylledes de i en uigennemtrængelig krudtrøg, medens kuglerne slog
ned omkring dem og splintrede deres egeplanker.

Nelson havde lovet Parker at ende slaget på en time, men den time varede „djævelsk længe”, som
admiralen sagde. Efter halvtredje times kamp blev den sydlige del af forsvaret ødelagt, sidst blokskibet
„Prøvesten” under kaptejn Lassen. Men i midten kæmpedes der endnu med samme forbitrelse som i det
første øjeblik, og nordpå omkring „Tre Kroner” var de danske våben sejrrige. Parker, der lå længere
nordpå og for vind og strøm ikke kunne nå ned til at deltage i slaget, gav da signalet til at afbryde det; de
nærmest liggende skibe trak sig ud af ilden. Men Nelson ville ikke høre tale om at ende slaget uden sejr;
han nægtede at lystre kommandoen, satte kikkerten for sit blinde øje og sagde, at han intet signal kunne
opdage. Men kort efter skrev han et brev til kronprins Fredrik, hvori han opfordrede ham til at standse
slaget for ikke at udsætte sine tagne skibe og deres tapre besætning for ødelæggelse. Det lykkedes at få
dette brev sendt i land, og det gjorde den tilsigtede virkning. Kronprinsen var en varmtfølende, men
tillige en egenrådig mand, der anså sig for berettiget til at afgøre alt, hvad der vedkom rigerne, på egen
hånd; han lod slaget standse og sluttede våbenhvile uden at have rådspurgt nogen officer, langt mindre
den kommanderende i slaget, Olfert Fischer. Således endte „Slaget på Reden”, „Skærtorsdagsslaget,
efter 6 timers forløb som en sejr for de engelske våben, Men en dyrekøbt og en ikke pletfri sejr; selv
Nelsons landsmænd misbilligede hans krigslist som lidet værdig for hans berømte navn.
Underhandlingerne, som fulgte på, endte først ud på efteråret med en fred, ved hvilken Danmark tiltrådte
det af Rusland tilbudte forlig: Englands ret til at undersøge handelsskibe måtte anerkendes.
Vore søfolk og deres kampfæller havde indlagt sig en uforgængelig ære i Slaget på Reden; det
anerkendtes af hele Europa, og det vakte en overordentlig begejstring overalt i Danmark og Norge. Som
ved et trylleslag var vor gamle søhæder bleven fornyet, sange og taler lød om den smukke bedrift, hele
vort åndelige liv fik ligesom ny fart derved. Øhlenschlæger og Grundtvig havde stået blandt de tusender
af tilskuere, som fra land fulgte slagets gang; det lød for dem og for hele ungdommen som toner fra en
længst forsvunden heltealder. Hin Skærtorsdag blev et vendepunkt i vor folkelige udvikling, og det står
derfor i vor historie med en glans, som ikke svarer til dets politiske, men vel til dets nationale betydning.
Nogen skade var der ikke sket ud over det øjeblikkelige tab og den kortvarige standsning af handelen.
Denne blomstrede atter op, og de følgende år, i hvilke hele Europa våndede sig under krigens byrder,
bragte Danmark og Norge en rig og lykkelig fremgang. Da indtraf der midt i fredens tid en begivenhed,
af hvilken man spåede sig store fordele, men som i virkeligheden blev skæbnesvanger for riget og
kongehuset.

Den franske kejser Napoleon erklærede i året 1806 efter gentagne sejre over det tyske rige, at han ikke
mere kunne anerkende dets tilværelse som rige. Kejseren nedlagde da den tyske krone, men oprettede af

alle sine særlige kongeriger og lande „monarkiet Østerrig” som et nyt kejserdømme, medens de andre
tyske stater dannede forskellige mindre forbund.

Ved denne tildragelse var altså også Holstens forhold til kejserdømmet ophørt, og det faldt da helt af sig
selv, at kronprins Fredrik tænkte på at kundgøre denne forandring og offentlig at lade kongen erklære
sig for „suveræn” (lensfri) hertug i Holsten. Men tilskyndet af Napoleon ønskede han at gå endnu videre.
Han antog, og præsidenten i det tyske kancelli, Møsting, bestyrkede ham deri, at med rigets ophør var
også hele dets gamle retsorden brudt og særlig de gamle arvelove kuldkastede, og at det altså stod ham
frit for nu at indføre kongelovens kvindelige arvefølge i Holsten.
Som man måtte vente, modsatte imidlertid flertallet af hans ministre sig bestemt denne opfattelse; den
yngre Bernstorfs sønner gjorde indsigelse imod det påtænkte skridt som en politisk uklogskab, særlig
over for de mægtige gottorpere i Rusland og Sverrig, og hertug Fredrik Kristian af Augustenborg afgav
en indtrængende protest imod det som et overgreb imod hele „huset Holsten”, hvis arvekrav ingen hidtil
havde underkendt. „Det kan ikke uden en fornærmelig mistanke til regeringens hæderlighed tænkes,”
siger han, „at være hans majestæts hensigt at berøve sine frænder deres arverettigheder for at lade dem
komme kongehusets kvindelige linier til gode. En indlemmelse af Holsten i kongeriget Danmark skiller
alle de yngre liniers interesse fra kongehusets og sætter dem op imod, hinanden som modstandere, et
forhold, som en gang under svage regeringer, men først og fremmest ved et virkeligt slægtskifte, kan
hidføre rigets opløsning ved indre uroligheder og borgerkrig.”
Kronprinsen veg tilbage for disse frimodige indsigelser og lod indlemmelsesbrevet affatte i forsigtige
udtryk. Men hans opfattelse af, hvad der var statsklogt og berettiget, forandredes næppe synderlig
herved; thi få dage efter nedsatte han en kommission til at gøre forslag om indførelsen af kong Kristian
5.s Danske Lov både i Sønderjylland og Holsten, efter at nu „Holstens uopløselige forbindelse med
Danmark” var kundgjort. Senere tænkte han endog på at indføre dansk sprog i det tyske land, samtidig
med, at han lod det vederfares ret i Sønderjylland.

Fra dette øjeblik falder der en skygge over kong Fredrik 6.s regering, som vi ikke bør lægge dølgsmål
på. Holstens tilknytning til de kongelige lande, udført på denne måde, var et overgreb mod sagesløs
mand og bar vidne om en nidkærhed for kongehusets fremtid, som gik langt ud over det berettigede, og
kongen gjorde ikke sin fejl god igen, da han år efter blev nødt til at tiltræde det da oprettede tyske
forbund, som tilbageførte den gamle retsorden. Hele sit liv igennem søgte han at holde
arvespørgsmålene uden for enhver politisk og offentlig forhandling, som om de mindede ham om en
uret, han ikke var til sinds at udslette. Til gengæld opgav han herved Sønderjyllands ret og gjorde dets
fremtid usikker. Han kunne ikke tænke sig nogen anden statsgrænse end den, som det var lykkedes den
foregående slægtalder at vinde ved en klog og heldig politik, og som tilsyneladende havde størst
geografisk og militær betydning; over for dette hensyn tabte den historiske og nationale ret sin
betydning for ham.

Få år efter Holstens indlemmelse trak hertugen af Augustenborg sig tilbage fra statstjenesten. De
udsigter til en stor fremtid for hans slægt, som havde været knyttede til hans ægteskab, var lukkede, idet
arveprins Fredrik, Kristian 7.s broder, havde efterladt sig to sønner og lige så mange døtre, medens kong
Fredrik 6. selv var sønneløs. Kronen ville altså efter kongeloven gå i arv til denne sidelinie, og hvis den
uddøde, til den sidste konges nærmeste frænke; hertugindens og hendes sønners arvekrav havde dermed
tabt deres betydning. Senere havde han selv efter sin yngre broders død været på valg til den svenske
krone, men var i det sidste øjeblik blevet opgiven for den franske general Bernadotte (Karl Johan).
Den tanke, at nu måske også arveretten til Holsten ville blive tvivlsom, formørkede hans sind og lod
ham fatte nag til sine frænder i kongehuset. Uden måske at ville det smeddede han i disse år det våben,

der en gang skulle føre den ulykke over hans fædreland, som han i sit brev til kronprinsen havde advaret
imod. Til den forudsætning, i hvilken han var vokset op: at hans slægt havde et utvivlsomt arvekrav på
Holsten, føjede han den uhjemlede påstand, at Slesvig og Holsten efter den håndfæstning, kong Kristian
1. en gang havde udstedt, aldrig kunne skilles ad, og at altså begge måtte rives fra den danske krone, når
kongehusets mandsstamme en gang uddøde. Således affødte den uret, kong Fredrik 6. havde tænkt på at
øve mod sin frænde, en tilsvarende og endnu langt større i dennes hjerte; thi den påstand, han fremsatte,
kunne ikke som kongens undskyldes med tvivlsmål, som selve begivenhederne havde vakt. Det er en
hård dom, men den er ikke uden føje, at hertug Fredrik, ved at indprente sine sønner denne lære om en
arveret til det danske kronland Sønderjylland, nedlagde spiren til nag og oprør i deres sind.

Medens Holstens indlemmelse således i al stilhed forberedte kommende ulykker, nåede kamptumlen
altid nærmere op til vore grænser for ligesom at indlede og forberede det gamle riges opløsning. Der
havde i slutningen af det foregående århundrede udviklet sig et venskabeligt forhold mellem de nordiske
magter, hvis konger var i nær slægt med hinanden Gustav 4.s moder var en søster til Kristian 7. Der var
en stadig voksende grund til at vedligeholde dette forhold og om muligt knytte det endnu nøjere; thi
begge konger havde samme interesse i at holde deres riger uden for de store europæiske krige, og det var
selvfølgelig langt lettere for dem at gøre det i fællesskab end enkeltvis. Men til al ulykke var kong
Gustav en lidet begavet, men særdeles stivsindet mand, der til det yderste fastholdt sine fordomme mod
Napoleon, medens også kronprins Fredrik savnede det hurtige blik og den bøjelighed som i farefulde
tider er så nødvendig for de små riger ved alfarvej. De kom derved ikke blot hver for sig i krig med
overlegne stormagter, men begyndte endog uden skellig grund en krig indbyrdes. Det var, som om alle
onde ånder drev deres spil med os i disse år.
I august måned 1807 ankom to engelske flåder til de danske farvande; den ene lagde sig i Store Bælt,
den anden i sundet. Det var i alt et halvt hundred orlogs- og 500 førselsskibe med en hær på over 30,000
mand. Den danske hær var den gang opstillet langs Holstens grænse for at våge over dens sikkerhed
under de krigsbegivenheder, som uafbrudt gik frem og tilbage over de tyske lande, og kronprinsen selv
opholdt sig for det meste i Kiel med halvdelen af regeringen, medens den anden halvdel var i
København med kongen, der nu kun rent udvortes deltog i regeringens førelse. Medens nu de engelske
flåder nærmede sig Sjælland, tilbød en engelsk afsending kronprins Fredrik i Kiel et nøje forbund imod
Napoleon; det var dennes bestemmelse, sagde han, at bruge Danmarks flåde imod hans fædreland, og
dette var derfor nødt til at kræve fuld sikkerhed imod en så overhængende fare. Danmark skulle give et
sikkert pant på sin oprigtige tilslutning ved at udlevere flåden til England.

Det var kronprinsen umuligt at fatte sig over for denne fordring; der blev ikke gjort noget forsøg på
underhandlinger, ikke taget tid til overvejelse, ikke tænkt på at finde andre, mindre sårende former for et
forbund; kronprinsen modtog anmodningen som en personlig fornærmelse og lod bruddet ske straks og
fuldstændig. Der udstedtes en kongelig kundgørelse om det engelske forslag, hvori det hed: „Denne
meddelelse, lige så vanærende i tilbud som i trusler, ej mindre fornærmende i form som i indhold, kunne
endog ikke foranledige nogen forhandling.”
Få dage efter blev København bombarderet af den hær, som var gået i land på Sjælland. Efter tre dages
bombardement blev der den 7. september sluttet en overenskomst om hovedstadens overgivelse og
flådens udlevering. I løbet af 6 uger skulle denne Fuldbyrdes, skibene tiltakles og gå i søen. Rigets
stolthed og hæder, den flåde, som havde skærmet den danske handel på alle verdens have, forlod nu sit
leje under fremmed flag; den bestod af 18 linieskibe, 15 fregatter, 6 brigger og 25 kanonbåde; dens
værdi ansloges til 90 millioner kroner. Desuden ødelagdes tre linieskibe, som stod på stabel, og så godt
som alle Holmens redskaber og forråd.

Kronprinsen var ikke i stand til at bære dette tab med den koldblodige ro, som statsmanden fremfor alt
trænger til under slige forhold. Han nægtede sit samtykke til den i København trufne overenskomst og
fremkaldte således en seksårig fordærvelig krig med den engelske verdensmagt. Få måneder efter lagde
han hertil en krig med dens forbundsfælle, Sverrig.

Kong Gustav var aldeles hildet i sine forudfattede meninger om den politiske stilling i Europa og sit had
til Napoleon; medens han viste sig ligegyldig mod overfaldet på Danmark og uden nødvendighed lod det
komme til krig på denne kant, udsatte han Finland for et russisk overfald i blind tillid til det slægtskab,
som knyttede ham til kejserhuset.
Efter et hårdnakket forsvar, hvis kampe er udødeliggjorte i Runebergs sange, blev Finland løsrevet fra
moderlandet, til hvilket det var knyttet med hele sin fortid (1809). Kong Gustav måtte bøde for sine fejl
med tabet af sin trone. Det så et øjeblik ud til, at Nordens kroner ved denne lejlighed kunne være bleven
samlede på ét hoved. Medens kong Gustavs sønneløse farbroder sattes på tronen, valgte den svenske
rigsdag prins Kristian August af Augustenborg til tronfølger. Efter hans pludselige død havde kong
Fredrik 6. en lang tid stemningen for sig, men den deltes derved, at mange ønskede den afdødes broder,
hertugen af Augustenborg, medens man havde mistillid til kongen på grund af hans tidligere vægring
ved at indføre en forfatning i Danmark og Norge svarende til den, Sverrig havde. Således faldt valget på
den franske general Bernadotte, hvis berømmelse som hærfører smigrede det svenske folk. I Danmark
trak kampen med England ud år efter år. Mangen en smuk bedrift knyttedes også nu til det gamle flag,
som „prins Kristians” kamp ved Sjællands odde, og kanonbådkrigen, der tilføjede den engelske handel
store tab; men det var dog en kamp mod en så overvældende overmagt, at kun Napoleons
verdensherredømme kunne forhindre landets fuldstændige ødelæggelse. Så kom det store omslag i året
1812 i Rusland; Napoleon måtte trække sig i tilbage fra Moskov, og hans hære blev opløste på
tilbagetoget. I Tyskland slog begejstringen for fædrelandets frihed ud i lyse luer, og den store folkekamp
mod Europas hensynsløse undertrykker tog sin begyndelse.
Forholdene førte det med sig, at vi i denne kamp kom til at stå på Frankrigs side. Fredrik 6. (Kristian 7.
var i mellemtiden død) nødtes til at holde fast på sit fjendskab mod England, der nu var i forbund med
alle vore naboer: Sverrig, Rusland og Tyskland. Den franske tronfølger i Sverrig fik løfte om Norge i
vederlag for det tabte Finland. Det kom til en kort kamp i Holsten med de forenede hære, som trængte
frem imod Frankrigs grænser. Kongen stod med en større styrke på Fyn og det lige over for liggende
fastland, medens en mindre hærafdeling tog kampen op ved grænsen og leverede fjenden den sejrrige
fægtning ved Sested nord for Ejderen. Men da øjeblikket kom for kongen til selv at gribe ind i
begivenhedernes gang, foretrak han ved freden i Kiel at opgive kampens genstand, kongeriget Norge
(januar 1814). Han fik det svenske Pommern med Rygen i vederlag, men mageskiftede det for det lille
hertugdømme Lauenborg ved Holstens grænse.

Til flådens tab kom hen imod krigens slutning finansernes fuldstændige ødelæggelse. Papirspengene
tabte deres kurs, og der måtte med store ofre oprettes en rigsbank, senere en nationalbank, for igen at
bringe sagerne på fode. Tusender blev herved ødelagte; jorden tabte næsten fuldstændig sin værdi, og en
almindelig fattigdom, fra kongen nedad gennem alle samfundets lag, blev en umiddelbar følge heraf.
Kun langsomt hævede landet sig igen til blidere kår.
De to eneste lyspunkter i dette mørke var det rige åndelige liv, som netop den gang udfoldede sig hos
landets dannede mellemstand, tillige med bondens langsomme, men jævne fremgang i velvære og
selvstændighed. I disse spirer lå vort fremtidshåb som selvstændigt folk.

32 — Åndslivet i Danmark efter adskillelsen fra Norge
Det åndelige liv, som var vakt i slutningen af attende århundrede og yderligere bragt til vækst i
begyndelsen af det 19., lod sig ikke kvæle af de påfølgende ulykker eller kue af de fattige kår, under
hvilke det danske folk nu i lang tid kom til at leve. Det var tvært imod, som om de ydre ulykker og ydre
savn avlede en mange fold forøget åndelig rigdom; det var, som om alle folkets anliggender, de største
og vigtigste med de mest ubetydelige, havde tabt deres værd over for trangen til at sysle med de åndelige
opgaver, menneskelivets forståelse og forklarelse i kunst, videnskab og digtning. Folkets bedste mænd
vendte deres opmærksomhed fra det offentlige til det private liv, fra lovgivning, statshusholdning og de
politiske spørgsmål til skuepladsen og de store brydninger i literaturen. „Al ting er her i aftagende,”
sagde en engelsk forfatter i året 1827 om Danmark, „undtagen kunst og literatur, samt folkets
hengivenhed for kongen.” Og det må da også til visse indrømmes hin tid, at dens ydelser i disse
retninger var ualmindelige, især hvad digtningen angår. Man må vistnok lede længe i historien for at
finde et folk og en tidsalder, i hvilken så få på dette område udrettede så meget.
For at kunne vinde med i den store verdensudvikling er det nødvendigt for et lille folk at fyldestgøre
tvende modsatte krav. Det ejendommelige, det nedarvede og medfødte må bevares og udvikles; det må
være den foryngelsens kilde, til hvilken folket stadig vender tilbage. Men det må heller ikke tabe den
øvrige verden af syne; hvad stort der udrettes blandt fremmede folk, må finde villige øren, og de fælles
store opgaver må finde ihærdige medarbejdere i dets midte. Kun således kan den enkelte, og kun således
kan det hele folk bevare sin sundhed og sit selvstændige åndsliv.
Dette dobbelte krav blev i fuldeste mål efterkommet i den tid, vi her taler om. Aldrig er den danske
ejendommelighed trådt stærkere og tydeligere frem end netop den gang, og aldrig havde man hidtil hos
os ivrigere taget del i den almindelige kultur eller tilegnet sig selv dens frugter. Der fremstod da også
næsten samtidig en så ualmindelig række begavede mænd i det danske folk, at denne tid til trods for alle
sine skrøbeligheder bestandig for efterverdenen vil stå i en ejendommelig glans.

Adam Øhlenschlæger vedblev at udsende det ene digterværk efter det andet; han skrev en hel række
sørgespil og et par større heltedigte foruden større og mindre fortællinger i ubunden stil; men det
skønnedes dog let på disse arbejder, at hans bedste år var forbi. Han kom i en bitter fejde med Baggesen,
der snart opholdt sig i hjemmet, snart i udlandet og havde den store fordel fremfor Øhlenschlæger
bestandig at holde sin ånd i udvikling og bevægelse. Denne fejde fik stor betydning for en lang fremtid;
thi den vakte folks omdømme over for digternes frembringelser og skærpede blikket både for den ydre
form og det indre tankeværd i digterværkerne. Fra den tid af stilledes der større fordringer for at kunne
fængsle offentlighedens opmærksomhed, og man gav ikke mere digternavn til enhver, som i kunne
skrive vers, således som det var sket i det foregående århundrede.

Ved siden af Grundtvig optrådte i denne tid Bernhard S. Ingemann. Ved sine historiske fortællinger fra
Danmarks middelalder: „Valdemar Sejr”, „Erik Menveds barndom” o.s.v., åbnede han ligesom en ny
dør til forståelse og tilegnelse af hine tiders færd og nogle af vore smukkeste fortidsminder. Hans digte
om „Valdemar den Store og hans mænd”, om „Margrete” og om „Holger Danske” blev en skat for
folket, som endnu i mange tider vil glæde store og små. Sten Blicher og Kristian Winther føjede hertil en
rigdom af folkelivsbilleder fra Jyllands heder og fra Sjællands frodigste egne. Johan Ludvig Heiberg,
Henrik Hertz og senere Hostrup skildrede hovedstadslivet, således som det nu havde artet sig, et
hundredår efter Holbergs tid. De skrev ligesom han for theatret, der nu igen for en lang tid kom til at
indtage en særlig fremragende plads. Fortrinlige skuespillere og skuespillerinder hævdede dets ry langt
ud over 1andets grænser; skuepladsen blev som et midtpunkt for den rige digtning, der spredte sine

virkninger til det hele folk.

Vort sprog når ikke langt; hvad vore digtere skrev, det fik ingen kurs i Europa. Men det nåede ud over
hele Norden, og ligesom i Holbergs tid begyndte man nu i Sverrig at læse dansk. Det var først og
fremmest Øhlenschlæger, som måtte vække vore frænders opmærksomhed. Hans digtning var i så høj
grad båren af begejstring for Nordens oldtid og for alt det, som forener Nordens folk, at den måtte gribe
vore højsindede grander og lære dem, at de havde fælles minder og fælles fremtid med os. Det største
skjaldesnille i Sverrig, Esaias Tegnér, tog sig på at skrive et lignende heltedigt som dem, Øhlenschlæger
havde skabt; hans „Frithjofs Saga” blev berømt over hele Europa og det første større svenske digt, som
læstes overalt i Danmark og Norge. Alligevel gav Tegnér sin forgænger æren for at være Nordens
digterkonge. Da Øhlenschlæger i året 1829 kom til Lund, greb den beåndede digter øjeblikket til
ligesom at sætte seglet på det genvundne broderskab i Norden. Der skulle foregå en udnævnelse af
doktorer ved universitetet, og denne handling udførtes efter skik og brug i domkirken ved påsættelse af
laurbærkranse. Tegnér var biskop og deltog som sådan i højtideligheden; men efter at han på sædvanlig
måde havde indledet denne, tog han selv en krans og satte den på Øhlenschlægers hoved, idet han
udtalte den tanke, som nu blev levende hos så mange trindt om i Norden: „søndringens tid er forbi!” til
digteren talte han varme og hædrende ord, idet han kaldte ham: „skjaldenes Adam, det nordiske
sangriges konge”. Og hvad der her skete i Lunds gamle domkirke over de nordiske ærkebispers grav, det
fandt genlyd vidt og bredt, først som en højsindet indskydelse, senere som et smukt og dybsindigt varsel
om en ny folkealder i Norden.
Digtningen løfter sindet og øjet op fra hverdagslivet, men den kan indeholde en fare for den dybere
selvbesindelse ved at drage opmærksomheden bort fra os selv og vor egen indre skrøbelighed. Det var
derfor en lykkelig tilskikkelse, at straks den første af vore skjalde, Johannes Evald, på samme tid pegede
frem på alt det store i livet og mindedes sin egen ringhed og synd. Det samme har senere gentaget sig,
og ved siden af vore store digtere går der en række af såre fremragende kristendoms-lærere. Vi har alt
omtalt Grundtvig, hvis indflydelse var i en bestandig fremvækst, år efter år, indtil hans død som 89-årig
olding (1872). Hans vækkende tale har ikke blot nået de dannede, men er trængt ned i almuen og har
åbnet tusenders øren for åndens krav og kristendommens budskab. Den åndelige vækkelse, der måtte
afløse arbejdet for almuens ydre opkomst, hvis den ikke skulle falde i en værre afgrund end den, den var
løftet op af, skyldes for en overvejende del hans venner og lærlinge. Mangfoldige andre blev grebne af
biskop Mynsters prædiken eller af hans efterfølger, sønderjyden Martensen, der som kirkelig
videnskabsmand blev berømt over hele den lutherske menighed. Disse mænd stod i det nøjeste
venskabsforhold til de samtidige digtere, Øhlenschlæger og Heiberg. Endelig fremtrådte den sjælden
begavede Søren Kierkegård med en omfattende forfattervirksomhed, rig på tanker og rig på åndelige
erfaringer i den enkeltes forhold til gud. Og ved siden af ham bør nævnes digteren Fredrik
Paludan-Müller, der gennem en skøn digtnings form gav et indblik i alt det ynkelige og forkomne, som
livet kan skjule, men tillige et billed af den forklarelse, som kan udvikles her på jorden der, hvor
trofasthed og tro holder vagt omkring menneskets kald.
Det skyldes disse mænd, at vor literatur har bevaret sit alvor til trods for digtningens ubundne frihed. De
har givet vor udvikling sit faste holdepunkt og vor vanskelige kamp for at opretholde håbet om folkets
fremtid sit sikre fodfæste i troen på „den gud, som over Danmark våger”. Retningen udad, til det store verdensliv, havde ikke mindre begavede forkæmpere blandt vort folks
bedste mænd. Af vore digtere var der kun én, som trods sprogets begrænsning vandt sig et berømt navn
over den hele verden; det var Hans Kr. Andersen.
Han var en fattig dreng fra Odense, som sent var kommen til at studere og i lang tid forgæves søgte at

komme frem ad forskellige veje, indtil han som eventyrforfatter fandt nøglen til sin ejendommelige
begavelse. Hans vidunderlige sans for barnets tankegang, dets indbildninger og drømme, dets glæder og
sorger, gjorde ham til en af de mest afholdte og mest læste forfattere overalt, hvor man tilegnede sig
hans „eventyr og historier” gennem oversættelser, ikke blot i Europa og Amerika, men endog blandt
Asiens halvdannede folkefærd.

Endnu langt større berømmelse vandt den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen. Han var søn af en
fattig billedskærer i København og uddannedes ved kunstakademiet i sin fødeby, indtil han havde
erhvervet sig den nødvendige færdighed i at øve sin kunst, medens hans øvrige dannelse endnu var
meget forsømt. Han sendtes derfor til Rom med akademiets understøttelse og fandt her en vejleder i
sønderjyden Georg Zoega, en præstesøn fra Møgeltønder, der havde forladt sit fædreland for helt at
hengive sig til studiet af oldtidsfolkenes historie og kunst. Det varede ikke længe, før Thorvaldsen her
fik en så høj uddannelse og så god lejlighed til at vise sin egen ualmindelige begavelse, at han tildrog sig
alle kunstvenners opmærksomhed. Ingen var før hans tid kommen de græske billedhuggere så nær i
formernes skønhed og i den ædle højhed, han forstod at give sin værker. Fra alle Europas hovedlande
modtog han bestillinger enten på mindestøtter over berømte mænd eller på fremstillinger af den græske
gudeverden, der er så uudtømmelig i sine skønne skikkelser og dybsindige sagn. Men han glemte dog
aldrig over den lykke, han gjorde, sit fædreland og de krav, som det med rette kunne gøre på ham.
Slottet i København blev smykket med hans værker, og til Frue Kirke huggede han en række af sine
ypperste figurer: døberen Johannes, som taler til folket, Kristus og de tolv apostle, Dåbens engel,
Indtoget i Jerusalem o.s.v. Og da han omsider, mæt af hæder, forlod Rom for at vende tilbage til sin
fødeby, efterlod han denne som en uvurderlig skat alle sine talrige arbejder for selv at søge sin grav i
deres midte. „Thorvaldsens museum” har nu alt i en hel menneskealder været hovedstadens største
seværdighed for de fremmede og vil vedblive bestandig at drage beskuere til sig fra hele den dannede
verden; thi sjælden er det lykkedes nogen kunstner i den grad at komme fuldkommenheden nær. Men
for os har det tillige haft den betydning at indvirke forædlende på vor industri og i utallige retninger at
udvikle sansen for skønne og ædle former, for det simple og tækkelige i modsætning til det overlæssede
og smagløse.

Ligesom kunsten er videnskaben en fællesejendom for alle folk, og også i denne er berømte navne i vor
tid udgåede fra vort folk. Fra Rudkøbing på Langeland udgik de to brødre Ørsted, sønner af en
apotheker; Anders Sandø blev en af vore mest fremragende lovkyndige, Hans Kristian naturgransker. De
nordiske folk har i århundreder med hæder deltaget i naturvidenskabens udvikling; for kun at nævne de
mest fremragende må det være nok at pege hen på Tyge Brahe og Nils Stensen i Danmark og Karl Linné
i Sverrig. Tyge Brahe har vi forhen omtalt; Nils Stensen blev berømt ved sine undersøgelser af det
menneskelige legeme og som grundlægger af videnskaben om jordens udviklingshistorie; Linné har
grundlagt den om planterne. I slutningen af 18. Århundrede kom hertil sønderjyden Johan Kr. Fabricius
fra Tønder, der gav videnskaben om leddyrene (insekterne) en helt ny skikkelse. Hans Kristian Ørsted
lagde sig især efter fysik og kemi, d.e. læren om kræfterne og tingenes grundstoffer. Han gjorde i året
1820 den store opdagelse, at de to kræfter, som man kalder elektricitet og magnetisme, i virkeligheden
er én og den samme, en opdagelse, som førte til telegrafens opfindelse. Men Ørsted var tillige en sjælden
ydmyg og dybttænkende mand, hvem det ikke var nok at sysle med naturens ydre tilsyneladelser; han
trængte tvært imod overalt ind i dens lønlige tanker og søgte, hvad han kaldte „ånden i naturen”, den
vidunderlige sammenhæng mellem stort og småt, lysets og tonernes magt, skønhedens gåde og det
uudgrundelige i kræfternes spil bag ved det, vi kan se og fornemme.
Endnu en anden videnskab fandt højt begavede dyrkere hos os: sprog og oldtidshistorie. Som alt ovenfor
fremhævet forefandt Thorvaldsen ved sin ankomst til Rom en landsmand, sønderjyden Georg Zoega.

Han opholdt sig dernede ligesom kunstnerne med kongens understøttelse; det var blevet hans livs
opgave at tyde de mangfoldige oldsager fra Egypten og Grækenland, som findes samlede i denne gamle
verdensstad. Hans forfatterskab kom ikke vor literatur til gode, da han skrev latin eller italiensk, men
hans dybe og omfattende granskninger gjorde hans navn berømt i hele den dannede verden, og ved sine
kundskaber og sin hjælpsomhed gavnede han ikke blot Thorvaldsen i en vanskelig del af hans liv, men
også mange andre landsmænd, som i hin tid kom til Rom for deres uddannelses skyld.

Efter Zoegas tid skiltes granskningens veje i det, han havde forenet. Oldtidssprogene græsk og latin fik
en udmærket dyrker i Joh. N. Madvig fra Svaneke på Bornholm, en af de ypperste kendere af den fra
oldtiden bevarede literatur. De levende sprog lige fra Norden til Indien gennemgranskede
husmandssønnen Rasmus Rask fra Brændekilde ved Odense. Han begyndte med sit modersmål og dets
søstersprog i Norden, og det var egentlig for at finde roden til disse, han senere fordybede sig idet ene
sprog efter det andet, vandrede fra land til land og til sidst kom til Indien og dets hellige sprog Sanskrit.
Rask blev skaber af en ny videnskab, den at sammenligne sprogene indbyrdes og udfinde deres indre
slægtskab og sammenhæng. Han havde selv en vidunderlig evne til at opfatte og fastholde
forskellighederne og tillige til at trænge til bunds i dem og opdage lighederne. En tidlig død gjorde ende
på hans ihærdige virksomhed, men han efterlod venner og lærlinge, som førte den videre. Nils Mathias
Petersen, ligeledes en husmandssøn fra Fyn (Sanderum), hans skolekammerat fra Odense, optog og
fortsatte hans nordiske granskninger og blev en af modersmålets åndfuldeste forkæmpere.
Endelig gik granskningen af de græske og ægyptiske oldsager, der i århundreder havde sysselsat de
lærde, over til vore forfædres efterladenskaber. Det var en tredje husmandssøn fra Fyn, Rasmus Nyerup
(fra Nyrup), der med mindre begavelse, men lige så varm en følelse og begejstring tog fat på at samle
oldsager og virke for, at den offentlige opmærksomhed henlededes på deres betydning. Af disse
bestræbelser, der senere fortsattes af andre, særlig den mærkeligt begavede oldgransker Jens J.A.
Worsåe fra Vejle, er der fremstået en af de største samlinger i verden, uden sidestykke i sit slags, og en
videnskab, som i vore dage er i færd med at brede sig over hele den dannede verden.

Men dette må være nok til at vise, hvor rigt det åndelige liv var, som netop efter vore ydre nederlag og
tab fremblomstrede i Danmark. Der følger i vor tid store ulemper med det at være et lille folk; man må
tåle megen uret og tilsidesættelse, og selve tilværelsen kan af og til synes at stå på spil. Men det har også
sine store fordele. I det lille folk kan den enkelte bevæge sig med større frihed, og den ejendommelige
begavelse lettere bryde sig en vej, forudsat at dette folk har et åbent øje for det åndelige livs krav. De
store samfund kvæler let den enkelte, eller de river ham med sig til at søge ydre vinding og øjeblikkelig
ære af sin evne, en fristelse, som har ødelagt mangt et ædelt anlagt liv.
For os er det ingen grund til at hovmode os over, hvad vore landsmænd har ydet, og hvorned de har
tilkæmpet sig verdens opmærksomhed. Men når folk fra de store lande taler store ord om deres fortrin,
om deres sejre på valpladsen, deres rigdom og magt eller deres mange udmærkede mænd, da behøver vi
ikke at slå øjnene ned for dem. Vi kan rolig påkalde hele den dannede verdens vidnesbyrd for vort navn.

33 — Uve Jens Lornsen og Kristian Paulsen
Den nyere tids politiske liv såvel i konstitutionel som i national henseende har for vort vedkommende sit
første udspring fra de to sønderjyder, som er nævnte i overskriften til denne fortælling. Den ydre
foranledning til deres optræden var den anden revolution i Frankrig, i juli måned 1830.
Den voldsomme bevægelse, som kampen med Napoleon havde fremkaldt i hele Europa, afløstes efter
hans fald af en almindelig ro og udmattelse. De løfter om frihed og deltagelse i det offentlige liv, som
kongerne havde været så rundhåndede med i farens øjeblik, blev ikke indfriede, og den ydre nød tvang
folkene til i mange år at finde sig i deres skæbne. Det var igen franskmandene, som først brød over tvært
og vandt en forfatningsmæssig frihed tilbage, og fra dem bredte bevægelsen sig østerpå lige til Ruslands
grænse. Det forenede kongerige Nederlandene opløstes i to, Holland og Belgien, der var indbyrdes
forskellige i religion, sprog og fortidshistorie, og i Tyskland kom det flere steder til blodige
sammenstød.

Hos os var der til visse grund nok til misnøje. Vort fædrelands stilling efter freden i Kiel var både udadog indadtil højst sørgelig; den kunne lignes ved tilstanden efter Skånes tab og Københavns belejring
1660. Flåden var tabt, landets pengevæsen ødelagt, Norge skilt fra kronen. Den varmtfølende, men lidet
begavede konge stod magtesløs over for den opgave at finde på midler, som igen kunne hæve hans
lande. Norges unge frihed og det rigere liv, som tog sin begyndelse efter adskillelsen fra Danmark,
åbnede ikke hans øje for det ønskelige i at kalde nye kræfter til live i tvillinglandet. Ej heller Sverrigs
eksempel, der lod en selvrådig konge undgælde for sin forblændelse, vakte hans opmærksomhed eller
rokkede hans tro på enevældens ufejlbarhed og styrke. En tid lang tænkte han vel på at efterkomme den i
Wien påtagne forpligtelse at indføre en stænderforsamling i Holsten, men da der rejste sig
vanskeligheder af dette hertugdømmes forbindelse med Slesvig, opgav han det igen. Det hårdt trufne
folk hengav sig uden modstand til enevældens forsorg; ethvert spor af den foregående slægtalders
almenånd syntes udslettet, som om der aldrig havde været trykkefrihed og en stærk offentlig mening her
i landet.
Stødet til det fornyede politiske liv blev som sagt givet af de to sønderjyder, og det ikke i rigets
hovedstad, men i Kiel. Medens man i København faldt til hvile i udviklingen af en rig literatur, havde
man i Holsten fulgt den store tyske bevægelse, hvis formål var folkets politiske genfødelse i et frit og
stort kejserrige. Denne bevægelse var vel igen tilsyneladende død hen, men den var alt for rodfæstet i
alle fortidens forhold til, at den ikke ved given anledning skulle bryde frem igen med fornyet styrke.

Det „danske monarki” led således på én gang af, tvende dybe brøst: folkets fuldstændige udelukkelse fra
al lovgivning og al styrelse af sine egne anliggender, og den nationale modsætning mellem indbyggerne.
Begge dele havde i mange tider været en værdifuld støtte for landets ydre sikkerhed og indre udvikling;
men vi manglede des værre nu den forsynlige statskløgt, der kunne arbejde en ny tidsalder i hænderne
og i tide løse de bånd, som nu kun medførte en stadig voksende fare for hele samfundets og særlig det
danske riges fremtid.

Den mand, som først fremsatte fordringen på en fri forfatning over for kong Fredrik 6., var Uve Jens
Lornsen. Han var en søn af skibskaptejnen Jørgen Jens Lorensen i Kejtum på Sylt og nedstammede både
på fædrene- og mødreneside fra indfødte syltringer. Han tilhørte således efter sin byrd den frisiske
folkestamme, der fra umindelige tider havde haft sit hjem inden for det danske riges grænser, men nu
igen fuldstændig var gået op i den tyske kultur, med alle sine interesser knyttet til Hamborgs
verdenshandel, som sysselsatte så at sige dens hele mandlige ungdom.

Uve Jens var fra først af bestemt til søen; men han voksede op under den ulykkelige krig med England,
der standsede al søfart fra de danske kyster, og hans fader satte ham derfor som 18 års dreng til at
studere. Vejen gik fra Sylt til Tønder seminarium, fra Tønder til Slesvig skole og herfra til universitetet i
Kiel; han gik i sit 24. År, da han blev student. I Kiel og senere i Jena sluttede Lornsen sig med hele sin
kraft til de tyske genfødelsesbestræbelser, der den gang forfulgtes ubønhørlig af de forbundne
regeringer; han lovede som medlem af det almindelige tyske studentersamfund „at føre det tyske folks
enheds- og frihedstanke ud i livet”. Samtidig gik han helt op i det rå og hovmodige tyske
studentervæsen; drik og dueller hørte den gang til dagens orden på vore naboers højskoler, og Lornsen,
der fra sin forsømte barndom medbragte lyst og anlæg til at deltage i alt dette, stod ikke tilbage for
nogen. Da han kom tilbage til sit hjem vakte han sine landsmænds forbavselse og forargelse ved sin
hensynsløse fremtræden; stor og stærk som han var, med langt, lyst og krøllet hår, klædt som en gøgler,
stak han alt i sit ydre af fra andre, skikkelige folk, og ved sit rethaveri og sit hovmod blev han en plage
for sine nærmeste.
Et par år efter fandt han ansættelse i det Slesvig-Holsten-Lauenborgske Kancelli i København, hvis
forretningsområde på det nærmeste svarede til, hvad vi ville kalde et kultus- og justitsministerium for de
tre hertugdømmer. Han tilbragte ni år i dets kontorer og steg i den tid til kontorchef. Men 1830, i sit 37.
År, søgte og fik han embedet som landfoged på sin fødeø. Hans helbred var nedbrudt fra
studenterdagene, og hans stolte sind kunne ikke finde sig i at arbejde i andres navn og under deres
ledelse; han bestemte sig da til som landfoged i stilhed at hengive sig til historiske og politiske
undersøgelser for en gang at fremtræde som forfatter og politisk fører.
Lornsen var den gang en mand med et stærkt hang til tungsind, der vel delvis havde sin grund i hans
ødelagte helbred; men ved siden af syslede han jævnlig med vidtrækkende planer til statsstyrelsens
fornyelse gennem en forfatning og indførelsen af offentlighed i den hele statshusholdning hans
embedsvirksomhed havde givet ham et dybt indblik i al den skrøbelighed, som var uadskillelig knyttet
til den enevældige styrelse i vor tid. I den henseende var alle yngre enige i at rose hans klare blik, hans
varme begejstring for sagens betydning og hans hensynsløse mod til at være sine meninger bekendt.

Derimod led han af en ensidighed, som ikke kunne undgå at give hans virksomhed en fordærvelig
retning for hans særlige hjemland. Han var tysk i al sin tanke og følelse, og i de ni år, han tilbragte i
København, nogle af de rigeste for vort åndsliv, vedblev han, som det synes, at stå fuldstændig uden for
vor folkelige udvikling. Han manglede sans for det selskabelige liv, tillige den nødvendige almindelige
dannelse; han vedblev bestandig i sit sind at være den noget hovmodige og noget uslebne tyske student,
en tung og træg natur med stærke frihedslængsler, men uden blik for de mangfoldige åndelige interesser,
der sysselsætter vor tid. Således overså han aldeles, at Sønderjylland efter sin historiske plads, sit sprog
og sin statsretlige stilling var et væsentlig dansk land; for ham var det et tysk hertugdømme ligesom
Holsten, i uopløselig forbindelse med dette, men ikke mindre i forening med dette knyttet til kongeriget
Danmark ved en uopløselig „union”. I den henseende var forholdet mellem Norge og Sverrig et
forbilled, som han med forkærlighed dvælede ved, uden at han indlod sig på historisk at undersøge
sammenligningens berettigelse.
Tirsdagen den 19. oktober 1830 ankom Lornsen med dampskibet fra København til Kiel; undervejs var
den tanke modnet hos ham at sætte et bønskrift til kongen i gang for at opnå en fri forfatning for
hertugdømmerne.

I virkeligheden var efterretningerne fra Paris gåede sporløse hen over hele det danske monarki; enkelte
tænkte vistnok en del ved dem, men ud over privatlivets snævre grænser nåede drøftelsen af de hjemlige
forhold ikke. Også i Kiel var alt roligt; ingen tænkte på adresser, før Lornsen kom til byen. Men idet han

viste sig mellem gamle venner og meningsfæller, vandt de mange slumrende tanker og ønsker en fast
form; de ældre rådede ham fra at foretage noget voveligt skridt, men de yngre følte, at de i ham havde
fundet en fører og talsmand. Lornsen var efter sin ejendommelige natur utrættelig, efter at han først
havde fattet sin beslutning; han forfattede et lille flyveskrift, som blev trykt i henved 10,000 eksemplarer
og spredt over begge hertugdømmet, og imens rejste han selv til Flensborg og flere andre steder for at
virke for affattelsen af adresser til kongen. Hans tanke var på den måde at skræmme regeringen og
samtidig at vække befolkningen til selvfølelse og til, om det skulle være nødvendigt, at optage en kamp
for friheden. Han tiltroede sig selv i den henseende en overlegen evne og betydning, som kun lidet
stemmede med de virkelige forhold.

Efter at have kastet denne brand ud i befolkningen begav Lornsen sig til sit embed på Sylt. Men få dage
efter ankom der til Tønder amtshus en ordre til at fængsle den dristige landfoged, og et par embedsmænd
sendtes med færgeskibet over efter ham. Han fængsledes 5 ugersdagen efter sin ankomst til Kiel (23.
november) og førtes til fæstningen Rensborg. Den nedsatte domstol dømte ham til embedsfortabelse og
et års fæstningsstraf, eftersom han havde krænket sin embedsed ved at lægge råd op imod kongens
enevælde.
Lornsens lille skrift „om forfatningssagen i Slesvig-Holsten” indeholdt i korte, sikre træk de fordringer,
han stillede til fremtidens statsordning i kongens lande. Kun „konge og fjende” skulle kongeriget og
hertugdømmerne have til fælles; alt andet skulle skiftes i to dele, først og fremmest regeringen og
folkerådene. Hertugdømmerne derimod skulle danne en uopløselig helhed, en stat for sig selv uden
hensyn til historiske overleveringer eller nedarvede politiske bånd mod nord eller syd. Forfatningslivets
fortrin for det enevældige kongedømme, ja dets politiske nødvendighed under de daværende tidsforhold,
påvistes af ham i stærke udtryk og med lidenskabelig veltalenhed.

Lornsens skrift fremkaldte en hel literatur af stridsskrifter i alle mulige retninger; men den vigtigste og
nærmeste følge af det var dog den, at kongen under trykket af den fremkaldte stemning lovede at indføre
en stænderforfatning efter prøjsisk mønster. Den 28. maj 1831 udkom der „anordninger om
provinsialstænders indførelse”, særskilte for des danske østifter, Jylland, Slesvig og Holsten; de skulle
for en overvejende del fremgå af folkets valg og have ret til at blive tagne med på råd i alle
lovgivningssager uden dog at have besluttende myndighed eller deltagelse i statshusholdningens
fastsættelse (finansloven). Dette skridt beroligede stemningen, og den stærke bevægelse lagde sig snart
igen, medens en kommission var i færd med at udarbejde de nærmere bestemmelser om stændernes
sammensætning og valg; troen på, at „den gode, gamle konge” nok ville træffe det rette, var almindelig
blandt høje og lave.
Uve Lornsen var med det samme gået ud af sagaen; hans livs gerning var fuldbyrdet i de 5 uger, som
han tilbragte i hertugdømmerne før sin fængsling. Efter at have udstået sin straf forlod han sit fædreland
dobbelt tungsindig og med brudt livsmod; han endte nogle år efter frivillig sit liv i Genfersøen. Efter
hans død udkom der et større skrift af ham, i hvilket han vidtløftig gentog sine tanker og søgte historisk
at godtgøre deres berettigelse. Det vidner i fuldeste mål om hans kærlighed til friheden, og det røber på
mangen side hans aldrig helt udslukte kærlighed til fædrelandet: den danske konges land.

Da Uve Lornsen i hine efterårsdage i Kiel gik fra hus til hus mellem universitetets lærere for at vinde
dem for sin tanke, kom han også gentagne gange til den juridiske professor Paulsen fra Flensborg, der
delte hans tro på frihedens magt til at genføde det stivnede samfund. Her mødte han en indvending, som
han ikke var forberedt på: „Kongen,” sagde Paulsen, „vilde aldrig kunne tilstede Slesvigs adskillelse fra
Danmark og sammensmeltning med Holsten.” Lornsen svarede med lidenskab: „Gamle historiske
forhold vedkommer ikke os; vi vil det nu således, og hver tid skal danne sine tilstande!” I de to mænd

mødtes Sønderjyllands tvende folkesjæle: den ene drog mod syd, den anden mod nord.

Kristian Paulsen var født i Flensborg og fremgået af sønderjydsk bondeslægt. Hans hjemmesprog var
tysk, og han sendtes allerede som dreng til en tysk dannelsesanstalt, ligesom han fortsatte sine
studeringer ved tyske højskoler. Men hans ægte danske natur overvandt alle hindringer og blev sig klart
bevidst midt i den fremmede dannelse. Ved universitetet i Gøttingen lærte han den senere theologiske
professor i København H.N. Clausen at kende, og denne forundredes højlig over her at træffe en yngling
af den reneste nordiske type i sind og skind, fuldstændig tysktalende, men dansk med en inderlighed og
styrke, som måtte forbavse alle, der lærte ham at kende. Paulsens dannelse var langt dybere og mere
omfattende end lornsens, Ligesom han holdt sig fjernt fra det tyske studenterlivs råhed og naragtigheder.
Når han begejstredes for frihed og fædreland, da var det det lille rige mellem Nordens have, han tænkte
på, og det var tidlig og silde hans håb en gang at komme til at udrette noget til held og hæder for
Danmark. 24 år gammel nåede han endelig at komme til København for til bunds at sætte sig ind i dansk
sprog og dansk lovkyndighed, og efter 4½ års ophold her blev han ansat som professor i Kiel.

Paulsens livsgerning blev det fra nu af at hævde Sønderjyllands historiske og folkelige danskhed. Han
begyndte straks med at eftervise det danske grundlag i hertugdømmets lovgivning, Jydske Lov og de
„sønderjydske” stadsretter, og han betragtede det som sin hovedopgave videnskabelig at hævde den
store oprindelige modsætning mellem det tyske Holsten og sit danske hjemland. Fra først af anså han det
for en ligefrem følge af denne sin stilling, at han ville kunne „bidrage til at gøre de to hoveddele af riget
mindre fremmede for hinanden”; hans tyske dannelse og danske sind, mente han, ville gøre ham til en
særlig vel skikket mægler mellem de to beslægtede folk. Han kendte den gang endnu ikke sine tyske
landsmænds ejendommelige natur: kun at kunne forliges med den, som underkaster og opgiver sig selv.
Hans stilling blev i årenes løb en ganske anden; Han skulle blive, om ikke et blodvidne, så dog et
lidelsesvidne for sit folk og sin nationalitet og vække det til i den uundgåelige kamp imod de tyske
overgreb. Han blev for sin samtid, hvad sagnet fortæller om de sønderjydske mærkesmænd Folke og
Orm, der bragte hærbud til moderlandet.

Da Kristian Paulsen hørte den 4 år ældre Uve Lornsen forkynde sin farlige lære om en slesvig-holstensk
forfatning og hørte ham kalde Sønderjyllands forbindelse med moderlandet et forældet historisk forhold,
da oprørtes hans danske sind, og hans livs møjsommelige gerning stod på én gang for hans øje. Han gav
sig straks til at skrive en udførlig fremstilling af „hertugdømmet Slesvigs folkelighed og statsret”, og
næppe var den første gæring i sindene overstået og stemningen bragt til ro, før han udgav denne sin
mindeværdige indsigelse mod den side af sagen, som så godt som ingen havde haft øje for. Bogen
udkom 1832, netop 100 år efter Brorsons første julesalmer i Tønder, der syntes at spå også
Sønderjylland et rigt dansk folkeliv; hvor rigt et hundredår lå der ikke imellem de to småbøger — rigt
for moderlandet, men usigelig fattigt for datteren!

Paulsen efterviste i sit skrift, hvorledes det i virkeligheden stod til i Sønderjylland i folkelig og retlig
henseende. Af 330,000 indbyggere talte endnu de 185,000 dansk; de indtog 100 af 165 flademil, men
kun 110,000 · af dem havde dansk kirkesprog, slet ingen dansk rets- og øvrighedssprog regeringen
havde ligesom gjort alt muligt for at sætte et skel mellem kongeriget og de to hertugdømmet, der i daglig
tale endog sammenfattedes under navnet Holsten. Der var forskellige penge i de to landsdele, og de var
skilte ad ved en toldgrænse; derved var Hamborg bleven midtpunkt for den hele handel og omsætning
op til Kongeåen. Ligesom kongeriget ved denne forskellighed var i høj grad brøstholdent, var der også
andre forhold, i hvilke regeringen gav hertugdømmerne et ikke uvæsentligt fortrin. Således kendte de
intet til den trykkende afgift af alle fødevarer, som kaldtes konsumption; det var her ikke forbudt at
brænde brændevin på landet, flere skatter var mindre trykkende o.s.v. Endvidere var den absolutistiske

ånd aldrig trængt så dybt ned i hertugdømmernes kommunale styrelse som i kongeriget; købstæderne
havde hist bevaret deres gamle selvstyrelse, medens den her var gået fuldstændig tabt, og bondens
tilstand var ulige bedre syd end nord for Kongeåen. Disse forskelligheder virkede overordentligt til at
vedligeholde den kunstige modsætning til trods for det folkelige slægtskab; de danske sønderjyder ville
for ingen del ombytte deres forhold med kongerigets almue.

Hvor meget de tabte ved at lade deres medfødte nationalitet ligge udyrket og glemt, det havde den gang
ingen nogen følelse for. Paulsen viste i klare og indtrængende ord, hvad det her drejede sig om. Der
fandtes i hertugdømmet ikke en eneste højere læreanstalt med dansk undervisningssprog; de fire
latinskoler og seminariet i Tønder meddelte deres undervisning på tysk ligesom universitetet i Kiel. Den
danske literatur var derfor så godt som ukendt syd for åen, enhver, som havde nogen videnskabelig
interesse eller følte trang til deltagelse i tidens højere åndelige udvikling, tyede til den let tilgængelige
tyske literatur. De få sønderjyder, som på én eller anden måde droges ind i den danske dannelse, fandt
som oftest deres fremtidskald i kongeriget, eller de blev eneboere i deres hjemland og måtte for
omgangs skyld ligeledes tilegne sig den tyske. Derved blev da atter ethvert samliv eller enhver gensidig
påvirkning mellem de dannede og almuen umuliggjort; det danske mål sank stadig dybere ned i
mundartens uskønhed, uberørt af skriftsprogets udvikling, og den, der talte det, havde fornemmelsen af,
at det var langt ringere end det tyske. Endnu værre var det dog der, hvor det helt blev fortrængt og
efterhånden døde hen på folkets læber, som i det sydlige Angel og i stæderne Slesvig og Flensborg her
blev ligesom en hel rig fortid gravsat med det gamle modersmål. Stednavnene blev uforståelige,
mangfoldige daglige talemåder tabte deres betydning, folkesangen forstummede og med den de bedste
eventyr, og hvad der ellers lever i folkemunde. „Det folk,” siger Paulsen med sin dybe forståelse af
hjemlandets ulykke, „det folk, som helt opgiver sine fædres sprog for et fremmed, sønderriver derved sin
inderste livstråd! Sange og sagn fra fortiden forstummer, og selve fædrelandet bliver på en måde
fremmed for det. Fattigere på forestillinger, end forfædrene var, går det omkring i sit hjem, til trods for
at skolen har søgt at meddele det flere kundskaber; thi skolen er fattig imod selve livets fylde.”
Til denne fremstilling af de stedfindende tilstande knyttede forfatteren bestemte, om end mådeholdne
krav på forandringer til fordel for det danske sprog. Der burde indføres dansk rets- og øvrighedssprog
overalt, hvor det var kirke- og skolesprog, og dansk burde indføres som undervisningsgenstand overalt,
hvor det endnu var folkesprog; senere kunne der hertil slutte sig en yderligere udbredelse af det som
offentligt sprog overalt, hvor det endnu levede i folket.

Efter således at have fremstillet Sønderjyllands folkelighed efterviste Paulsen, at den stemmede overens
med dets statsretlige stilling. Ad lovens og den hidtilværende historiske udviklings vej kunne det
hverken adskilles fra kongeriget eller fuldstændig indlemmes i det, det var tvært imod et selvstændigt
dansk kronland. Holsten var derimod som et tysk forbundsland undergivet andre love, ligesom det havde
en vidt forskellig fortid.
Et par år efter, den 15. maj 1834, udkom endelig de nærmere forordninger „om provinsialstændernes
indretning”, som meddelte valgbestemmelser og forsamlingernes forretningsorden. Den for
Sønderjylland kom til at bestå af 44 medlemmer, af hvilke de 31 skulle vælges af grundejere på landet
og i stæderne og 5 af de større godsejere, medens kongen forbeholdt sig at udnævne 4 medlemmer af det
slesvigske ridderskab, to præster og en professor i Kiel, ligesom endelig hertugen af Augustenborg fik
en livsvarig og arvelig plads i forsamlingen.
Ssamtidig med oprettelsen af denne rådgivende i forsamling, hvis flertal nødvendigvis måtte blive tysk
og komme i fuld overensstemmelse med den holstenske, eftersom ridderskabet og godsejerne så godt
som udelukkende var bosiddende i hertugdømmets tyske halvdel, opgav kongen den kloge forsynlighed,

hvormed hans forfædre siden 1713 havde undgået enhver politisk forbindelse mellem de to
hertugdømmet. Overretten på Gottorp, som havde haft den højeste dømmende og en stor del af den
højeste styrende myndighed i Slesvig, blev fra nu af kun en landsoverret med i appel til en højesteret i
Kiel, fælles for alle tre hertugdømmer. Den øverste styrelse derimod forenedes under en fælles såkaldet
„slesvigholstensk regering” på Gottorp, selvfølgelig under tilsyn af de kongelige kollegier i
hovedstaden. At den fælles regering så vel som den fælles højesteret kom til at bestå af lutter
tyskdannede og tysksindede mænd, måtte anses for en selvfølge efter de grundsætninger, som i det hele
fulgtes ved deres oprettelse. Det kan ikke miskendes, at kong Fredrik 6., ilde vejledet af sine betroede
rådgivere, ved den måde, hvorpå han således for hertugdømmernes vedkommende lod de nyere politiske
ideer træde ud i livet, så godt som fuldstændig tiltrådte den af Uve Lornsen fremsatte fordring på
hertugdømmernes ligestilling og særstilling over for kongeriget, Medens han tilsidesatte den af Kristian
Paulsen med så megen varme og så overbevisende grunde fremførte påstand om Sønderjyllands
danskhed. Det er senere fra alle sider blevet nævnt som det egentlig skæbnesvangre vendepunkt i det
danske hertugdømmes nyere historie.

Vi vil senere komme tilbage til den virkning, som Paulsens første skrift havde i det danske
Sønderjylland; her vil det derimod være stedet til med få ord at omtale et andet indlæg fra hans side og
dets virkning i Fredrik 6.s sidste år. Der udkom den gang flere småskrifter af forskellige forfattere, som i
høje toner talte om Holstens ret over for Danmark, særlig retten til en evig forbindelse med Slesvig,
således som den var lovet af kong Kristian 1. Ved hans tiltrædelse som greve. Imod disse optrådte
Kristian Paulsen i et fortrinligt skrift, som han kaldte: „for Danmark og for Holsten” (1836). Han påtog
sig her nærmere at udvikle hertugdømmernes statsretlige forhold, som han i mellemtiden på ny havde
lagt sig efter at undersøge med en mærkelig fordomsfrihed. Vistnok mangler hans bevisførelse her
endnu flere vigtige led, men det resultat, han kom til, var utvivlsomt det ene rette, og vi må kun beklage,
at det ikke blev urokkelig fastholdt fra dansk side; det skulle da til visse nok have fejret ved sin indre
sandhed.
Sønderjylland, siger Paulsen, er uadskillelig forbundet med den danske krone og har kongelovens
arvefølge. I Holsten derimod er forholdene vidt forskellige. Dette hertugdømme er sammensat af den
ældre kongelige, den gottorpske og den grevelige schauenborgste del (Pinneberg); den sidste tilhører
ligesom Lauenborg den danske krone, de to andre derimod må efter kongehusets mandsstamme gå i arv
til andre linier af det oldenborgske hus. En forsynlig statskløgt vil måske kunne forebygge denne
opløsning ved frivillige overenskomster med de arveberettigede sidelinier, men disses arveret kan ikke
bestrides.

Imod denne sanddru opfattelse og ærlige fremstilling optrådte selve hertugen af Augustenborg, Kristian
August, ældste søn af Fredrik Kristian og den danske kongedatter Louise Augusta. Han udgav i
Tyskland et navnløst skrift, hvori han skarpt og bestemt hævdede sin slægts arveret til begge
hertugdømmer, udelte og uskiftede, således som den danske kongestamme havde samlet dem. Det var
den lære, hans fader havde indpodet ham, vildledet af sit mangelfulde kendskab til de historiske forhold
og af sin bitterhed over de skuffelser, han havde lidt. Ved dette skrift havde den slesvigholstenske
politiske bevægelse fået sit statsretlige udgangspunkt. Endnu i 1831 havde ridderskabet i et andragende
til kongen omtalt den mulighed, at Slesvig og Holsten på grund af en forskellig arvefølge kunne få
forskellige regenter, Slesvig i forening med Danmark; nu blev denne opfattelse skudt til side og
undertrykt. Dette er den slesvigholstenske bevægelses store og uudslettelige brøde: dens grundpåstand
var falsk og en vitterlig fornægtelse af Danmarks ret.

Men hvorledes, vil man spørge, var det muligt, at denne påstand kunne trænge igennem og blive
godkendt af så mange utvivlsomt hæderlige og retsindige mænd? En ikke ringe del af skylden herfor må

vi søge hos det danske monarkis regering og regeringsform. Den enevældige kongemagt skyede enhver
offentlig drøftelse af sine adkomster, den lod et slør hvile over tidligere tiders statsretlige afgørelser for
ikke at røbe mulige mangler.

Kong Fredrik 6. Var selv usikker i sit kendskab til fortiden. Slesvig og Holsten var efterhånden gåede så
temmelig i ét for hans politik; var kongehusets adkomst til det første sikrere end til det sidste, så anså
han det for des vigtigere at knytte dem så nøje sammen som muligt, for at det ene kunne bøde på det
andet og begge bevares under alle omskiftelser. De indflydelsesrigeste mænd så vel i Danmark som i
Holsten delte denne opfattelse og styrkede kongen i den. Hvor stor en lykke ville det ikke have været for
os, om han ved sin side havde haft en mand med Bernstorfs kløgt og retsindighed, for at netop
modsætningen ved en fuldstændig fremlæggelse af fortidens afgørelser kunne være trådt frem i hele sin
klarhed og enhver derefter beskyttes i sin ret! Nu blev det tvært imod regeringens formål så vidt muligt
at standse enhver drøftelse af fortiden; Kristian Paulsen fik et tilhold om ikke oftere at komme tilbage til
sin påvisning af den statsretlige modsætning mellem de to landsdele.
Mærkeligt nok er enevældens kredsløb i vor historie. Kong Fredrik 3. brød folkets frihed, men
grundlagde en ny tidsalder i dets ydre sammenhold og magt; hans sjette eftermand, den sidste i uafbrudt
slægtfølge og i udøvelsen af hele hans magtfylde, frigjorde almuen og kaldte igen folkets tillidsmænd til
deltagelse i lovgivningen; men han sønderbrød kronens gamle ring: Norge gled ud af hans hænder, og
det genvundne Sønderjylland blev uden nødvendighed sat i vove.

34 — Det danske folkeliv vågner i Sønderjylland
Kristian Paulsens bog om „hertugdømmet Slesvigs folkelighed og statsret” var et ord i rette tid. Der
hengik vel et par år, før nogen virkning af det kunne spores, men da viste det sig pludselig, at det havde
tændt i danske hjerter, og at det havde sat tanker i bevægelse, som ville få et udslag i dåd.
Omtrent samtidig med Paulsen var professor Kristian Flor bleven ansat i Kiel som lærer i dansk sprog
og literatur. Han blev greben af sin vens mægtige begejstring for Sønderjyllands danskhed og var en af
hans mest nidkære forbundsfæller Flor var især utrættelig i at knytte og vedligeholde forbindelser
mellem ligesindede mænd i forskellige stillinger; han havde adgang til de højeste kredse i København,
særlig til tronfølgeren, prins Kristian, ligesom han stod i forhold til flere fremragende forfattere. De to
mænd udfyldte ypperlig hinanden i deres virksomhed for danskhedens sag på en tid, da endnu ingen i
kongeriget havde fået øje for dens stilling i Sønderjylland.

Den slesvigske stænderforsamling mødte første gang i foråret 1836. Blandt dens medlemmer fandtes der
kun få danske mænd; kongen havde for universitetet i Kiel ikke udnævnt Paulsen, som der vel kunne
have været grund til at vente, men den tysksindede Nils Falck fra Tønderegnen, og i samme ånd var de
andre valg.
Der manglede ikke på andragender og forslag i tysk retning; man savnede endnu sammensmeltningen
også af de to stænderforsamlinger til en slesvigholstensk Landdag, og man ønskede nogle timer tysk
indført i de danske almueskoler. Vedtoges og indrømmedes dette, da stod man ved målet for de
dristigste ønsker. Men som en mislyd indkom der også til forsamlingen andragender fra Nordslesvig,
som gik ud på at få det danske sprog indført ved domstolene og i forvaltningen, og i mødet den 3. juni
fremsatte bonden Nis Lorensen fra Lilholt det forslag, at forsamlingen skulle gøre dette andragende til
sit. Det kom til forhandling få dage efter, men forsamlingen nægtede at nedsætte et særligt udvalg til at
drøfte det.

Men danskheden var nu én gang kommen i luften. Den 4. november samme år fremstod i København i
selskabet for trykkefrihedens rette brug den unge veltalende frihedsmand Orla Lehmann for at vække
folks opmærksomhed for den sønderjydske sag. Han skildrede danskhedens usle kår i dette af danske
konger regerede land og henpegede på nødvendigheden af, at selskabet udvidede sin virksomhed til dets
dansktalende egne. Det blev en mærkedag ikke blot i dette selskabs, men i hele den sønderjydske sags
historie. Selskabets medlemsantal steg i de nærmeste måneder fra 3000 til 5000; der sendtes bøger til
hertugdømmet, snart oprettedes der bogsamlinger, og der blev udgivet særlige skrifter til oplysning om
Slesvigs stilling i politisk og national henseende. Kristian Paulsen skrev om det danske sprog i
Sønderjylland, og hans slægtning, den unge herredsfoged Wimpsen i Flensborg, skrev en Sønderjyllands
historie på tysk.
Men samtidig spirede den sæd, der var sået, også i Nordslesvig. Paulsen havde begyndt at frygte for, at
de ord, han havde talt om sit hjemlands folkelighed, var spildte, da han fik breve fra forskellige egne,
hvori der ydedes ham en varm tak for hans bog. „Men intet,” skrev han noget senere, overbeviste mig
mere levende om, at jeg arbejdede i folkets ånd, end et brev fra den mig ganske ubekendte Nissen. Dette
gav først stødet til en nøjere forbindelse imellem flere af den danske sprogsags venner og til en ny
virksomhed for dem.”
Den mand, som således i få dage før julen 1836 trådte i forbindelse med professor Paulsen, var Nis
Kristian Nisssen i Haderslev. Han forestod sin gamle faders bogbinderværksted og var i sin fremtræden
en meget jævn mand; men da han et par år efter døde, kunne Paulsen i sine mindeord over ham ikke

noksom rose hans ædle sind, hans glødende iver for modersmålets sag og hans for en mand i hans
stilling ualmindelige dannelse og kundskaber.

Medens Nissen fortsatte sin brevveksling med Paulsen og tænkte på midler og veje til at, udbrede de
tanker, der her blev drøftede, i videre kredse, hørte han af en fælles bekendt, at købmanden Peter
Kristian Koch havde tænkt på at udgive et dansk ugeblad. Koch var en smedesøn fra Tiset ved Gram,
der alt som ung dreng var kommen i handelslære i Haderslev og nu efter at have været i én og samme
forretning i 16 år lige havde begyndt en selvstændig handel. Han var i mange henseender en
ejendommelig mand, rig på planer og indfald, let bevægelig og åben for enhver påvirkning. Hans
begavelse var vel ikke synderlig dyb og stærk, men den var des mere omfattende, og hans arbejdsevne
var stor. Allerede som dreng, da han var aldeles overladt til sig selv, uden skolegang og uden
opdragelse, havde han modtaget stærke religiøse indtryk. Hans farfader, Jørgen Koch, der havde gjort
sig hæderlig bekendt som en af de første selvejerbønder, der foretog udskiftning af fællesskabet, var
kommen til Tiset fra Tønderegnen og havde derfra medbragt den kristelige opvækkelse, som var udgået
fra Brorson og hans kreds. Senere havde Koch i Haderslev lært at læse og skrive både tysk og dansk, og
hans læsning var efterhånden bleven meget omfattende. Da han nu blev selvstændig og tilfældigvis kom
til at bo lige ved siden af det bogtrykkeri, hvorfra det tyske blad „Lyna” udgik, fattede han straks den
plan selv at udgive et ugeblad for menigmand i folkets eget sprog; det skulle efter hans mening være
dels belærende, dels underholdende, muligvis tillige opbyggeligt; nogen særlig national tanke forbandt
han ikke med det.
Da kom Nissen til ham og lagde ham på sinde, at han havde en forpligtelse mod sit modersmål og et
kald, som han ikke måtte svigte. Han kom ikke én gang, men han gentog sine besøg; de to unge mænd
sad sammen i aftenskumringen i den lille købmandsbod, eller de vandrede sammen ved Haderslev dam,
og snart var Koch vunden for den tanke, som tidlig og silde sysselsatte Nissen. Paulsen fik meddelelse
om hvad der var påtænkt, Flor satte sig i forbindelse med dem, og i et møde af alle disse mænd hos Nis
Lorensen i Lilholt besluttedes det at gøre alvor af planen (den 31. juli 1837).

Det var ikke så let at opnå tilladelse til at udgive et blad, og det lykkedes kun ved Flors bekendtskab
med prins Kristian. Omsider udkom da det første nummer, et lille halvark: „et ugeblad for
hertugdømmet Slesvig”; men det bar det stolte navn „Danevirke”. Et lille digt gjorde rede for navnets
betydning; det skulle være et virke for de danske, et værn „mod vold og overmod”, ikke af stene og
muld, men „rejst i åndens rige”. Bladet udkom den 15. juni (1838) og indeholdt derfor et lille stykke, i
hvilket der mindedes om Arkons indtagelse og Danebrogs himmelfald på denne dag. Det indeholdt
tillige en redegørelse for udgiverens hensigt, som endte med følgende ord: „Dog ikke alene god og
retfærdig, men hellig er den sag, til hvilken jeg indvier mit „Danevirke”: modersmålets forsvar og
folkets oplysning; derfor stoler jeg rolig på hans bistand, der kan vise sig mægtig i den svage, og idet jeg
tænker på, hvor ofte han har givet en ringe begyndelse herlig fremgang, hilser jeg i dag for første gang
„Danevirkes” læsere med et glad hjerte og et frejdigt mod.”
Den samme stemning fik sit levende udtryk i det billed, som først et par uger efter blev færdigt fra
skriftstøberens hånd, men fra den tid af prydede bladet: det viser solen, som kaster sine første stråler
over Danevirkes kæmpemur; over den lukkede gennemkørsel knejser et højt tårn, fra hvis tinde
Danebrog udfolder sin dug; på en runesten i forgrunden læses ordet: Danmark.

I det andet nummer skrev professor Paulsen under navn en „hilsen til Danevirke”. „Langt over hundrede
tusende,” skriver han, „tale endnu dansk (i Sønderjylland), uagtet dette er blevet behandlet af det tyske
som en fattig, ussel tjenestekvinde af et højfornemt herskab. Den undertrykte er endelig kommen til
bevidsthed og vil nu bryde fordommens og forældede indretningers lænker; denne sag er retfærdig,

derfor vil Gud stå den bi. Det er ham, der i manges hjerter har bevaret den dybe kærlighed til
fædrenesproget, har ladet dem finde hverandre hist og her i landet, som er besjælede af samme
begejstrede følelse, der gør stærk til at overvinde alle vanskeligheder og bortrydde de hindringer, som
lægges os i vejen; og ligesom hine gamle danske med fælles forenede kræfter opførte Danevirket af jord
og sten, således skal nu med broderhånd grundvolden lægges til et nyt åndeligt Danevirke. Gid mange
bygmestre måtte forene sig med de første for at rejse det fastere og fastere! På dets tinder er ordet vort
sværd.”
Fristelsen ligger nær at følge „Danevirke” fra blad til blad; det er som at følge en skare af unge
stridsmænd, der drager syngende i kampen. Eller som at vandre i en skov i den tidlige morgenstund, når
fuglene vågner én efter én, og ingen menneskelig magt er i stand til at få dem til at tie, fordi deres time
er kommen. Man kan læse disse blade side op og side ned uden at trættes, hvis man da ellers har øre for
det rigeste og det bedste, der kan times et folk: at vågne op efter mange slægtaldres søvn og dvale og
genfinde sig selv, sine fortidstanker og sin fremtids mål.

Men vi må gå hen over de første års kampe og nøjes med at nævne de to store sejre, den danske sag
vandt, så at sige i sit første tilløb. Den første var indførelsen af dansk i alle offentlige forhold, så langt
som det var kirke- og skolesprog; det skete ved et reskript af kong Kristian 8., udstedt den 14. maj 1840.
Den anden var Hjort Lorenzens overgang til det nationale parti.
Peder Hjort Lorenzen var købmand i Haderslev, af dansk bondeslægt fra egnen ved Flensborg fjord;
hans fader var amtsforvalter; og han selv havde fået en halv lærd opdragelse, ligesom han var en mand
med megen dannelse og erfaring. Han var stænderdeputeret for Haderslev by og én af dem, der bedst
fyldte sin plads som en selvstændig, djærv og særdeles virksom ordfører for fremskridt og frihed. Han
havde et fyrigt, ofte lidenskabeligt sind, begejstret for den engelske parlamentsregering og den norske
forfatning; han var en fjende af al slags aristokrati og al ufrihed. Han havde med stor iver sluttet sig til
det slesvigholstenske parti som det, der ville tilbageføre hertugdømmernes tidligere forfatning, medens
han frygtede en tilslutning til kongeriget, hvis stænder 1660 frivillig havde opgivet al deltagelse i
lovgivningen. Hans harme over den danske bevægelse, der stadig pegede over mod kongeriget og holdt
på kongens personlige magt som det eneste værn imod de tyske regeringsmænd, kom derfor stærkt til
orde i den første tid; han var blandt dem, som med størst lidenskab søgte at bandlyse ordet
„Sønderjylland” og alt, hvad dermed stod i forbindelse.

Men „Danevirkes” fremkomst og den hjemlige tone, som her kom til orde, det simple og klare i dets
fordringer, kunne ikke længe forfejle sit indtryk på en så rettænkende mand; han stemte alt 1838 for
forslaget om dansk retssprog og kom derved i en endnu skarpere modsætning til hertugen af
Augustenborg, end han alt forhen havde været. Den brevveksling, hvori han stod med Orla Lehmann,
blev altid livligere; han begyndte at øjne en mulighed for en fri forfatning i Danmark til samme tid, som
udsigterne blev stadig ringere for Holstens vedkommende, der hindredes af sit forhold til det tyske
forbund.

Hjort Lorenzen stod ikke alene; han var byens stænderdeputerede, og mange var stærkt påvirkede af
ham; hans kontor var samlingspladsen også for omegnens politikere, blandt hvilke den unge bonde
Lavrids Skau fra Sommersted uden sammenligning var den betydeligste. Omslaget i hans opfattelse af
forholdene mærkedes derfor snart og havde vidtgående følget. Det blev sagt Koch, at han havde udtalt
sig med stor bitterhed om de tyske partiførere, særlig hertugen, som var danskhedens værste fjende; han
gik derfor en dag til ham og blev meget venlig modtaget. Fra den tid af kom de jævnlig sammen, dels på
deres spasereture, dels i Kochs hjem, og Hjort Lorenzen forberedte nu sit offentlige brud med de
tidligere forbundsfæller. Dette foretoges den 14. august 1840, idet han ved en offentlig erklæring

nedlagde sit mandat som deputeret for Haderslev; året efter lykkedes det at få ham valgt i Sønderborg.

Omgangen med Hjort Lorenzen havde en såre heldig indflydelse på Koch, der den gang alt for længst
havde mistet sin ven Nissen. Han havde aldrig forhen haft den lykke daglig at kunne udtale sig for og
modtage råd og oplysninger af en mand med hans dannelse; hans studerede venner sydpå kunne i reglen
kun ved breve holde forbindelsen med ham ved lige. Havde Koch med sit jævne, folkelige sind og sin
brændende nidkærhed påvirket den ældre, kundskabsrige mand i national retning, så åbnede Hjort
Lorenzen hans øjne for nødvendigheden af at efterstræbe en anden regeringsform, hvis man ville give
det, man stræbte efter, nogen varighed og sikkerhed. Fra dette øjeblik af blev tonen i „Danevirke”
dristigere, polemiken mere almindelig også på det politiske område. De talrige bladartikler, som Hjort
Lorenzen stadig havde følt trang til at skrive, og som forhen var gåede til tyske blade, kom nu i
„Danevirke” og bidrog til at gøre det mere alsidigt; kredsen af dets læsere blev altid større, og altid flere
begavede og indflydelsesrige mænd sluttede sig til førerne i Haderslev.
Hvad der således udviklede sig i Sønderjyllands nordligste stad, fandt en smuk efterligning i Åbenrå.
Her var det især en ung urmager, Fredrik Fischer, som med ufortrøden iver virkede for danskhedens
fremme. Det var en mand af gammel borgerslægt i Åbenrå; de fleste af hans frænder var søfolk og
velstående skibsejere, og han selv ville være gået til søs, dersom han havde kunnet følge sin
tilbøjelighed, men han var fra fødselen af så vanfør, at han end ikke kunne forlade sit hus ved egen
hjælp. Han havde da lagt sig efter navigation og astronomi, flittig og opvakt som han var, med mægtige
længsler efter det store i livet, som syntes at skulle blive så uopnåeligt og fjernt for ham. Da var også
han bleven grebet af den forunderlige magt, som i hine dage modersmålet midt i sin fornedrelse øvede
på Sønderjyllands bedste mænd. Det var, som om netop denne fornedrelse vakte alt, hvad der var i dem
af ridderligt mod, til at gå i kampen for det.
Fredrik Fischer hvilede ikke, før også han ved Flors hjælp fik et ugeblad i gang, og det gik her som i
Haderslev, at der snart dannede sig en kreds af trofaste venner, der bredte sine forbindelser til alle sider
og forberedte en bedre fremtid.

Vi må forbigå de kredse af danske mænd, der samledes i Sønderborg — som havde æren af at vælge
Hjort Lorenzen til stænderne, efter at Haderslev ikke mere ønskede sig repræsenteret af ham -, i
Nørborg, i Gråsten, Tønder o.s.v., og endnu kun dvæle et øjeblik ved Flensborg. Her var det danske
sprog alt næsten forstummet blandt borgeme, skønt det taltes af alle omegnens bønder. Men der havde
holdt sig en dansk ånd, en hengivenhed for Danmark, som beskæmmede de andre stæder i Nordslesvig.
Flensborg sendte to repræsentanter til stænderne; de fandtes så godt som altid på den danske side, om de
end ikke var synderlig berørte af kampen for modersmålet.

Der begyndte da også på denne tid at udkomme en dansksindet, men tysk skreven avis i Flensborg. Den
støttedes af herredsfoged Wimpsen, indtil han kort efter døde; derpå især af lægen Klavs Manicus i
Ekernførde, en af vor sags ihærdigste og dygtigste ordførere. Kæmpede de nordslesvigske blade især for
modersmålets ret, så drejede kampen sig her længere sydpå især om Sønderjyllands historiske og
politiske forhold til kongeriget. Ligesom Wimpsen i sin bog om landets historie søgte Manicus i sit blad
at hævde hertugdømmets selvstændighed over for Holsten og det tyske forbund, dets uadskillelige
forbindelse med den danske krone. Det var en lige så vigtig opgave som den anden, for så vidt som det
danske folk ønskede at hævde sin tusendårige grænse mod syd; tysk var én gang blevet det herskende
sprog indtil højt op i Angel, og det måtte nu hævdes i sin ret overalt, hvor det var modersmål.
Således var i få år kampen begyndt over hele linien. Det var endnu ingen folkebevægelse; men der var
slået til lyd, og de første danske toner havde lydt fra Ejderen til Skodborgå. Det var som daggryet til en
slagdag, når hæren vækkes, når de første pile hviner gennem luften, og kampråbet begynder at lyde fra

mange hold.

35 — Kong Kristian den ottende
Da Kristian den ottende ved kong Fredrik den sjettes død, den 3. december 1839, besteg tronen, var han
en mand på 53 år. Han overgik langt sin forgænger i begavelse og dannelse, ligesom han havde et friere
blik på de politiske forhold, som denne havde været fuldstændig ude af stand til at gennemskue og
magte. Men medens Fredrik den sjettes selvfølelse og selvsikkerhed tidlig var bleven styrket ved den
enevældige magt, som han havde udøvet fra den første ungdom af, så var hans fætters svage karakter
yderligere svækket gennem et langt liv i afhængighed af den enerådige konge. Kong Kristians korte
regeringtid blev derfor uden den betydning for fædrelandets lykkelige fremtid, som den måske kunne
have fået, dersom den var begyndt en halv snes år før; ikke des mindre var det en lykke, at den kom ind
som en forberedelse til de følgende rystelser. Den øverste styrelse blev til dels omdannet; der indførtes
besparelser og offentlighed i den hele statshusholdning, som Fredrik den sjette til trods for sin egen
nøjsomhed aldrig helt havde kunnet bringe bort fra den form, som den havde i hans ungdom under langt
gunstigere forhold, og hæren blev underkastet en gennemgribende omdannelse. Man kan til en vis grad
sige, at betingelsen for, at vi i 1848 kunne tænke på at optage kampen med oprøret og det tyske forbund,
blev tilvejebragt i Kristian den ottendes tid.

Kongens friere blik på de politiske forhold viste sig blandt andet i hans stilling til den sønderjydske sag.
Han havde for længst set, at danskheden her havde en ret og en opgave, som det ikke var muligt for
Fredrik den sjette at få øje for. Medens denne konge havde ytret lyst til at gøre Holsten dansk og derfor
lod alle love udgå også på dansk i det tyske hertugdømme, hvor ingen forstod sproget, medens han lod
de holstenske tropper kommanderes på dansk og gav de tyske embedsmænd danske bestallinger, var han
for svag til over for sine tyske rådgivere at værge det danske Nordslesvig imod fortyskning. Kristian den
ottende havde som prins forgæves i statsrådet søgt at formå kongen til at forelægge den første slesvigske
stænderforsamling et lovudkast om indførelsen af dansk rets- og øvrighedssprog, hvor det var kirke- og
skolesprog; først da stænderne selv med et svagt flertal vedtog at bede regeringen derom, opnåede det
kongelig stadfæstelse, og det fastholdtes fra nu af til trods for alle senere indsigelser. Ligeledes havde
Kristian som prins støttet trykkefrihedsselskabets virksomhed i Sønderjylland, og det skyldtes ham, at
„Danevirke” havde fået ret til at udkomme; han havde stadig været rede til efter evne at støtte Flor og
hans venner i deres vanskelige stilling.
Men for en mand med hans begavelse kunne det store mellemværende mellem fortiden og fremtiden
umulig stille sig så simpelt og let overskueligt, som det var for Fredrik den sjette. Ligesom denne havde
manglet øje for de nationale spørgsmåls betydning, således havde han også overset de statsretlige
vanskeligheder ved den truende overgang til en ny kongestamme og de stadig voksende krav på en
omdannelse af rigets forfatning. Kristian den ottende havde det store fortrin, at han så vanskelighederne;
han så fremdeles, at det ville blive nødvendigt at prøve forskellige veje for at overvinde dem; men han
manglede, da det kom til stykket, både statskløgt til at vælge den rette og karakterstyrke til at følge den
med sikkerhed.
De første par år af hans regering var især optagne af reformer; finansernes bestyrelse og hæren
omdannedes. Samtidig vandt danskhedens sag i Sønderjylland en langt større fasthed; det var i det
tidsrum, at Hjort Lorenzen forlod slesvigholstenernes lejr, medens der samtidig udskilte sig et såkaldet
nyholstensk parti, hvis formål det var at vinde, hvad der kunne vindes, for Holsten alene og at lade
Sønderjylland skøtte sig selv under de nu frembrydende kampe. Sprogreskriptet var samtidig udkommet
og blev sat i værk med megen kraft; ikke uden føje satte de danske bønder den indskrift på deres
mindetavle for den regerende konge i Gram herreds tingstue:

I lov og rettens sale
han løfte bundne tale!
Nu skal alene klinge
Vort modersmål på tinge!

Efter hvad vi kender til Kristian den ottendes virksomhed som prins, kan der ingen tvivl være om, at jo
denne retning svarede til hans personlige følelse. Men modstanden imod ham var imidlertid vokset fra
alle sider. I kongeriget krævede man en hurtigere udvikling af folkefriheden, som kongen frygtede; i den
tyske del af hertugdømmerne forargedes man over hans danskhed, der blandt andet havde fundet sit
udtryk i indførelsen af Danebrog som hærens fælles banner i stedet for de tidligere afdelingers særskilte
våbenmærker.
Kongen var ikke stærk nok til at trodse denne modstand. Dronningen, Karoline Amalie, var en søster til
hertugen og prinsen af Augustenborg, der bestandig havde stået ham personlig nær, og uforvarende
gjorde han da i foråret 1842 en vending i sin politik, idet han udnævnte den yngste af dem, prins Fredrik
— som oftest efter sit gods i Sydslesvig kaldet prinsen af Nør — til statholder og kommanderende
general i begge hertugdømmer, netop som man troede, at han ville rette sin formands fejl i at
sammenknytte deres øverste styrelse. Som følge heraf fratrådte den dansksindede Otto Molkte som
præsident for det tyske kancelli og efterfulgtes af en Holstener.
Det var et dristigt, men farligt forsøg, og Kristian 8. Måtte have været en langt mere overlegen karakter,
hvis det skulle være lykkedes for ham. Alligevel medførte denne svingning ét stort gode: den gjorde
modstanden klar over sig selv og befæstede de nye retninger mere, end en uforandret medgang ville
have gjort.

Ingen kunne være i tvivl om, at jo kongen nu havde bundet sig til at overlade Nordslesvig til sig selv.
Det er da betegnende for den ånd, som herskede her, at man ikke afventede de mægtige fjenders angreb,
men selv gjorde det første udfald. Den 15. oktober 1842 skrev Kristian Paulsen en alvorlig advarsel i
„Danevirke”; han så på fædrelandets fremtid med et mørkt blik og fandt kun en trøst i den betragtning,
at hvad der end blev af „kongeriget” og „hertugdømmet”, så ville dog det danske folk blive tilbage „som
gren af den store skandinaviske stamme”, og „et folk, som vil leve og dø for sin folkelighed, lader Gud
ikke synke”.
En måned efter, fredagen d. 11. november, var det, Peder Hjort Lorenzen for første gang talte dansk i
stænderforsamlingen. Det kom ved en tilfældig anledning; men hele den storm, som straks rejstes imod
ham, tørnede af på hans mandige ro og stolte selvbeherskelse der var blevet talt så meget om
modersmålets sag, og der var udstødt så mange trusler fra tysk side, medens der tillige var givet så
mange forsikringer om, at ingen tænkte på at krænke det danske folk inden for dets enemærker, at det
var overordentlig velgørende således midt i den tyske fremgangs højvande at stilles over for
kendsgerningens majestæt”.

Hjort Lorenzen fremsatte ikke et andragende, der kunne afslås, men han talte dansk og vedblev at tale
dansk trods flertallets afbrydelser og voldsomheder. Forsamlingen ville ikke anerkende hans ret, men det
var umuligt at komme til en offentlig forhandling med ham derom; thi „han vedblev at tale dansk”.
Straks efter dette brud var „Danevirkes” redaktør på færde med en ny plan, der skulle forurolige
modstanderne fra en anden side han ville danne en stor forening under navnet „Cimbria” (Jylland), der
under kongens ellers kronprinsens beskyttelse skulle have til formål at værne om det danske sprog og
fædrelandets dyrebareste anliggender. Opfordringen til at indtræde i denne forening udkom dog aldrig,
da den standsedes af politiet; men tanken kom kort efter op igen. Tirsdagen d. 21. februar (1843) holdtes

der i Sommersted kro et gilde for de danske stænderdeputerede som nu havde tilendebragt deres felttog.
Det var det første politiske gilde blandt de danske sønderjyder; stemningen var fortrinlig. Men da man
ud på natten ville bryde op, viste det sig, at der var falden så høj sne, at det for de fleste ville være
vanskeligt at nå hjem; mange blev da sammen til morgenstunden. Her var det, at tanken om at danne en
forening atter fremsattes og fandt tilslutning, skønt man ikke overså de store vanskeligheder ved dens
iværksættelse. En anden tilkendegivelse skulle da også gå forud for den, for ligesom at prøve
stemningen både blandt bønder og embedsmænd: en folkefest på Skamlingsbanke til minde om
„sprogreskriptet” 1840.

Festen på Høj-Skamling holdtes den 18. maj 1843. Den københavnske stænderdeputerede Drevsen
overrakte her sin sønderjydske kaldsfælle Hjort Lorenzen det bekendte sølv-drikkehorn, „hamret af gode
danske markstykker”, med den indholdsrige indskrift fra stændertidenden: „Han talte dansk og vedblev
at tale dansk”.
Godt tre uger efter, den 12. juni, stiftedes derpå den „slesvigske forening”. Den bestod efter aftale fra
først af kun af bønder: 25 gårdmænd havde mod til at gøre begyndelsen. Til formand valgtes Hans
Nissen af Hammelev, til sekretær Lavrids Skau i Sommersted. Det varede ikke længe, før foreningen
talte hundreder af medlemmer; den blev bærer for en ihærdig og uovervindelig modstand mod
regeringens forsøg på at kue danskheden i sit gamle hjemland. Kongen afgjorde den i stændersalen
udbrudte strid om det danske sprogs brug således, at kun de mænd, som ikke mægtede at fremsætte
deres tanker på tysk, skulle have lov til at gøre det på dansk. Hjort Lorenzen og hans venner svarede
herpå med den erklæring, at de ikke ville møde, før modersmålets ret fuldt ud var bleven anerkendt.

Imidlertid oprettedes ved fælles hjælp af sønderjyder og mænd i København en folkelig højskole i
Rødding, den første i Norden. Det blev dens opgave at vække de unges tanke for fædrelandet og dets
historie, at gøre dem bekendte med samfundslivets borgerlige indretninger og i øvrigt meddele dem
gavnlige kundskaber for deres senere virksomhed. Flor, som særlig omfattede denne plan med sin hele
varme, opgav nogen tid efter sit embed i Kiel og blev selv højskolens forstander. Det sandes endnu den
dag i dag over hele Nordslesvig, at modersmålet blandt sine djærveste talsmænd har ikke få af denne
skoles lærlinge fra denne og de følgende tider.

Som politisk fører fremtrådte mere og mere den unge bonde Lavrids Skau, hvis sjældne begavelse og
ildfulde optræden skaffede ham en folkeyndest, der i hine år overgik alt, hvad man af den art kunne
mindes blandt bønder. Han blev for det danske Nordslesvig, hvad Orla Lehmann var for kongeriget og
hele det danske folk: en tolk for de længsler, som havde slumret i århundreder, og som nu brød frem
med en overvældende styrke, — længslen efter frihed, efter frit at være sig selv, frit at udtale sine tanker
og at følge sin egen natur. De to strømme mødtes id en uforglemmelige fest på Skamlingsbanke,
torsdagen den 4. juli 1844. Ikke mindre end 10,000 mennesker havde indfundet sig til denne højtid, det
største tal, man i mands minde havde set samlet uden for en købstad. Her mødtes den danske sags
bannerførere blandt bønderne med deres gamle venner: Kristian Paulsen, Flor, Hjort Lorenzen, Koch, og
med deres nye venner: Orla Lehmann, Grundtvig og Ploug. Der blev talt alvorlige ord; thi tiderne var
alvorlige, men der lå en sådan glæde i selve mødet og det „fostbroderskab”, som det gav et lydeligt
udtryk, at det med sandhed kunne siges at være et sidste og endeligt svar på den tale, Paulsen for 12 år
siden havde henvendt til sine landsmænd: Sønderjylland var genopstået af århundreders dvale, og det
var genkendt af sit moderland.
Ikke ret længe efter fremkaldte disse stærke tilkendegivelser et nyt omslag i kongens stilling; bøndernes
talsmænd trængte igennem ved et foretræde på øen Før, hvor han plejede at tilbringe nogen tid hver
sommer for at bruge badene; han lagde tilbagevejen over Gram og Rødding, og den gamle forkærlighed

for den danske sag vandt atter overhånd i hans sind.

Dette skulle snart vise sig i den anden store sag, som i Kristian 8.s tid sysselsatte statsmændene og mere
og mere voksede sammen med den politiske og nationale strid: arvefølgespørgsmålet.

Ved tronskiftet 1839 havde der tillige fundet et slægtskifte sted inden for det kongelige arvehus.
Kongelovens kvindelige arvefølge skulle først indtræde, når den sidste mand af mandsstammen var død;
det var da dennes nærmeste frænke, som skulle følge ham på tronen. Havde nu Fredrik 6. været den
sidste mand, da ville først hans barnløse døtre, derpå hans søster og hendes sønner, prinserne af
Augustenborg, have været de nærmeste arvinger. Arvefølgen ville da have været let at ordne ved
døtrenes og søsterens frivillige afkald til fordel for hertugen af Augustenborg, der, i alle tilfælde efter
den ældre ret, måtte anses for nærmeste arving til det tyske Holsten. Men idet nu tronen gik over til
Kristian 8., som kun havde én søn og én broder, begge barnløse, så én af dem efter al sandsynlighed
ville blive hele slægtens sidste mand, så blev hans to søstre de nærmeste arvinger efter kongeloven. Ville
man gå ud fra, at ingen af disse kvinder i en fremrykket alder kunne have lyst til at blive regerende
dronning, så ville kronen tilfalde prins Fredrik, eneste søn af den yngste af dem, Charlotte, i ægteskab
med den danske general, landgrev Vilhelm af Hessen.
For Fredrik 6. havde denne arvefølge stillet sig som den fra et dansk synspunkt eneste mulige for alle
kronens lande. Kristian 8. kunne imidlertid ikke slå sig til ro med denne opfattelse; han kendte alt for
Vel augustenborgernes, sine svogres, overbevisning om deres ret, og han havde forgæves søgt at danne
sig en selvstændig mening om det rette forhold. Mangehånde muligheder synes derfor i årenes løb at
have fremstillet sig for hans tanke, og han lod anstille undersøgelser i de forskelligste retninger for at
komme til bunds i sagen; men fuld klarhed nåede han aldrig, da han ikke mente at kunne følge den
eneste fuldt værdige fremgangsmåde: uforbeholdent for offentligheden at fremlægge alt, hvad der kunne
tjene til sandhedens oplysning, og derefter at fastholde det danske folks uafviselige krav.
Hovedvanskeligheden lå deri, at den umiddelbare overlevering fra de statsmænd, som havde ledet
Danmarks politik til det mål, som var nået i det foregående århundrede, var afbrudt. Vor forfatning
havde ført det med sig, at offentligheden ikke vidste, hvad der var aftalt, hvad der havde været påtænkt,
hvilket mål man hende forfulgt. Der fandtes ikke som i frie lande ét trykt literatur af mindeskrifter; de
politiske stridsskrifter fra 17. Århundrede, som indeholdt fortrinlige oplysninger om de ældre forhold,
var glemte.
De danske statsmænd vidste lige så godt som historikerne og alle andre forfattere, som skrev om
offentlige forhold før 1830, at Sønderjylland var et dansk kronland, uadskillelig knyttet til riget; men, da
det kom til stykket, og man rejste tvivlsmål derimod fra tysk side, var ingen i stand til fuldt ud at
fremlægge den rette sammenhæng med, hvorledes det var gået til, og hvilke beviser der egentlig forelå
for rigtigheden af denne, af alle hidtil antagne opfattelse. Endnu værre stod det til med Holstens
statsretlige forhold: dets fremtidige arvefølge, helt eller delt, var end ikke mere fuldt nærværende for
nogen. Mange misforståelser har utvivlsomt deres oprindelse fra denne store ulempe, man kunne sige
ulykke; mange rettænkende mænd vildledtes af deres mangelfulde kundskab og den ensidige lidenskab,
hvormed den blev fremsat og modtagen.

Fra dansk side så man sig selvfølgelig først om efter beviser for Sønderjyllands egenskab af et dansk
kronland. Man fremsøgte begivenhederne 1720-21 og fandt i hyldingsedens ordlyd en retsgyldig
vedtagelse af kongelovens kvindelige arvefølge. Denne fortolkning fastholdtes bestandig senere til trods
for den kritik, i som uafbrudt og ikke ganske uden virkning rettedes imod den, da det ikke lykkedes fuldt
ud at stille det, som den gang var foregået, i det rette historiske lys. En uhildet betragtning af det fører,
som vi har set, til den opfattelse, at kong Fredrik 4. med erobringens og de politiske garantiers ret tog

hele hertugdømmet i besiddelse og indlemmede det i den danske krone, medens denne foranstaltning
godkendtes af stænderne ved deres hyldingsed. Men den egentlig folkeretlige gyldighed opnåede den
dog først ved gottorpernes afkaldsbreve 1773, og den endelige betryggelse for en uforstyrret besiddelse
af hertugdømmet for al fremtid var først fulgt af glyksborgernes afgang 1779 og ophøret af ethvert
lensforhold i Sønderjylland. Hertugerne af den sønderborgske slægt havde intet indvendt imod
tilegnelsen 1721, men tvært imod godkendt, hvad der var sket ved selv at deltage i hyldingen. Sagen
vedkom kun fjernt deres arveret, da denne alligevel først ville have fået betydning, når begge de to huse
var uddøde; den forekom dem endog at være så fjern og usikker, at de senere frivillig havde opgivet den
for bestandig imod at få et øjeblikkeligt og rigeligt vederlag i jordegods.

Nu påstod derimod hertug Kristian August af Augustenborg, at han efter den kongelige mandsstammes
afgang ville være lovlig arving ikke blot til Holsten, men også til hele Sønderjylland. Arvehyldingen
1721, deriblandt hans egen oldefaders ed for sig og sine efterkommere, ville han ikke lade gælde, og den
almindelige mening, der i 100 år havde været på det rene med hertugdømmets forhold, tillagde han
ingen betydning. En udtømmende fremlæggelse af alle de talrige statsakter, lige fra lensoverenskomsten
i Odense 1579 nedad til overenskomsten med Rusland 1773, ville måske have overbevist ham selv, i alle
tilfælde mange hæderlige mænd i hans parti, om deres uret. Det ville have vist sig, hvad der nu var
glemt, at gottorperne ved at være en regerende, af landdagene hyldet og af kongerne forlenet slægt
havde opnået aldersfortrinnet foran sønderborgerne, at kongerne fordum som lensherrer bestemt havde
modsat sig enhver forandring i dette forhold, og at enhver adkomst til arv derved og ved de senere
begivenheder for længst var tabt for dem.

Hvad Holsten angik, da ville også her en fuldstændig fremlæggelse af fortidens overenskomster og
tilkendegivelser vistnok uden vanskelighed have ført til en retfærdig løsning; det ville i alle tilfælde have
fremstillet sig klart for alle parter, hvor grundforskellig dets offentlige ret var fra Sønderjyllands.
Men kong Kristian 8. kunne ikke frigøre sig for sin forgængers og sine omgivelsers fordom: fremfor alt
at holde monarkiet samlet; den uklarhed, som for ham og hans samtid hvilede over arveforholdene, drev
ham til bestandig at gå ud fra og komme tilbage til denne tanke.

Han indledede forhandlinger med kejseren af Rusland og med de vesteuropæiske stormagter for at vinde
dem for sine planer, og det lykkedes uden vanskelighed at bringe dem til at indse det ønskelige i en
fortsat forbindelse mellem det danske monarkis lande. Da den opfattelse nu almindelig gjordes
gældende, at huset Gottorp ved mageskiftet 1773 havde forbeholdt sig en arveret til Holsten-Kiel, blev
det en hovedbetingelse at skaffe sig et fornyet afkald fra denne side; men bestræbelserne herfor lettedes i
høj grad ved vestmagternes frygt for, at Rusland skulle få fast fod i Østersøens vestlige havne.
Således stod sagerne, den gang i efteråret 1844 det forslag fremsattes i Roskilde stænderforsamling, at
kongen skulle opfordres til i en offentlig erklæring at hævde det danske monarkis bestandige
udelelighed. Forslaget fremfattes af justitsråd T. Algren-Ussing og støttedes af regeringens ordfører, den
store lovkyndige, A.S. Ørsted. Ligesom i Fredrik 6.s tid lagdes al vægten på de to „indlemmelser”, 1721
og 1806, og de to hertugdømmer behandledes fra den side som væsentlig ligestillede. Den nationale
opposition i forsamlingen var vel ikke enig heri; bondevennernes ordfører, prokurator B. Christensen,
forlangte udstedelsen af to erklæringer: én for kongeriget og Sønderjylland og en anden for de tyske
lande; Orla Lehmann krævede en udtrykkelig fremhævelse af den forskellige sikkerhedsgrad og de tyske
hertugdømmers særlige forhold til forbundet, og formanden, H.N. Clausen, fremhævede i et varmt og
klart foredrag, at tiderne muligvis alligevel ville fremtvinge en adskillelse, der da burde finde sted efter
nationaliteter; — men forslaget vedtages dog fra alle sider. Det fremkaldte en storm fra den samtidig
indkaldte holstenske forsamling, og fra det øjeblik af var arvefølgesagen det brændende punkt i det

nationale mellemværende, således som sprogsagen havde været hidtil.

Kongen nedsatte nu en kommission for at gennemgranske, hvad der kunne skaffes til veje til oplysning
af sagen; dens betænkning og forarbejder blev imidlertid lige så lidt som tidligere tiders overvejelser
fremlagte for offentligheden. Derimod udstedte kongen den 8. juli 1846 et „åbent brev”,
medunderskrevet af alle statsrådets medlemmer, deriblandt kronprinsen og arveprinsen, hvori hans
opfattelse efter de af kommissionen modtagne oplysninger fremsattes, ligesom der kort efter meddeltes
et uddrag af dens betænkning vedkommende Sønderjylland. Med hensyn til dette hertugdømmes
uadskillelige forbindelse med den danske krone udtalte det åbne brev sig på følgende måde: „Vor faste
forvisning om, at dette er grundet i ret og sandhed, og vor overbevisning om, at vi ej tør opsætte at
modvirke de skadelige følger af de urigtige og falske anskuelser, som i så henseende stadigen udbredes
inden selve monarkiets grænser, have bevæget os til ved dette vort åbne brev for samtlige vore tro
undersåtter at kundgøre denne vor forvisning om samtlige vore kongelige arvesuccessorers arveret til
hertugdømmet Slesvig, som vi og vore efterfølgere på den danske trone ville anse som pligt og kald at
opretholde.”

Med hensyn til Holstens fremtid indrømmedes der derimod at være tvivlsmål til stede, som
umuliggjorde en øjeblikkelig afgørelse; men det udtaltes som regeringens formål at fjerne alle
hindringer for gennemførelsen af den udelte arvefølge også for dette hertugdømmes vedkommende.
Samtidig med udstedelsen af det åbne brev opfordrede kongen privat sine svogre på Augustenborg til at
henvende sig til ham med deres mulige indsigelser og påstande. Men hertugen var i virkeligheden ikke
mere herre over sine beslutninger; han var bleven banner for et lidenskabeligt parti, der ville løsrive
både Holsten og Slesvig fra Danmark og i ham søgte en foregiven lovlighed for dette formål. Han blev
derfor reven bort fra enhver tanke om forhandling og overenskomst. Ikke blot hertugdømmernes tyske
befolkning, men hele det store tyske folk, ikke mindst sydtyskerne, var alt den gang ved talrige bøger og
bladartikler draget med ind i bevægelsen; uden nogen pålidelig kundskab om, hvad der i dette spørgsmål
var sandt, eller hvad det overhoved drejede sig om, var alle rede til at fordømme den danske regering og
det danske folk.

Begge augustenborgerne, storhertugen af Oldenborg og prinserne af Glyksborg på Kristian (vor senere
konge) nær nedlagde ufortøvet indsigelse imod det åbne brev; Fredrik af Nør opgav sine embeder,
stænderforsamlingerne i Itzeho og Slesvig opløste sig selv ved, at flertallene opgav deres sæde i dem; fra
alle tyske lande udstedtes der erklæringer eller indgaves der adresser til forbundsdagen imod det
formentlige angreb på hertugdømmernes ret. Ved disse tilkendegivelser lod kongen sig skræmme til at
afgive en offentlig erklæring om, at han ingenlunde tænkte på at ophæve de to hertugdømmets
nedarvede fællesskab, medens han nødtes til at optræde med større kraft over for den oprørske
bevægelse. Der indsattes en ny statholder på Gottorp og en ny præsident i det tyske kancelli i
København, de kongeligsindede holstenere L.N. Scheel og Karl Moltke, begge mænd af en udpræget
karakter, men uden evne til at forsone de skarpe modsætninger i befolkningen med hinanden.
Dette var det afgørende vendepunkt i arvefølgesagen. Med de senere begivenheder for øje er der næppe
mange besindige mænd i det daværende danske monarkis lande, som ikke beklager, at det kom således.
Det åbne brev indeholdt et utvivlsomt overgreb, og det ikke blot imod Holsten og dets arvinger, men
også imod kronens øvrige lande. Når kongen udtalte, at han ville gøre alt muligt for at fastholde Holsten
for sine efterfølgere, ikke ved en retskendelse eller mindelig overenskomst, men ad de politiske
forhandlingers vej, så tilsidesatte han derved ikke blot dette hertugdømmes og det tyske forbunds ret,
men han påtvang tillige sit danske folk en politisk opgave, som indeholdt en øjensynlig krigsfare, ja en
sikker udsigt til vedvarende fjendskab med dets sydlige naboer. Det viste sig straks i den beslutning,
som forbundsdagen i Frankfurt få måneder efter fattede i anledning af klagerne fra Holsten og andre

forbundslande over det åbne brev: den forbeholdt sig så vel sin egen som de arveberettigede hertugers
og den holstenske repræsentations ret for det tilfælde, at det åbne brevs forudsætning, kongehusets
afgang, skulle indtræde.

Det åbne brev blev dog ikke blot skæbnesvangert for os, men også for augustenborgerne, som ved deres
ukloge lidenskabelighed forspildte alt. Idet de fra 1846 optrådte som åbne og uforsonlige fjender af
Danmark, ophidsede befolkningen i hertugdømmerne mod sin lovlige regering og hele det tyske folk
mod deres fædreland, gjorde de enhver mindelig overenskomst så godt som umulig. Det kunne efter hele
deres optræden kun være et tidsspørgsmål for dem, når de skulle gribe til våben for med eller uden hjælp
af det tyske folk at tiltvinge sig opfyldelsen af deres krav; at det ville ske i det første belejlige øjeblik,
måtte være uden for al tvivl.

36 — Det holstenske oprør i foråret 1848
Den 20. januar 1848 døde kong Kristian den ottende og efterfulgtes af sin søn Fredrik den syvende.
Denne konge var personlig endnu mere end hans fader en uforbeholden ven af den danske sag og en lige
så uforbeholden fjende af de slesvigholstenske lærdomme. Men han lignede ham uheldigvis i mangelen
på evne til at tage sit parti og fastholde en bestemt opfattelse som ledetråd for landets ydre og indre
politik. Hertil kom en mangel ved hans egen personlighed, der i tidens løb fik en såre uheldig
indflydelse på tingenes udvikling. Kong Fredrik havde i sin ungdom mere og mere fjernet sig fra de
øvrige medlemmer af kongehuset og havde ikke kunnet begå sig over for andre fyrstehuse; han havde
været to gange gift, men begge Gange var det endt med en skilsmisse, og hans livsvaner gjorde, at han
vanskelig i længden kunne omgås mænd, som enten ved fødsel eller begavelse ragede op over
mængden. Hans gode hjerte, hans danske sind og hyppige glimt af en sund og skarp forstand bødede
imidlertid i mange måder på disse mangler, og da han ved sin regeringstiltrædelse i følelsen af de
vanskeligheder, han ville komme til at kæmpe med, tog til valgsprog de ord: „Folkets kærlighed min
styrke”, da skuffedes han ikke i sin tillid; thi hver kærlig tanke, han skænkede dette folk, blev tusendfold
gengældt og trofast bevaret.
Kong Kristian den ottende havde i sin sidste tid tænkt på i året 1848 at højtideligholde oldenborgernes
400-årige kongedømme her i riget med indførelsen af en fælles forfatning for hele sit monarki. Denne
plan blev af sønnen kundgjort få dage efter tronskiftet, på kong Fredrik 6.s fødselsdag, den 28. januar.
Der lovedes herved indførelsen af „fælles stænder” for kongeriget, Sønderjylland og Holsten, med
myndighed til ikke blot at meddele kongen sine råd, men også at fatte bindende beslutninger „ved
forandringer i skatterne og ved finansbestyrelsen, så vel som ved udgivelsen af love, der angår
kongerigets og hertugdømmernes fælles anliggender”. Som grundtræk i forfatningen angaves, at den
fælles repræsentation skulle have lige mange medlemmer fra kongeriget på den ene og de to
hertugdømmer på den anden side, ligesom den skiftevis skulle samles i de to hoveddele af monarkiet.
Endvidere lovedes det, at forfatningsudkastet, før det fik endelig lovskraft, skulle forelægges en
forsamling af 52 mænd, for største delen valgte af de fire stænderforsamlinger; statsministrene skulle
udarbejde og forelægge det.

Men der var i virkeligheden så godt som ingen, der følte sig tiltalt af denne plan. Ligesom det åbne brev,
som de samme mænd for halvandet år siden havde udstedt, vakte det tvært imod misfornøjelse hos
begge de politiske partier i kongens lande. I kongeriget klagede man med fuld føje over, at der var sat et
hovedskel ved Kongeåen, og at Sønderjylland dermed var opgivet som dansk kronland, og
slesvigholstenerne ville overhoved intet have til fælles med Danmark. Begge steder frygtede man, og
vistnok med rette, for, at det mål af frihed, som de gamle statsministre var til sinds at tilstå folket og dets
repræsentanter, ville vise sig at være særdeles ringe. Der opstod derfor snart en levende bevægelse både
i København og Kiel, og da der så i den følgende måned udbrød et oprør i Paris, hvorved kongen blev
fordreven, og der blev, oprettet en fransk republik, medens frihedsbevægelsen kort efter forplantede sig
til Tyskland, blev stillingen mere og mere faretruende.

I København gik man især ud på at få en virkelig fri forfatning, at sikre folkets deltagelse i lovgivningen,
at få ret til at skrive og tale frit og komme ud af den lange, pinagtige kamp med hele det forældede
regeringsmaskineri, som man her havde umiddelbart for øje og daglig følte trykket af. De friere forhold i
Norge og Sverrig, til hvis folk man i løbet af de senere år var trådt i et særdeles venskabeligt forhold,
øvede ligeledes en betydelig virkning i den henseende. Ikke mindre var bevarelsen af Slesvig og det
danske folkeliv der nede bleven en ufravigelig betingelse for enhver fremtidig ordning, der skulle kunne

vinde tilslutning hos det danske folk.

I Holsten derimod stod man i den nærmeste forbindelse med hele det øvrige Tyskland, der efterhånden i
anledning af februarrevolutionen var kommen i den voldsomste bevægelse; der udbrød åbent oprør snart
her og snart hist, og oprørerne vandt på de fleste steder en let og hurtig sejr; der gaves løfter om frie
forfatninger, og alt det gamle syntes at stå for fald.

Under disse forhold greb oprørsånden også slesvigholstenerne. I midten af marts måned var Østrig,
Prøjsen og Hannover bleven revne med i den almindelige frihedsbevægelse, og da de stænderdeputerede
fra begge hertugdømmer efter egen tilskyndelse løverdagen den 18. marts samledes i Rensborg, vedtog
de en række beslutninger, som førte dem lige til oprørets rand. De sendte fem mænd af deres midte til
København for af kongen at kræve saunnenkaldelsen af en fælles slesvigholstensk landdag og
Sønderjyllands optagelse i det tyske forbund, med andre ord: en opgivelse af dette lands forhold til den
danske krone og indrømmelsen af, at det tilkom forbundet at træffe bestemmelse om dets fremtid.
Fra Nordslesvig var der i Rensborg kun mødt en enkelt mand, bonden Hans Andresen Kryger fra
Bevtoft. Han rejste sig, hver gang der fattedes en beslutning, og nedlagde i sine landsmænds navn
indsigelse imod den. Det var en advarende røst for de ophidsede mænd, men de agtede kun lidet på den;
hånlige smædeord om det danske folk som dorsk og dovent, uden sammenhold og uden anseelse i
Europa, blev udtalte uden at finde modsigelse.

Den voksende bevægelse i hovedstaden havde imidlertid også her ført til store offentlige møder (i
Kasino), og da efterretningen om mødet i Rensborg og afsendelsen af en deputation til København kom
hertil, besluttede førerne for det nationale frihedsparti at henvende sig til kongen for at formå ham til at
omgive sig med nye mænd. Københavns kommunalbestyrelse stillede sig i spidsen for denne
henvendelse; fulgt af en uoverskuelig menneskemasse begav den sig fra stadens rådhus til Kristiansborg
slot. Kongen svarede, at han alt havde afskediget sine statsministre, og han tilføjede: „Når de vil have
samme tillid til deres konge, som jeg har til mit folk, så vil jeg være dem en tro fører til ære og frihed.”
Det var tirsdagen den 21. marts; dagen efter dannedes der, efter at flere forsøg på at mægle mellem de
forskellige opfattelser var mislykkedes, et nyt ministerium „med ansvar for kongen og for folket”. Nogle
af de ivrigste frihedsmænd: højesteretsadvokat Orla Lehmann, præsten D.G. Monrad, kaptejn
Tscherning og borgerrepræsentationens formand, L.N. Hvidt, kom her til at sidde sammen med de mere
konservative: kammerherrerne Bardenfleth og grev Knuth, handelsministeren Bluhme og den gamle
grev A.V. Moltke; denne sidste, som alt i mange år havde været finansminister, overtog ledelsen.

Indadtil blev det disse mænds opgave at indføre en fri forfatning, som for bestandig kunne gøre ende på
enevælden, udadtil at hævde Danmarks og det danske folks ret til at indtage en selvstændig, af alle
fremmede hensyn uafhængig stilling. De blev derved ordførere for alt, hvad der var af
fædrelandskærlighed, af selvfølelse og handlekraft hos deres landsmænd, og vi må vistnok lede længe
for at finde en anden regering, der i samme mål som denne her hjemme har været et udtryk for folkets
ønsker og forhåbninger. Kongen selv blev reven med af den almindelige bevægelse; den forhånelse, som
var tilføjet det danske folk, følte han som sin egen, og det frihedspust, der gik hen over store og små,
nåede også ham, så han for en stund intet højere ønske havde end at lægge sin magt tilbage i folkets
egen hånd.
I Kiel afventede lederne for den slesvigholstenske bevægelse ikke de udsendtes tilbagekomst fra
København. Natten mellem tirsdag og onsdag, den samme, i hvilken kongen var uden ministerium,
opholdt hertugen af Augustenborg sig hos sin broder, prins Fredrik, på Nør, en herregård syd for fjorden
ved Ekernførde. Han var på vejen til Berlin, og den følgende morgen, da „martsministeriet” dannedes i
København, kørte de to brødre med hinanden til Kiel, hvor de for sidste gang rådførte sig med deres

venner. Den følgende eftermiddag (den 23.) modtog prinsen hjemme på sin gård efterretningen om, at de
gamle statsministre var afskedigede, uden at det dog endnu kunne siges, hvem der var bleven deres
efterfølgere. Samtidig meddeltes det ham fra Kiel, at den almindelige bevægelse der voksede fra time til
time og truede med at sprænge alle bånd, han ilede da straks derved, og samme aften dannede han tillige
med fire andre af bevægelsens ledere en såkaldet „provisorisk regering”. Ved klokkeringning samledes
tidlig den næste morgen stadens indbyggere og garnison på torvet; der oplæstes et opråb til
hertugdømmernes indbyggere, og den oprørske regering modtog de tilstedeværendes begejstrede
tilslutning. Straks efter kørte prinsen, iført en aflagt dansk generalsuniform, med de frafaldne tropper og
flere hundrede bevæbnede studenter og borgere med jernbanen til Rensborg. Det var et livsspørgsmål
for oprørerne straks at komme i besiddelse af denne fæstning med dens forråd af våben,
krigsfornødenheder og penge, og det lykkedes kun alt for let. Forgæves havde de mænd, som forlængst
havde forudset oprørets udbrud, indtrængende tilrådet at lægge en pålidelig dansk garnison i den; der var
intet sket for at sikre sig denne hovedplads under den forestående kamp. Prinsen og hans ledsagere drog
uden modstand ind i fæstningen, samlede dens besætning og overtalte den uden vanskelighed til at
svigte ed og fane.
Samme dag udsendtes det i Kiel udstedte opråb til indbyggerne i begge hertugdømmer. Den
„provisoriske regering” overtog ved dette, under påskud af, at „hertugen”, som de kaldte kong Fredrik
den syvende, ikke mere var „fri”, regeringen i Slesvig og Holsten i hans navn. „Vi kan ikke ville tåle
det,” sagde de 5 mænd, „at tysk land gives til pris som et rov for de danske; store farer kræver store
beslutninger. — Vi vil med al kraft slutte os til Tysklands enheds- og frihedsbestræbelser.”

Hvor forskellig man end kunne bedømme, hvad tidligere var sket, hvilke meninger man end kunne have
om landenes arvefølge, så vil der aldrig kunne være delte meninger om, hvad der den 24. marts 1848
skete i Kiel og Rensborg: det var et troskabsbrud, et utvetydigt oprør uden undskyldning i overgreb fra
regeringens side, end sige i udøvelsen af den højeste magt til indbyggernes undertrykkelse og
forurettelse.

Samme dag, som oprøret udbrød, gav kongen de slesvigholstenske afsendinge sit svar på deres
andragende: han ville, sagde han, tilstå Holsten som en selvstændig tysk forbundsstat en fri forfatning,
en egen regering, militærforfatning og særskilte finanser, ligesom han som hertug i dette land ville slutte
sig til de tyske frihedsbestræbelser. Men hvad Slesvig angik, da havde han hverken ret, magt eller vilje
til at indlemme det i det tyske forbund; han ville tvært imod styrke dets uopløselige forbindelse med
Danmark ved en fælles fri forfatning, til samme tid som han ville beskærme dets selvstændighed ved en
egen landdag og særskilt styrelse.

Aldrig har to modsatte opfattelser og modsatte viljer i vort fædreland udtalt sig så skarpt og klart, og det
på selv samme dag, som denne gang. Om frihedsbestræbelserne var man enig i København og Kiel; men
Sønderjylland var det store tvistens æble. Ingen vil dog let kunne nægte, at kongen her stod med hele
retten på sin side; han var alle sine fra fædrene arvede landes eneste lovlige og endnu enevældige herre;
han havde retten på sin side, når han sagde, at Slesvig var uopløselig forbundet med Danmark, og han
gav alt, hvad han kunne give, når han tilsikrede kronens lande en uafhængig fri forfatning, med særskilt
styrelse og landdag for hertugdømmet, medens Holsten overlodes til en fri, selvstændig, til Tyskland
knyttet udvikling. Det var Holstens skam, som det blev dets store skade, at det ikke afventede dette svar
fra sin konge og prøvede på at føre dets løfter ud i livet. Den troløshed, som det viste den 24. marts
1848, har sat det et sørgeligt eftermæle i Danmarks historie.
Den samme dag betegner augustenborgernes brud med deres fædreland. Medens prinsen satte sig i
spidsen for oprøret, modtog hertugen på sin indtrængende anmodning et brev fra kongen, af Prøjsen,

hvori denne tiltrådte hans påstand om hertugdømmernes selvstændighed og uadskillelighed og lovede
dem sin hjælp i kampen for at forsvare deres ret. Begge brødrene havde derved gjort sig skyldige i
forræderi mod konge og fædreland.

De nærmest følgende dage klarede snart det gensidige forhold. Da en udsending fra Rensborg den 24.
marts kom til staden Slesvig for at bringe dens øvrighed og borgere til frafald, råbte han endnu til deres
beroligelse: „længe leve vor hertug, hans majestæt kong Fredrik den syvende!” men senere hørte man
intet til dette navn; fra nu at var det „den provisoriske regering” og de forenede stænderforsamlinger, der
i eget navn overtog landets hele styrelse og lovgivning. Den påstand, at kongen ikke var fri, kunne ikke
fastholdes over for kendsgerningerne, og oprøret kastede derfor dette påskud til side og antog sin sande
skikkelse.
Fra dansk side beredte man sig til en alvorlig kamp for at hævde Danmarks riges grænse ved Ejderen,
hvad der så end skulle blive af Holsten.

Den nye krigsminister, kaptejn Tscherning, var utrættelig i at udruste hæren og sende dens afdelinger til
Sønderjylland, efterhånden som de var færdige. Af de sønderjydske afdelinger havde flere svigtet deres
fane. I Slesvig lå der et dragonregiment, hvoraf halvdelen blev tilbage, da obersten med sine standarter
drog nordpå. En jægerbataljon fra Sydslesvig faldt så godt som helt fra. Derimod blev nordslesvigerne,
som lå i Frederits, ikke blot deres fane tro, men de sendtes endog i spidsen for hæren ind over deres
hjemlands grænse; oberst Hedemann, en født flensborger, fik overkommandoen.

Før hæren satte fod på Sønderjyllands grund, udstedte kongen et opråb til dets indbyggere. Han gentog
heri sin beslutning: at ville give Holsten en særlig tysk forfatning og altså at opgive den tidligere
påtænkte enhed i statsstyrelsen. Derpå fortsatte han: „Eder, slesvigere, har jeg tilsagt og tilsiger herved,
at I nu i forening med Danmark og ved eders egen medvirkning skulle få en fri, folkelig forfatning.
Eders selvstændighed som slesvigere skal ved siden af den fælles forfatning sikres ved en egen landdag,
egen administration, egne domstole. Slesvigere, I ville ikke bortkaste lovlighedens og frihedens
velsignelser for at tjene ærgerrighedens troløse planer. I ville ikke fornægte eders nedarvede troskab
mod eders konge, ikke forspilde eders selvstændighed og velfærd. Eders konge kalder eder for ad
lovlighedens og ad ærens vej at føre eder til fred og frihed!”

Disse ord gjorde et mægtigt indtryk, ikke blot der, hvor de læstes på dansk, men langt sønderpå, overalt,
hvor man endnu havde bevaret nogen koldblodighed og var i stand til at overveje forholdene. Endnu den
dag i dag vil man i mange huse i Sønderjylland kunne træffe dette opråb på væggen som indfatning om
den elskede konges billed; intet ord har så fyldig og så fuldt som dette givet et udtryk for, hvad danske
mænd der nede den gang attråede som den højeste lykke for deres hjemland.
Hæren overskred den jydske grænseå ved Kolding bro og gjorde samtidig landgang på Als; begge steder
modtoges den med jubel af landets menige indbyggere. En regeringskommission blev foreløbig indsat i
Haderslev og overtog i kongens navn landets midlertidige styrelse. Den begyndte med at afkræve alle
embedsmændene en erklæring om, hvilke skridt de havde gjort, som måtte være i strid med deres
troskabsed, og hvorledes de for fremtiden agtede at stille sig til den oprørske bevægelse. Det viste sig
herefter, at kun ganske enkelte havde forladt deres post for ikke mere at vende tilbage; frygten for at
drages til ansvar for den del, de havde haft i at forberede oprøret, havde ikke ladet dem have ro til at
afvente kongens tropper; men de blev hurtig og uden vanskelighed erstattede af andre. Embedsstanden i
sin helhed erklærede sig bestemt og utvetydig imod oprøret og hyldede kongen som eneste lovlig herre.
Det menige folk gjorde ingen som helst modstand, hvor hæren efterhånden kom frem; ikke en mand
havde grebet til våben eller forulempede den under sin fremrykning: oprøret var ikke udbrudt i
Sønderjylland, det havde kun rent forbigående fundet nogen genlyd i de sydligste købstæder.

Imidlertid havde den slesvigholstenske regering i Rensborg taget sagen med stor kraft og dygtighed. Af
officererne i de afdelinger, som det lykkedes at vinde for oprøret, havde i alt 65 stillet sig til dens
rådighed, medens 94 blev deres ed tro og enten slap bort til hæren eller blev holdte tilbage som fanger.
Talrige „friskarer”, som de kaldtes, kom ind fra Tyskland og samledes med studenterne fra Kiel for at gå
nordpå med de første afdelinger af den frafaldne hær. Vore soldater havde den gang endnu deres røde
uniformer; slesvigholstenerne havde givet dem en blå opfarvning, medens de samtidig ombyttede
Danebrog med et selvlavet flag: blåt, rødt og hvidt. Således mødte de under prinsen af Augustenborg
vore folk nord for Flensborg ved landsbyen Bov.
Det var et historisk mærkeligt sted, lige på det gamle skel mellem syslerne, der, hvor den holstenske
grev Klavs havde bygget Nyhus imod kong Valdemar Atterdag. Hvad der den gang var sket, for 500 år
siden, det gentoges nu: holstenerne stod igen i den samme stilling for at holde Danmarks konge ude fra
sit eget land. Så forunderlig har dette lands historie gentaget og atter gentaget sig selv!

Det var søndag morgen den 9. april. Kampen åbnedes af fynske jægere og en sønderjydsk bataljon (12.);
de kastede i løbet af en halv time fjenden ud af sin stilling ved Bov, ved den gamle adelvej fra
Danevirke til Viborg. Der kæmpedes nu nogle timer i spredt fægtning på et større område; hen imod
middag sendtes 12. bataljon i stormløb ind imod passet ved Nyhus, der, hvor den holstenske borg
fordum havde behersket vejen sønderpå. Oprørerne afventede dog ikke angriberne, men opgav stillingen
og trak sig tilbage til Flensborg. Her kæmpedes der endnu en stund med stor hårdnakkethed, indtil den
fjendtlige hær opløstes, og en stor del studenter toges til fange. Den hele kamp havde kostet os 13 døde
og 81 sårede, af hvilke dog flere senere døde. Fjenden havde mistet 30 døde og 144 sårede; foruden
disse sidste faldt 780 mand usårede i vore hænder.
I Flensborg modtoges de danske tropper med varm begejstring; uden modstand drog de sønderpå og
besatte Slesvig med det gamle Danevirke. Imidlertid var kongen kommen til Sønderborg og fulgte nu
efter hæren lige til Slesvig. Han blev modtagen med jubel, hvor han kom frem i Nordslesvig, som det
levende udtryk for al den harme, oprøret havde vakt, al den kærlighed, det truede fædreland havde
kaldet til live, og den sjældne enighed mellem høje og lave, som for en stund havde bragt hele fortiden i
forglemmelse. Det var disse følelser, som fik et så levende udtryk i den sang, der netop i de samme dage
blev skreven og snart var på alles læber: „Den tapre landsoldat”. Overalt, hvor den synges endnu den
dag i dag med nogen forståelse af de indholdsrige og dog så jævne ord, der vender der noget tilbage af
den ånd, som i hine dage var over det danske folk.

37 — Krigen med Tyskland 1848-49
Det tyske forbund var, som før omtalt, en samling af henved 40 stater, blandt hvilke stormagterne Østrig
og Prøjsen var de største, medens de mindste var overordentlig ubetydelige. Hele dette forbund var i
foråret 1848 bleven revet ind i revolutionens malstrøm; ikke blot de enkelte stater hver for sig, men også
det hele samlag omdannedes aldeles. Ved siden af den såkaldte forbundsdag i Frankfurt, d.e.
forsamlingen af fyrsternes afsendinge, sattes der et folkevalgt parlament, og kejserdømmets oprettelse
fremsattes som det nærmeste formål for alle sande fædrelandsvenners fælles arbejde. I den første
overstrømmende følelse af, at en ny tidsalder var begyndt for det tyske folk, at det fra nu af igen skulle
indtage en fremragende plads i Europa og samtidig træde ind i de frie staters række, fattedes der tillige
beslutninger, som i høj grad trådte nabofolkenes ret for nær. De slaviske stammer, som under ulykkelige
forhold havde mistet deres selvstændighed, ytrede åbent deres mistillid til det ny tyske rige; polakkerne
begyndte på egen hånd en kamp imod det, og Tsjekkerne i Bøhmen erklærede, at „de ikke ville være
med, de ville ikke lade sig fortyske”.

Mod Danmark fattede den revolutionære forsamling, som i de første dage af april måned holdt møder i
Frankfurt, og hvis planer regeringerne nødtvungent bragte til udførelse, den beslutning, at Sønderjylland
skulle anerkendes som uopløselig knyttet til Holsten og Tyskland; ville kongen ikke gå ind på det, skulle
det fremtvinges med magt (4. april). Kongen af Prøjsen, der ved et oprør i Berlin var bleven tvungen til
at give sit eget folk en forfatning og nu mere og mere tabte tøjlerne, sendte tropper til Holsten, og disse
stod nu, før nogen ventede det, over for den danske hær ved Danevirke. Tropper fra vore nærmeste
nabostater: Hannover, Meklenborg, Oldenborg og hansestæderne, sendtes til Holsten for at slutte sig til
dem.
Påskemorgen, den 23. april, så de danske vagter foran Danevirke den fjendtlige hær rykke frem til
angreb. Overkommandoen førtes af den prøjsiske general Wrangel, slesvigholstenerne stod under
prinsen af Augustenborg, de andre forbundstropper, der dog lige så lidt som prinsen personlig kom til at
deltage i slaget, under hannoveraneren general Halkett. Hele den tyske hær talte omtrent 39,000 mand,
af hvilke dog kun 19,000 deltog i slaget; de danske havde kun en styrke af lidt over 10,000 mand.

At dette slag i sit endelige udfald måtte blive et nederlag for os, derom kunne der ingen tvivl være.
Meningen med at modtage det kunne kun være den, at få det slået fast for al verden, at her ved
Danevirke mødtes dansk og tysk, nu som for et tusendår siden. Hvad udfaldet skulle blive fremdeles, det
lå i Guds hånd, det måtte andre magter til syvende og sidst bestemme; for os var der intet andet at gøre
end at vove og ville. Og det blev vovet; der kæmpedes med en tapperhed og en dygtighed, der aldrig
skal glemmes i Danmarks historie. Den lange påskedag gik til ende over den blodige færd; Danevirkes
volde og „kratbakkerne” vest for Gottorp farvedes i blod, de tabtes og toges tilbage, indtil mørket faldt
på, og den danske hær trak sig tilbage for ikke i nattens løb eller den følgende dag at blive omringet af
overmagten. Vi havde 170 døde og 433 sårede, deriblandt henholds vis 37 og 84 i de sønderjydske
bataljoner. Den følgende dag kom hertil nogle få døde og sårede i fægtningen ved Oversø, syd for
Flensborg. Men hæren i sin helhed førtes med stor dygtighed tilbage til Als. Æren for slagets og
tilbagetogets i udfald tilkom general Hedemann og hans udmærkede stabschef, den unge kaptejn
Læssøe, en dattersøn af den forhen omtalte sønderjydske fædrelandsven, oberst Abrahamson.
Slaget ved Slesvig gjorde et mægtigt indtryk overalt, hvor budskabet om det nåede hen, ikke blot i
Danmark, men over hele Norden. Senere fordunkledes mindet om det ved de efterfølgende kampe og
især ved vore sejre i de følgende år. Nu så mange år bag efter træder det atter i forgrunden som et af de
betydningsfuldeste vidnesbyrd om landsoldatens mod og udholdenhed, som et slag, i hvilket tapperhed

og hærførerdygtighed vel blev overvældede af overmagten, men kun, som i århundredets morgen på
kongedybet, for at sprede ny glans over det gamle flag. Derfor fremkaldte dette slag også den
uforgængelige sang („Påskeklokken kimed mildt”), der gav et udtryk for al den sorg og al den dybe
smerte, som dette og alle senere nederlag har nedlagt i hver dansk mand og kvinde: sorgen over det
udgydte dyrebare blod, smerten over, at alle disse ofre for menneskelige øjne har været forgæves. Men
den gav tillige et udtryk for den stolthed, hvormed rygtet om det tapre forsvar af Sønderjyllands grund
fyldte det danske folk, og for den enighed, som stod sin prøve i ulykken:
„Slutter kreds og står fast, alle danske mænd!
Gud han råder, når vi fange sejr igen!”

Medens nu statsmændene i det halve Europa kom i bevægelse for om muligt at slukke den brand, der her
var kastet ind i verdensfreden, indtog tyskerne hele hertugdømmets fastland. Fra dansk side rettede man
sit angreb på de tyske kyster, da forbundet ikke ejede et eneste orlogsskib; flodmundingerne lukkedes
for handelen, skibe under tysk flag toges overalt på søen, hvor man traf på dem, og hele det store land
kom til at bøde for sin deltagelse i kampen mod Danmark. General Wrangel gik ind i Nørrejylland for at
tage hævn over denne vikingefærd, som det kaldtes, men forlod det atter for ikke at give krigen et større
omfang ved fremmede magters deltagelse, som flere gange syntes at true. Svenske tropper samledes i
Skåne og førtes senere over til Fyn, uden at de dog kom til at deltage i selve kampen; Rusland truede,
men holdt sig tilbage; man troede stadig at kunne opnå noget ad fredelig vej, når først revolutionen i
Tyskland sagtnede sin gang.

Havde det ved krigens begyndelse været af vigtighed at få slået fast, hvor vidt den danske krones
utvivlsomme ret strakte sig, så blev det nu lige så betydningsfuldt at holde i det mindste på en del af
Sønderjyllands fastland. Det var denne tanke, som fremkaldte kampene på Dybbølbjerg. Denne høje
bakkerække er som bekendt skilt fra Als ved et smalt, men dybt sund, over hvilket man den gang
befordredes med trækfærge; da hæren havde sat sig fast omkring Sønderborg og havde bygget skanser
langs øens høje kyst, lagdes der en bro over sundet, båren af småfartøjer. Foran denne byggedes der
skanser op ad bakkeskråningen på sundvedsiden, et såkaldet brohoved, medens forbundstropperne havde
besat det egentlige bakkeparti omkring den højtliggende mølle. Søndagen den 28. maj, 5 ugersdagen
efter kampen ved Slesvig og 7 ugersdagen efter den ved Bov, samledes de danske afdelinger ved
Sønderborg og førtes i løbet af formiddagen over sundet til brohovedet, general Bülov, en født
sønderjyde, der som oberst havde indlagt sig stor ære i kampen på Danevirke, førte sin brigade op ad
bakkeskråningen imod møllen, som holdtes besat af hannoveranerne. Der udspandt sig her en levende
fægtning, som endte med tyskernes nederlag, efter at også general Schleppegrell var kommen til stede
med sine folk. Efter tre timers kamp var Dybbøl bakke ud på eftermiddagen i vore hænder. Men hermed
standsede fremrykningen ikke. Forbundsgeneralen Halkett samlede sine slagne og andre, endnu friske
tropper ved Nybøl, midt i Sundved, en mils vej fra Dybbøl bakke, for at standse den danske hær i sin
yderligere fremgang, og der leveredes her en hårdnakket kamp, som varede til ud på aftenen. Da
rømmede tyskerne valpladsen og trak sig tilbage til hinsides Gråsten; Sundved var atter for en stund i
vore hænder. Fra dansk side havde der i denne kamp deltaget 6000, fra tysk 7000 mand; det var folk fra
Hannover, Brunsvig, Meklenborg og Oldenborg.
General Wrangel kunne ikke finde sig i dette nederlag; han samlede sine tropper mellem Åbenrå og
Flensborg og lod dem efterhånden sætte sig i bevægelse ind ad Sundved til.

Man sagde, at kongen af Hannovers fødselsdag, den 5. juni, skulle holdes med stor stads; det gjaldt om
at overraske den danske styrke, som igen havde trukket sig tilbage til Dybbøl, med forposterne i Nybøl.
Angrebet på disse begyndte om middagen og fortsattes i flere timer, indtil de danske langsomt trak sig

tilbage for overmagten sydpå, ned ad stranden til. Det var atter Halkett med forbundstropperne, som her
var i ilden. Derpå rykkede Wrangel frem med prøjserne for at storme Dybbøl bakke, hvor den danske
hovedstyrke havde taget stilling men fægtningen spredtes på et alt for stort område, og i flere timer
førtes kampen især af artilleriet, uden at det kom til nogen afgørelse. Da samlede general Hedemann
henad aften kl. 7 sine folk og lod dem rykke frem på én gang alle vegne fra nedad bakkeskråningen. De
røde rækker brød frem med frejdige hurraråb og munter sang, og kort efter kastedes prøjserne fra gærde
til gærde, indtil deres afdelinger opløstes i vild flugt. Da mørket faldt på, indtog vor hær igen sine
tidligere stillinger.

Vort tab i disse kampe for at vinde og forsvare Dybbøl var ikke ringe. Den 28. maj havde vi 34 døde og
106 sårede, den 5. juni henholdsvis 59 og 171. Blandt de faldne på den sidstnævnte dag var der tre af de
højsindede mænd, som fra broderlandene frivillig var ilede os til hjælp: svenskerne Sommelius og
Lejonhufvud og nordmanden Løvenskjold. De sønderjydske afdelinger havde i alt mistet 17 døde og 33
sårede. Dybbølbjerg havde fået sin første bloddåb af alle Nordens stammer.

En anden afdeling af vor hær trængte omtrent samtidig nordfra ned over Sønderjyllands grænse og tog
stilling omkring Haderslev. Befolkningen her så vel som i Sundved og på Als var med hele sit hjerte på
dens side og gjorde fortrinlig nytte; Hans Kryger fra Bevtoft, hvis plads i stændersalen i Rensborg stod
tom, færdedes tidlig og silde i hærens rækker og skaffede den underretning om alt, hvad der kunne have
betydning for den, medens et frikorps af bønder stillede sig til dens rådighed. Men kampen førtes ikke
videre den gang; ved våbenstilstanden i Malmø (26. august), der skulle danne indledningen til en endelig
fred, afbrødes fjendtlighederne for 7 måneder, og kongen måtte indtil videre overlade hele
Sønderjyllands fastland til en regeringskommission, der skulle styre hertugdømmet i hans navn som
hertug og holde det besat med indfødte tropper af den oprørske hær.
At denne tilstand snart måtte blive en utålelig byrde for de danske indbyggere, var let forståeligt; den
påtænkte regering oprettedes aldrig, men oprørsregeringen beholdt magten lige op til Koldingå. Kong
Fredrik den syvende søgte at opmuntre de trofaste i deres trængsler. „Medens der fjern og nær sker brud
på tro og love,” hedder det i kundgørelsen af 15. december, „har Slesvigs befolkning, omlejret af
trængsler og fristelser, givet lysende eksempler på urokkelig troskab imod konge og fædreland. Denne
troskab har været os en trøst i de mørke dage, og den skal være os uforglemmelig i de lyse dage, som
ved den retfærdige Guds bistand snart ville oprinde for os og vort trofast befundne folk!”

I det følgende forår (1849) udbrød fjendtlighederne på ny, da Danmark ingen tilfredsstillende fred kunne
opnå. Vi blev straks trufne af et sørgeligt uheld, idet de to store orlogsskibe, „Kristian 8.” og „Gefion”,
under meget uheldige omstændigheder vovede sig ind i fjorden ved Ekernførde, hvor tyskerne havde
opkastet strandbatterier. Uheld fulgte her på uheld; vinden var dem imod, og dampskibet, som skulle
føre dem ud igen, fik sine tove skudt over; der gik ild i „Kristian 8.”, det sprang i luften, og „Gefion”
måtte stryge flaget. Dette uheld gjorde et såre nedslående indtryk på alle, skønt der i virkeligheden kun
lå ringe vægt på de enkelte skibe, da vor overlegenhed til søs bestandig var lige stor. Mindre fægtninger
med skiftende held i sommerens løb kunne ikke oprette den almindelige forknythed over for den
mægtige fjende, der det år var mødt med tropper helt nede fra Sydtyskland. Da kom der pludselig
efterretning om sejren ved Frederits og oprettede det sunkne mod.
Frederits var i løbet af våbenstilstanden bleven befæstet for at dække overgangen mellem Fyn og
Jylland, medens derimod Sundved denne gang blev opgivet. Slesvigholstenerne, hvis hær imidlertid var
bleven bragt op på en anselig styrke, påtog sig at belejre og håbede at kunne vinde denne nørrejydske
fæstning, hvorved de selvfølgelig i høj grad ville kunne nedslå deres modstanderes mod. General Bülov
førte overkommandoen i Jylland; han var en mand, som havde lyst og mod til at vove noget, og ud på

sommeren fattede han den plan at gøre et udfald fra fæstningen for at ødelægge de påbegyndte
belejringsværker. Denne plan lykkedes fuldstændig; han samlede i al stilhed en betydelig styrke og
foretog udfaldet den 6. juli om morgenen kl. 1. Henved 20,000 mand deltog fra vor side i kampen,
fjenden havde 14,000 mand i meget stærke stillinger. Vore troppers stemning var fortrinlig, hver mand
syntes at have fattet øjeblikkets betydning og brændte af lyst til at måle sig med fjenden. Det var en
smuk og stille sommernat; fuldmånen stod klar på himlen, medens en fin tåge var udbredt over engene
og de lavere marker omkring fæstningen.
Da klokken slog ét, åbnedes portene, og fremkrykningen begyndte; snart afløstes nattens stilhed af
kanonernes larm og de fremstormende landsoldaters hurraråb. Kampen blev overordentlig blodig;
holstenernes modstand var hård; de kæmpede med en tapperhed og en lidenskab, som vore folk ikke
forhen havde mødt hos deres forbundsfæller længere sønder fra. Men angrebet var så voldsomt og
udholdende, den tapperhed, hvormed stormløbene imod de stærke forskansninger udførtes, så
uimodståelig, at sejren var vunden, som sol stod op; op ad formiddagen veksledes de sidste skud. Vort
tab var 524 døde (deriblandt 33 officerer) og 1344 sårede; blandt de faldne var den norskfødte general
Olav Rye, en af de mest uforfærdede og mest afholdte officerer i arméen; krigens mangfoldige ofre
sammenfattedes senere af soldaterne under navnet „Ryes brigade”. '

Den 6. juli er en sjælden hædersdag i vor historie; med den endte den krig, som var begyndt i slaget ved
Slesvig. Den bortvejrede for en stund alle bekymringer, alle sorger og savn, og det lød over hele landet:
„dansken har sejer vundet!” få dage efter forlod de tyske forbundstropper landet; der var sluttet en
foreløbig fred i Berlin.
Kongen takkede hæren i varme ord: „I have vist,” skrev han, „hvad sønner af et folk, som kæmper for
ære og ret, formå mod oprør og usandhed. I have vundet en sejr, som vil mindes i Danmarks historie.”

38 — Forhandlinger og kampe 1849-51.
Fjerde dagen efter slaget ved Frederits sluttedes der i Berlin en foreløbig fred og våbenstilstand med
prøjsen. Medens Holsten heller ikke ved denne lejlighed gjordes til genstand for aftaler, bestemtes det, at
Sønderjylland skulle styres af en kommission i kongens navn. Fastlandet skulle deles således, at
prøjserne besatte det sydlige, indtil en linie mellem Flensborg og Tønder, og svensk-norske tropper
Nordslesvig, medens vore egne folk beholdt øerne Als og Ærø. Regeringskommissionen skulle
sammensættes af et dansk og et prøjsisk medlem; til neutral opmand valgtes der en engelskmand; dens
sæde blev Flensborg, som havde svensk besætning.
Denne overenskomst trådte kort efter virkelig i kraft. Kongen udnævnte sin kabinetssekretær, Tillisch,
en født slesviger, prøjsen en grev Eulenburg til medlemmer af kommissionen, og denne tiltrådte
hertugdømmets bestyrelse med at ophæve så godt som hele den lovgivning, der var fremgået af den
slesvigholstenske „landsforsamlings” ivrige virksomhed i løbet af det sidste år. Men den blev ikke
anerkendt af den tyske rigsregering i Frankfurt, endnu mindre af oprørerne.

Disse havde indrettet sig som en selvstændig stat; stænderforsamlingerne var bleven afløste af en
„landsforsamling”, den provisoriske regering af et „statholderskab”; der var givet en grundlov og dannet
en fuldstændig regering med ministerier på Gottorp. Alt, hvad dermed stod i forbindelse, flyttedes vel
fra nu af til Kiel; men det varede ikke længe, før statholderskabet genoptog styrelsen af hele Sydslesvig;
embedsmændene gjorde overalt modstand imod den kongelige kommission; de modtog deres ordrer fra
Kiel og sendte skatterne til Rensborg. De prøjsiske tropper gjorde intet for at forhindre dette forhold.
Således stod sagerne i et langt, indholdsrigt år, medens fremtidens muligheder drøftedes fra alle sider.
Der var næppe nogen tænkelig løsning af striden, som ikke i løbet af krigen havde været bragt på bane;
men hvilken skulle have fremtiden for sig?
Martsministeriet i København havde udskrevet en rigsforsamling, som fik forelagt udkast til en
„grundlov for kongeriget Danmark og Slesvig”. Meningen var den, at der så snart som muligt skulle
indkaldes også en sønderjydsk landdag, som så dels skulle vedtage en særlig forfatningslov for
hertugdømmet, dels i forening med rigsforsamlingen drøfte og vedtage den fælles grundlov. Da dette
tidspunkt imidlertid syntes at ligge alt for fjernt, behandledes og vedtoges grundloven under navn af
„Danmarks riges grundlov” (5. juni 1849), idet forsamlingen med dette navn ville betegne hele det
gamle riges omfang til Ejderen.

Ved krigen med Tyskland var vanskelighederne for det danske rige i mange måder voksede, medens på
den anden side en fremtidig ordning med opgivelse af det historisk overleverede derved i høj grad
lettedes, der, som man ellers havde sind til at søge en gennemgribende opgørelse med fortiden
fuldbyrdet.
Slesvigholstenerne havde alt i de forenede stænderforsamlingers første møder i april måned 1848 taget
ordet for en deling af Sønderjylland, således, at efter deres mening Haderslev og dele af Tønder og i
Åbenrå amter skulle lægges til Nørrejylland, dersom indbyggerne selv ville foretrække en sådan
ordning, og i sit opråb „til det danske folk” af 31. marts sagde den provisoriske regering: „Det nordlige
Slesvig må afgive en fri erklæring, om det ønsker at indlemmes i den danske stat som provins, eller om
det vil følge det tyske fædreland, — vi agter ingenlunde at pålægge denne egns indvånere nogen som
helst tvang.” Også fra dansk side fremsattes den tanke at dele det delvis fortyskede land, lægge det
sydlige til Holsten, det nordlige til Nørrejylland og således lade hver del følge sine tilbøjeligheder.
England støttede ivrigt denne afgørelse, der syntes bedst skikket til at forebygge senere tiders

stridigheder.

Nu, så længe bag efter, er det let nok at se, at denne afgørelse, om den var bleven foretagen, ville have
været en uvurderlig lykke for os; men vi har derfor ikke ret til uden videre at bryde staven over de
mænd, som den gang forkastede den. Sagen havde sine store vanskeligheder.

En deling af Sønderjylland måtte forudses før eller senere at kunne føre til tabet af det sydlige i forening
med Holsten. Det var den gang kun en menneskealder, siden vi var bleven skilte fra Norge; det måtte stå
for den tid som et uoverkommeligt tab også at miste landet mellem Flensborg og Hamborg. Hvor skulle
desuden grænsen sættes, og hvem kunne vide, om ikke hele Sydslesvig til trods for sproget ønskede at
vedligeholde forbindelsen med Danmark? Mange vel underrettede og ansete mænd fra disse egne udtalte
sig på det bestemteste derfor; skulle kongen da uden den yderste nødvendighed opgive sin og kronens
utvivlsomme ret?

Imidlertid gik krigen sin gang og forandrede alle forhold. Efter slaget ved Slesvig var så godt som hele
fastlandet i fem fjerdingår i tyske hænder, og derefter indtrådte der en adskillelse mellem det nordlige og
sydlige, som atter vedvarede et helt år. Denne tid havde en uberegnelig indflydelse. Overalt, hvor det
danske sprog endnu rådede, blev også følelsen for Danmarks ret dag for dag mere levende, og da de
svenske tropper besatte landet indtil Flensborg, var det som et befrielsens pust, der gik hen over det.
Men i det sydlige var det anderledes. Ikke blot landet syd for Danevirke og den frisiske vestkyst, hvor
den tyske tunge havde været rådende fra arilds tid, blev mere og mere betagne af de slesvigholstenske
lærdomme, men disse trængte endog frem helt op igennem Angel, der indtil de sidste menneskealdre
havde været overvejende dansktalende og først nu i krigsårene ved en voldsom kraftanstrengelse næsten
helt opgav sit gamle modersmål. Stillingen var derfor en helt anden i sommeren 1850, end den havde
været i foråret 1848 efter kampen ved Bov: nord for Flensborg havde danskheden vundet i styrke og
inderlighed, der ønskede man intet hellere end helt at slutte sig til kongerigets udvikling; men syd for
fjorden havde tyskheden vundet en tilsvarende fremgang. Medens derfor talrige adresser fra Sydslesvig
udtalte sig for en tilslutning til Tyskland og en øjeblikkelig og fuldstændig adskillelse fra Danmark,
dannede der sig en over hele Nordslesvig forgrenet forening, hvis hensigt det var at støtte den lovlige
regering og give et udtryk for den offentlige mening, som mere og mere attråede en forening med
Danmark, der nu ved sin frie forfatning gik en lykkelig fremtid i møde. En deputation af denne forenings
forskellige afdelinger gik i april 1850 til København for at overrække kongen en adresse, som udtalte
den danske befolknings ønsker.
„Deres majestæts tro slesvigske undersåtter have,” hed det i denne, „så ofte lejlighed gaves, udtalt samt
bekræftet det med mange tusende underskrifter, at det er deres ønske at blive delagtige i de goder, som
Ds. majestæt har tilsagt os i proklamationen til slesvigerne af 27. marts 1848. I denne er hertugdømmet
Slesvigs adskillelse fra det tyske forbundsland Holsten og dets muligst nøje forening med kongeriget
Danmark betegnet som det mål, der i fremtiden skal være rettesnor for Ds. majestæts regerings politik.
Vi slesvigere gentage herved for Ds. majestæt den højtidelige forsikring, at netop dette er den lojale
slesvigske befolknings ønske og attrå. Vi ønske intet mer, end at den gamle, ulykkelige og i sine følger
så fordærvelige administrative forbindelse mellem vort land og det tyske forbundsland Holsten må vorde
ophævet; thi ikkun denne har givet Tyskland en tilsyneladende ret og et påskud til at blande sig i
Danmarks og Slesvigs anliggender, hvorved så megen jammer og ulykke er kommen over hele vort
dyrebare fædreland. Det er vor faste overbevisning, at en fornyelse af hin ulykkelige forbindelse mellem
et dansk og tysk land, den være end nok så løs, ikkun kan bringe os fordærvelse, og at vi aldrig kunne
nyde ro og fred, når vort statsforhold ikke ved ophævelsen af Slesvigs forbindelse med Holsten bliver
stillet rent og klart over for det i indre kamp liggende Tyskland. Smerteligen have vi følt og erfaret, hvad
det er at være et tvistens æble mellem tvende krigsførende magter, at være tvende nationers kampplads

og kamppris; vi kunne i vedvarelse af vor hidtil bestående svævende stilling imellem Danmark og
Tyskland kun se udsæden til nye blodige krige. Vi kunne og vi ville ikkun høre til Danmark.”

Kong Fredrik 7. modtog disse udsendinge med megen nåde og gav dem gode løfter; men han manglede
både fremsynethed og mod til at træffe en afgørelse, der for bestandig kunne gøre en ende på de ulykker,
som den tro befolkning med rette frygtede også af fremtiden, og give grundet håb om en varig fred og
genoptagelsen af det gode forhold til Tyskland.
Der stod i den henseende i virkeligheden kun to veje åbne. Enten måtte den nedarvede, historiske ret
søges opretholdt i sit fulde omfang og tydeligt overføres i de nye, forfatningsordnede tilstande, eller der
måtte skabes en ny ret og en endelig ordning ved en upartisk deling af Slesvig mellem Jylland og
Holsten.
Over for de senere års tildragelser kunne dette sidste tilbyde øjeblikkelige fordele som en klar afgørelse
for al fremtid; men ikke uden føje modsatte en almindelig følelse hos det danske folk, både nord og syd
for Kongeåen, sig denne udvej. Ingen kunne endnu påstå, at en tilstrækkelig lang erfaring havde
godtgjort umuligheden af et fredeligt samliv mellem danske og tyske i gensidig agtelse for hinandens
ejendommeligheder, og øjeblikkets ophidselse kunne ikke med nogen virkelig ret gøre krav på at
bestemme et tusendårigt riges hele fremtid. Men ville man da gøre et alvorligt forsøg på også fremdeles
at hævde Ejderen som den historiske grænse, da måtte også hertugdømmets ejendommelige udvikling
gennem århundreder, dets betingede selvstændighed som et særligt kronland, holdes i hævd. Kun under
denne forudsætning kunne der fornuftigvis være tale om at opnå den fortyskede befolknings varige
tilslutning til den frie statsudvikling i Danmark.
Begge disse afgørelsesmåder havde deres talsmænd i kongens råd. Allerede i november 1848 havde
martsministeriet taget sin afsked, fordi kongen nægtede sit samtykke til i fornødent fald efter Englands
opfordring at underhandle på grundlag af Slesvigs deling, og i det ny ministerium, som derefter
dannedes, søgte Madvig og Clausen gentagne gange forgæves at komme tilbage til denne tanke.

I stedet for opstilledes da som regeringens formål bevarelsen af det hele hertugdømme i forbindelse med
kongeriget, med en vis selvstændighed i styrelse og forfatning, således som det var blevet udtalt i marts
1848 og havde fundet de danske sønderjyders tilslutning. Men en forudsætning for, at denne ordning
kunne fæstne sig og slå rod i hele folkets bevidsthed, var, at de bånd, som knyttede kronens danske
lande til de tyske, løsnedes så meget som muligt. På dette skær kom imidlertid hele den nationale politik
til at lide skibbrud. Man gjorde sig ikke tilstrækkelig rede for, hvor vanskelig og farlig den opgave var,
som fortiden havde sat os. At faren for hele landets tab for denne gang var afvendt, tilskrev man sin sags
retfærdighed og de danske våbens fremgang, medens det i virkeligheden for en meget væsentlig del
skyldtes den almindelige stilling i i Europa, Tysklands opløsning og den voksende reaktion imod
omvæltningerne af 1848. Man glemte at tage i betragtning, at denne stilling stadig undergår nye og
uberegnelige forandringer, og at vi ingenlunde kunne gøre regning på for bestandig at have vind og
strøm med os.
Efterhånden som nu reaktionen fik bugt med omvæltningerne, trådte mændene af den gamle skole også
hos os igen i forgrunden. De gik i tanken tilbage til tilstanden før 1848 og så ikke blot bort fra de
nationale modsætninger nord for Ejderen, men også fra den statsretlige modsætning mellem det danske
og det tyske hertugdømme. Spørgsmålet kom for dem ikke mere til at dreje sig om, for hvilke ofre det
danske Sønderjyllands varige tilknytning til moderlandet under de givne forhold måtte købes, men om,
hvilke ofre man skulle og kunne bringe for at samle alle monarkiets lande og sikre deres fælles
fremtidige arvefølge.

Et nødvendigt led i denne vovelige politik blev det at komme til et forlig med de tyske stormagter om
Holsten og Lauenborg, og disses første fordring gik ud på, at Slesvig ikke måtte bringes i nærmere
forbindelse med kongeriget end de tyske hertugdømmer. Idet kong Fredrik 7. gik ind på denne fordring,
umuliggjorde han i virkeligheden enhver endelig opgørelse af det nationale mellemværende, til samme
tid som han opgav sin tidligere fulde uafhængighed som landsherre i Sønderjylland. Den 2.juli 1850
sluttedes den endelige fred i Berlin uden at bringe nogen afgørelse af de svævende stridsspørgsmål; den
14. næst efter overtog kongen hertugdømmets bestyrelse og udstedte samtidig en kundgørelse, ved
hvilken han bandt sig selv for fremtiden. „I hertugdømmet Slesvig,” hedder det her, „vil den tyske
nationalitet så vel som den danske modtage de ønskede garantier, og skulle frygt for, at der kunne
tilsigtes en inkorporation (indlemmelse) af dette hertugdømme i Danmark, endnu næres, så må den i alt
fald fra dette øjeblik være hævet ved vort herved fornyede tilsagn om, at en sådan inkorporation ikke
skal finde sted.”
Straks efter sendtes hæren over på Sønderjyllands fastland, i hvis sydlige del slesvigholstenerne alt
havde sat sig fast.

Den 24. juli stødte de to modstandere sammen ved Helligbæk midtvejs mellem Flensborg og Slesvig, og
dagen efter stod slaget ved Isted. Den danske hær under general Krogh (ligesom hans formænd en
sønderjyde) havde en styrke af omtrent 39,000 mand, fjenden under den prøjsiske general Willisen en
5000 mand færre. Denne ringe forskel opvejedes imidlertid rigelig derved, at han indtog en meget stærk
stilling bag de store søer nord for Slesvig, som det blev vor hærs opgave at indtage med våben i hånd.
Slaget ved Isted er bekendt som det største, Danmark nogen sinde i den historiske tid har leveret; at
skildre dets skiftende gang udkræver stor plads, eftersom jo ethvert større slag består af en større række
enkelte fægtninger, hvis sammenhæng det er vanskeligt at følge for dem, som ikke er fagmænd. Vi vil
derfor her forbigå enkelthederne og kun nævne, at den tapre norskfødte general Schleppegrell var blandt
de faldne i kampen ved Øvre Stolk, hvor tyskerne sejrede, indtil det lykkedes oberst Læssøe igen at
kaste dem tilbage, hvorpå general de Meza genoprettede den brudte orden. Læssøe fandt her heltedøden,
medens hans bataljon stormede og tog Grydeskov. Henad eftermiddagen ordnedes vore tropper til en
hovedstorm på stillingen mellem Isted og Langsø; men Willisen oppebiede den ikke; han opgav slaget
som tabt og opnåede derved at redde sin hær sønderpå til Rensborg. Om aftenen drog vore folk ind i
Slesvig by under tonerne af „Den tapre landsoldat”.
Nu blev Danevirke atter besat og så godt som hele Sønderjylland underlagt den kongelige
regeringskommissær Tillisch i Flensborg, der ufortøvet lod det danske sprog indtage den plads i landets
styrelse, som tilkom det, ligesom han fjernede en række embedsmænd og præster, der havde sluttet sig
til oprøret og havde påvirket befolkningen i samme retning.

Tyskerne gjorde flere alvorlige forsøg på at bryde vor militære forsvarsstilling, som strakte sig fra
Ekernførde ad Slien, Danevirke og Treå til Fredriksstad og Ejderen. Først prøvede Willisen på at gå over
Slien ved Mysunde for derfra at falde danevirkehæren i ryggen; det blev afværget i en hel dags sejrrig
kamp, den 12. september. Senere udså han Fredriksstad ved Ejderen, som var blevet befæstet, til
gennembrydningspunkt. Han lod byen skyde i brand og storme i flere dages næsten uafbrudt kamp. Men
oberst Helgesen, som her førte kommandoen, veg ikke et skridt, og det heltemodige forsvar kronedes
med sejr (den 4. oktober). Det var den sidste større kamp og i visse måder den berømmeligste. Helgesen
var ligesom Schleppegrell og Rye født nordmand; ved dem havde det gamle broderfolk endnu sit
ædleste blod med i vor kamp for tilværelsen.
Tabet i disse kampe var stort og smerteligt. Ved Isted havde vi 862 døde og 2362 sårede, ved Mysunde
henholdsvis 56 og 163, ved Fredriksstad i de 6 dages belejring: 109 og 212. De sønderjydske bataljoner

mistede ved Isted 112 døde og 283 sårede, ved Mysunde, hvor det især var dem, der var i ilden 18 og 72.
Hvor mange slesvigere der faldt og såredes i de tyske rækker, er aldrig blevet oplyst. Men det var ikke
få.
Det var det blodigste, men også det berømmeligste felttog i vor historie siden kong Fredrik 4.s tid, da
Danmark første gang vandt Ejderfloden tilbage. Den glæde, som sejren fremkaldte overalt i riget,
fremfor alt i det danske Sønderjylland, var stor og uforbeholden; den stærke begejstring fra foråret 1848
havde endelig efter udholdende anstrengelser og tunge ofre båret sin rige frugt. Alle følte, at et
vendepunkt i vor historie var fuldbyrdet, og at det danske folk for lange tider havde godtgjort sin ret til
at leve.

Med årets udgang ophørte kampen med de holstenske stridskræfter; forbundsmagterne lagde sig
imellem, de besatte Holsten, afvæbnede hæren og tilbageførte lovordnede tilstande. Det var særlig
Rusland, der ved sin indflydelse på Østrig, som det havde hjulpet i kampen mod de oprørske ungarer,
fremtvang denne afgørelse; Prøjsen måtte bøje sig for de to nabomagters tryk og deltog med Østrig i
Holstens besættelse. Imidlertid genoptoges forhandlingerne om en fredelig ordning af statens forhold og
en fremtidig sikring af dens opretholdelse. Medens kejseren af Rusland som hoved for den gottorpske
hertugslægt gav afkald på sin mulige arveret til en del af Holsten til fordel for prins Kristian (9.), der
havde udsigt til ligeledes at opnå et afkald af kongelovens arvinger, samledes i Flensborg et større antal
ansete mænd, 9 fra Sønderjylland, 6 fra kongeriget og lige så mange fra Holsten, for at drøfte et forslag
om landsdelenes fremtidige forhold. De holstenske medlemmer af denne forsamling tilrådede
enstemmig at vende tilbage til tilstanden før krigen og lade hertugdømmernes fællesskab i modsætning
til kongeriget træde i forgrunden. Et enkelt medlem fra Sydslesvig tilrådede at lade hver landsdel med
sin landdag indtage en selvstændig stilling, medens monarkiets fællesskab skulle finde sit udtryk i et
fåtalligt rigsråd, fremgået af landdagenes valg. De øvrige medlemmer fra Sønderjylland enedes derimod
med de kongerigske om at forestå en ordning, som svarede til, hvad man fra dansk side under de givne
forhold kunne vente at opnå. Kongeriget og hertugdømmet skulle efter deres forslag som et samlet
„dansk rige” stå over for Holsten. Rigsdagen og landdagen skulle i dette rige have del i den lovgivende
magt, hver for sit område, og i fællesskab for alle sager vedkommende det fælles forsvar, kirke- og
undervisnings- samt post-, told- og møntvæsen. Disse sidste skulle om muligt også omfatte Holsten og
Lauenborg, men i så tilfælde ordnes ved overenskomst, ikke ved fælles forhandlinger, med disse landes
repræsentation. Dette forslag var tiltrådt af den nationale sags ypperste talsmænd i kongeriget og
hertugdømmet og fandt tilslutning overalt. Blandt dets stillere fandtes de senere ministre Hall og
Krieger, Andræ og Scheel, så vel som sønderjyderne Kristian Paulsen, Lavrids Skau, Hans Kryger og
Manicus, mænd, hvis anskuelser i øvrigt i mange henseender var indbyrdes afvigende, men som her
enedes om, hvad der endnu, dersom kongen ville lægge sin beslutning i vægtskålen, kunne opnås.
Adresser med henved 40,000 underskrifter sluttede sig i efterårets løb til den deri nedlagte tanke. Men
kong Fredrik 7. var ikke den mand, som klart og bestemt formåede at fastholde den nationale sags krav.
Han lyttede alt for gerne til den tale, at det var hans første pligt at bevare hele den fra fædrene modtagne
arv, og han gik derfor ind på at købe Holstens bevarelse med opgivelse af rigets historiske ret. Ved
forhandlingerne med de tyske stormagter, de såkaldte aftaler fra årene 1851-52, bandt hans regering ham
altid fastere til en løsning af de politiske spørgsmål, som vel ikke hjemlede de fremmede magter nogen
ret til indblanding i vore indre forhold, men dog indeholdt en stor fare for, at de ved given lejlighed
skulle tiltage sig en sådan ret.

39 — Forsøgene på at ordne landsdelenes indbyrdes forhold 1852-63
Kong Fredrik 7. kom i sin regeringspolitik til at gennemgå det samme kredsløb som hans fader. Ligesom
Kristian 8. begyndte med at støtte den danske bevægelse til fordel for modersmålet i Nordslesvig, men
derpå af bekymring for statens fremtid brød med den nationale sags talsmænd og befæstede forbindelsen
mellem det danske Sønderjylland og det tyske Holsten, indtil han igen så sig nødt til at søge en støtte for
sin trone hos kongerigets og Nordslesvigs tro befolkning, således faldt også sønnens regering i tre
forskellige tidsrum, hvis indbyrdes forhold på det nærmeste svarede til hine.

Det var i januar 1852, fire år efter sin tronbestigelse, at kongen fuldstændig brød med de mænd, som i
foråret 1848 havde reddet hans rige fra opløsning; han vendte sig igen til de gamle statsmænd, hvis
stadige tanke det havde været at oprette en nøje og varig forening mellem kongeriget på den ene og de to
hertugdømmer på den anden side.

Det ministerium, som var bestemt til i forståelse med de tyske stormagter at grundlægge en ny „helstat”,
bestod af 8, senere 9 mænd, af hvilke den ene halvdel skulle repræsentere monarkiets fælles anliggender,
den anden de særlige landsdele. Til hine henregnedes udenrigs-, forsvars- og de fælles finanssager; af de
særlige ministre var én udnævnt for hvert af de to hertugdømmer — det var to holstenske grever og to,
senere tre, for kongeriget (indenrigs-, justits- og kultusminister). De mest indflydelsesrige af disse mænd
var den danskfødte Bluhme, første- og udenrigsminister, og ministeren for Slesvig, Karl Moltke.
Ministeriet tiltrådte med en kongelig kundgørelse, som blev udstedt den 28. januar, fireårsdagen efter
kongens første tilkendegivelse af at ville „bringe en forfatningsmæssig ordning af fædrelandets
offentlige forhold i stand på en måde, der svarer til opretholdelsen af de forskellige landsdeles
selvstændighed så vel som af deres forbindelse til et velordnet hele”. Der blev i denne kundgørelse slået
en streg over så godt som alt, hvad det danske folk havde kæmpet, hvad de danske sønderjyder havde
lidt for. Som hovedformål for regeringens bestræbelser opstilledes det selv samme mål som for fire år
siden: „forbindelsen mellem monarkiets forskellige dele til et velordnet hele”, og der indførtes derfor
straks fælles ministerier og et „gehejmestatsråd”, bestående både af de fælles og alle de særlige ministre.

Januarministeriets program havde to store fortrin for det tidligere, idet det udelukkede enhver politisk
forbindelse mellem de to hertugdømmer og hævdede det danske sprogs ret i Sønderjylland. Men det stod
i et hovedpunkt tilbage for den af Kristian 8. påtænkte ordning, og denne mangel opvejede fuldstændig
de nævnte fortrin. De særlige forfatninger, som selvfølgelig måtte komme til at danne grundlaget for den
fælles og før eller senere give landsdelenes politiske udvikling sit præg, var nemlig ved grundloven af 5.
juni 1849 komne i en uforligelig modsætning til hverandre, og ligheden i denne henseende imellem de to
hertugdømmer indbyrdes i modsætning til kongeriget kom fra nu af til at spille en lignende og lige så
fordærvelig en rolle som forhen den fælles styrelse.
Da den kongelige kundgørelse meddeltes rigsdagen, vakte den en pinlig følelse hos alle
fædrelandssindede mænd. Man kunne umulig anerkende kongens ret til på egen hånd at afgøre disse
vigtige anliggender i strid med ånden i den grundlov, han selv havde givet og bestemt til at omfatte
„Danmarks rige”. Men på den anden side turde ingen påtage sig ansvaret for at rejse en bestemt
modstand imod kongens hensigter, da en sådan kunne føre til uoverskuelige følger for den ved
grundloven hjemlede frihed, så vel som for hele den ved de sidste års kampe og forhandlinger vundne
stilling. De tilløb til modstand, som blev gjorte i rigsdagen, førte derfor ikke til noget.
Over for de tyske stormagter og det genoprettede forbund havde kundgørelsen derimod den tilsigtede
virkning. Efter at den var bleven meddelt dem som et bindende tilsagn fra kongens side, udleveredes

Holsten og Lauenborg ufortøvet til hans regering, og underhandlingerne om arvefølgens ordning førtes
til en hurtig afslutning.

Som forhen omtalt, havde man alt for flere år siden henvendt sig til Ruslands kejserhus som det, der
formentes at have bestemte arvekrav på „visse dele af Holsten”, medens man nu ganske kunne se bort
fra augustenborgernes tidligere ret. Fra dansk side fandt dette sin fulde begrundelse i det åbenbare oprør
mod landets lovlige herre; for de tyske stormagters vedkommende fremdroges af de prøjsiske
kronjurister en række betænkeligheder, hentede fra sønderborgernes ujævnbyrdige ægteskaber og
formentlige forsømmelser i henseende til lenstagelsen i det tyske riges tid. Man brød sig derfor end ikke
om at opnå et afkald fra denne slægts side, men nøjedes med i anledning af de augustenborgske godsers
tvungne salg til den danske statskasse at modtage hertugens tilsikring om ikke at ville modsætte sig den
arvefølge, som kongen måtte bestemme sig for.

Forhandlingerne med Rusland førte til en overenskomst, som senere ved en såkaldet protokol i London
af 8. maj 1852 tiltrådtes af alle Europas stormagter så vel som af Sverrig og Norge. Kejseren havde
overdraget sine formentlige rettigheder til Holsten til prins Kristian af huset Sønderborg, den eneste af
slægten, som uafbrudt havde bevaret sit forhold til kongen. Han var en søn af den afdøde danske
general, hertug Vilhelm af Sønderborg-Beck (fra 1825 opnævnt efter Glyksborg) og en datterdatter af
kong Fredrik 5., og han tilhørte således både Oldenborgernes mandsstamme og kong Fredrik 3.s
arvehus. Samtidig havde hans hustru, prinsesse Louise af Hessen, modtaget afkald på kongelovens
arveret af sin moder, kong Fredrik 7.s faster, og sine nærmere berettigede søskende og overdraget denne
ret til sin ægtefælle.
Det udkast til en tronfølgelov, som derefter forelagdes den danske rigsdag og efter nogen modstand
vedtoges, afskaffede kongelovens arvefølge og indskrænkede den fremtidige arveret til det valgte
tronfølgerpar og dets mandsstamme (31. juli 1853). Dens bestemmelser optoges i alle de senere
forfatningslove.

Samme år indkaldtes stænderforsamlingen for Sønderjylland til møde i Flensborg for at forhandle om et
udkast til en „forordning angående hertugdømmet Slesvigs forfatning”; den udstedtes den 15. februar
1854. Kongen forbeholdt sig efter denne lov, dog ikke uden væsentlige indskrænkninger, sin tidligere
enevoldsmagt. Der tilstodes ikke befolkningen nogen af de i grundloven optagne personlige friheder;
lige så lidt fik stænderforsamlingen nogen indflydelse på statshusholdningen eller ret til at drage
hertugdømmets minister til ansvar for sin embedsførelse; det blev forbudt flere i fællesskab at indgive
andragender og klager, og domstolene havde ingen ret til at pådømme sager om øvrighedens udøvelse af
sin myndighed.

Stænderforsamlingen beholdt i alt væsentligt samme sammensætning som hidtil. Af de 43 medlemmer
skulle de 29 vælges af grundejere i byerne og på landet, 5 af præsterne og 9 af ridderskab og godsejere.
Grev Moltke gik herved ud fra den efter de foreliggende erfaringer næsten uforståelige forudsætning, at
disse sidste under alle omstændigheder ville støtte den lovlige regering. Netop det modsatte viste sig at
være tilfældet efter som før krigen; stændersalen fik igen sit uforanderlige tyske flertal. Da samtidig den
tidligere rådgivende blev afløst af en besluttende myndighed i lovgivningssager vedkommende
hertugdømmets særlige anliggender, var der dermed forlods lagt dettes udvikling hindringer i vejen, som
det ikke lykkedes senere at få bortryddede.
Holsten fik kort efter (den 11. juni) en aldeles tilsvarende forfatning, og den 26. juli 1854 udstedte
kongen i det „gehejme statsråd” en „forordning om det danske monarkis forfatning for dets
fællesanliggender”. Det bestemtes i denne, at der skulle oprettes et „rigsråd”, bestående af
repræsentanter for alle landsdelene, i et antal, som var fastsat efter folkemængden. Rådets myndighed

skulle strække sig til alle fællessager: kongehuset, udenrigspolitiken, forsvaret og det fælles
finansvæsen, deriblandt særlig tolden; men kun for nye skattepålægs vedkommende skulle den være
besluttende, for hele den øvrige lovgivnings, deriblandt finanslovgivningens, vedkommende derimod
kun rådgivende.

I øvrigt indeholdt fællesforfatningen to rækker bestemmelser, af hvilke den ene straks skulle træde i
kraft, den anden udsættes, indtil grundloven ved rigsdagens medvirkning var bleven indskrænket til kun
at gælde for kongerigets særlige anliggender. Indtil dette skete, skulle rigsrådet kun bestå af 20
medlemmer, alle valgte af kongen, således at de 12 skulle være bosiddende i kongeriget, de 3 i Slesvig,
4 i Holsten og 1 i Lauenborg; de skulle desuden tages blandt mænd, som en gang havde modtaget valg
til en af landsdelenes repræsentationer. Endvidere skulle indtil da alle lovforslag i henhold til
grundloven først forelægges rigsdagen til beslutning for kongerigets vedkommende. Så snart derimod
grundloven var bleven indskrænket til kun at omfatte kongerigets særlige anliggender, skulle rigsrådet
udvides med endnu 30 medlemmer. Valgte af landsdelenes repræsentationer: 18 af rigsdagen, 5 af den
slesvigske stænderforsamling og 7 af de tyske hertugdømmers repræsentationen. Kongen var derimod
fra samme øjeblik af løst fra det hensyn kun at udnævne forhen valgte mænd til medlemmer.

Ved disse forskellige afgørelser havde januarministeriet således i det enkelte udviklet de tanker, som var
nedlagte i kundgørelsen af 28. januar 1852. Men vanskelighederne ved at gennemføre dem skulle snart
vise sig uovervindelige.

Rigsdagen havde alt længe med stigende uvilje og bekymring fulgt den politik, ministeriet var slået ind
på. Ikke blot optrådte det i Slesvig med stor hensynsløshed, men det søgte også i kongeriget særlig den i
foråret 1853 optagne førsteminister, A.S. Ørsted det mest mulige at indskrænke den ved grundloven
hjemlede frihed. Nu kom dertil den åbent udtalte tanke: at genindføre den kongelige enevælde i en hel
række af folkets vigtigste anliggender. Modstanden herimod var så godt som enstemmig både i
rigsdagen, pressen og i hele den offentlige mening. Der holdtes møder og indgaves adresser, og
folketinget vedtog med 80 stemmer mod 6 at sætte ministeriet under anklage for rigsretten, kongen
svarede herpå med at opløse tinget; men da dets medlemmer genvalgtes, afskedigede han ministeriet
(december 1854) og overdrog det til holsteneren Scheel (Scheele) at danne et andet, som kunne være
villigt til at føre udviklingen ind i et nyt spor uden at opgive det af sine forgængere skabte grundlag. De
betydeligste mænd i decemberministeriet var forhenværende oberst Andræ og professor Hall, som begge
et halvt år forinden var bleven afskedigede af statstjenesten på grund af deres stilling på rigsdagen. Det
blev deres opgave at omdanne den en gang udstedte fællesforfatning således, at rigsdagen kunne gå ind
på en indskrænkning af grundlovens område.
Denne opgave løftes heldig i det følgende år; den 2. oktober 1855 stadfæstede kongen den ny, af det
kongevalgte rigsråd vedtagne „forfatningslov”, og samtidig trådte grundlovens af rigsdagen vedtagne
indskrænkninger i kraft. Rigsrådet fik ved denne forfatningslov til to tidligere påtænkte endnu en tredje
gruppe af medlemmer, nemlig 30, fremgåede af umiddelbare valg, 17 fra kongeriget, 5 fra Slesvig og 8
fra Holsten. Valgretten var betinget af en årlig , indtægt af 2400 kroner. Samtidig tillagdes der rigsrådet
besluttende myndighed både i den almindelige og i finanslovgivningen. Kongens enevælde var dermed
opgiven også på helstatens område.
Men hermed begyndte vanskelighederne fra den anden side, fra Holsten. Grundlaget for de tyske
fordringer havde alt forhen ufravigelig været helstatens tvedeling; et rigsråd, sammensat efter
landsdelenes folketal, måtte allerede af den grund gøre regning på en bestemt modstand. Dertil kom nu
modsætningen imellem stænderforsamlingernes og rigsdagens stilling; medens denne sidste havde
vedtaget tronfølgeloven og frivillig givet afkald på grundlovens tidligere område efter at have fået

fællesforfatningen meddelt, var det udtrykkelig blevet forment hertugdømmernes repræsentationer at
forhandle om disse anliggender. Da rigsrådet derfor i foråret 1856 for første gang mødte i København,
kom det straks til et sammenstød; en del holstenske og sydslesvigske medlemmer med den holstenske
baron Karl Scheel-Plessen i spidsen opfordrede rådet til at gøre indsigelse imod forfatningens tilblivelse
og kræve dens forelæggelse for hertugdømmernes stænderforsamlinger. Da dette forslag afvistes, trak de
tyske medlemmer sig tilbage fra forhandlingerne. Kort efter optog de tyske stormagter den sag, som de
for fire år siden havde opgivet som tabt over for det øvrige Europas modstand. De holdt den fra nu af i
live gennem alle omskiftelser, indtil det lykkedes dem efter kongens død at finde det belejlige øjeblik til
at genoptage den ved hans tronbestigelse mislykkede væbnede indblanding.
Forholdene i Europa var imidlertid undergåede en stor forandring. I året 1854 var det i anledning af
Tyrkiets håbløse stilling i Østeuropa kommen til krig mellem Rusland på den ene og Frankrig og
England på den anden side, og denne var nu endt med et nederlag for det første rige. Dette opfattedes i
almindelighed som en sejr for den folkelige frihed og selvbestemmelsesret og bidrog mægtig til at
befæste den retning, som efter ministerskiftet i december 1854 var kommen til magten i Danmark.
Medens den indre styrelse og lovgivning udvikledes i frisindet retning, voksede også folkets selvfølelse
og den nordiske slægtskabsfølelse og gav sig mangehånde vidnesbyrd. I ministeriet trådte den stærke
holstenske indflydelse, der var en arv fra dets forgængere, fra nu af i baggrunden, indtil den helt
forsvandt, medens den nationale retning vandt overhånd, idet Hall blev førsteminister, og Krieger,
senere også Monrad, optoges. Det var en naturlig følge af denne udvikling, at Tysklands fornyede
indblanding i helstatens ordning, der efterhånden voksede til en formelig indsigelse imod enhver som
helst konstitutionel ordning på et helstatligt grundlag og en trusel om Holstens besættelse, førte til en
foreløbig ophævelse af den nye forfatningslov for de tyske forbundslande, medens den vedblev at bestå
for kongerigets og Sønderjyllands vedkommende (6. november 1858).

Umiddelbart efter dette vendepunkt vandt den nationale friheds- og uafhængighedstanke en ny og
betydningsfuld sejr, idet Frankrigs kejser, Napoleon 3., overvandt Østrig i Norditalien og derved gav
stødet til grundlæggelsen af det nye kongerige Italien, hvis enkelte dele indtil den tid havde været
genstand for mange forskellige herrers hensynsløse undertrykkelse Italiens genfødelse, som fulgtes af
alle frihedsvenners glade forhåbninger og særlig i England og Norden vakte den mest ublandede glæde,
gav den nationale politik her hjemme et fornyet stød fremad. Efter et almindeligt ministerskifte, som af
uvedkommende grunde for et par måneder bragte helt nye mænd ind i styrelsen, trådte Hall i
begyndelsen af året 1860 atter i spidsen for regeringen for sammen med Monrad og, noget senere,
martsministeren Orla Lehmann at føre striden med Tyskland til en afslutning

Med de senere begivenheder for øje kunne man være villig til at sige, at vore statsmænd endnu den gang
havde valget imellem at søge denne afslutning nået med eller mod Tyskland. Det første stod i
virkeligheden i samklang med den begejstring først for vestmagternes kamp mod Rusland, senere for
Italiens enhedssag, der havde grebet hele det danske folk. Udviklingen af den nordiske samfølelse måtte
nødvendigvis før eller senere føre til en erkendelse af vort fælles slægtskab med tyskerne og
ønskeligheden af en fredelig forståelse og en tålelig afgørelse af det gamle grænsespørgsmål.

En rigtig vurdering af de kræfter, som rørte sig hos det tyske folk og netop nu begyndte at slutte sig
sammen til handling for at skabe nye politiske former, måtte føre til den samme opfattelse. Der blev ikke
lagt dølgsmål på, tvært imod udtaltes det højt og lydelig ved enhver lejlighed, at gennemførelsen af
Slesvig-Holstens formentlige ret over for Danmark ville blive prøvestenen for enhver national regering i
Tyskland og det foreningspunkt, som enhver statsmand ville kunne bruge for at vække alle de folkelige
rørelser til endrægtig handling.

Men forudsætningen for en forståelse med Tyskland var opgivelsen af vor historiske grænse ved
Ejderen. Imod vor påstand på at fastholde denne satte tyskerne ufravigelig deres påstand på kongeåen;
kun en deling af Sønderjylland kunne nu i virkeligheden bringe den nationale kamp til en endelig
afslutning. Den uforligelige modsætning inden for den slesvigske stænderforsamling, der gav sig udtryk
så at sige i hvert eneste møde, modstanden mod de danske embedsmænd overalt i Sydslesvig og fremfor
alt misfornøjelsen med det danske sprogs tvungne indførelse i skolen i største delen af Angel viste
noksom, hvor vanskeligt det ville blive at opnå tålelige tilstande på grundlag af den efter krigen skabte
ordning, hvor lidt vi havde magtet den opgave at forsone den fortyskede befolkning med dens skæbne.
Men imod valget af et nyt, et nationalt grundlag for vor statsordning rejste der sig uoverstigelige
vanskeligheder både her hjemme og i den europæiske politik.

En opgivelse af rigets tusendårige grænse uden sværdslag, en opgivelse af Danevirke, Slesvig og
Ejderen ti år efter, at disse egne var vundne tilbage i en udholdende og heltemodig kamp, hørte nær nok
til, umulighederne. Vi var i den henseende bundne ved en hel menneskealders udvikling. Det danske
folk var kommen til selvbevidsthed i sin kamp mod tyskheden; utallige forhånelser i skrift og tale, et
voldsomt overfald med alle de ulykker, som tre års krigstilstand medførte, og de senere uafbrudte
indblandinger i vore indre forhold havde fremkaldt en stemning imod det store nabofolk, som gjorde et
fuldstændig klart omdømme om hele vort historiske forhold til det næsten umuligt. Der udkrævedes til at
afnøde det danske folk sit samtykke til en frivillig opgivelse af den historiske grænse i alle tilfælde ikke
blot en overlegen statskløgt, men også et mod og et personligt, ubetinget tillidsforhold, som ingen dansk
mand var i besiddelse af.
Og i den europæiske statsret, hvis rodløshed den gang endnu ingen kunne ane, fandtes der desuden intet
middel til at komme til en forhandling, end sige en forståelse med de muligheder, som skjulte sig i den
tyske nationalbevægelse. Alt var i den henseende endnu i en uklar gæring, og de tyske regeringer syntes
med forsæt at ville holde såret åbent for at kunne træde til, når en gang ved kongens død en afgørelse
måtte finde sted.

Eftertiden har derfor med ringe føje rettet hårde bebrejdelser mod de mænd, som den gang valgte en
ordning af vore forhold imod Tyskland for om muligt at nå den under de andre magters medvirkning, før
det var for sent.
Grundlaget for en sådan ordning måtte nødvendigvis søges i de statsretlige forhold, altså i
modsætningen mellem den danske krones lande på den ene og de tyske forbundslande på den anden
side. Den foreløbige ophævelse af forfatningsloven for disse sidstes vedkommende fastholdtes derfor,
medens rigsrådet opretholdtes for kongerigets og det danske hertugdømmes vedkommende. Formålet
måtte dernæst være at drage de nødvendige følgeslutninger heraf. Holsten måtte bringes ind på en
udvikling, som kunne lade modsætningen til Sønderjylland træde klart frem det måtte have en egen
regering, en egen hærafdeling og en stænderforsamling, som svarede både til det danske rigsråd og de
særlige danske repræsentationer. Sønderjylland måtte derimod have en forfatning i lighed med
kongeriget, en landdag, svarende til rigsdagen, som to sideordnede led af det fælles rigsråd. Det ville
blive en udførelse af det store program fra marts 1848, en sammenknytning af kronens lande, uden dog
at være en indlemmelse af hertugdømmet i kongeriget.
Dette fremtidsmål fandt fuld tilslutning ikke blot hos det danske folk, men også hos de nordiske
broderfolk og deres regering; kong Karl 15. var endog villig til at støtte dets opnåelse ved et
forsvarsforbund til værn om Nordens fælles grænse mod syd. Stormagterne stillede sig derimod meget
forskellig til det, alt efter deres forskellige og skiftende interesse; men det var at vente, at de i alle
tilfælde under en mulig kamp ville forhindre en afgørelse, som i alt for høj grad svækkede hele det

danske monarki og derved forrykkede den politiske ligevægt i Norden. En endelig opgørelse under de
daværende tidsforhold måtte efter al menneskelig sandsynlighed komme til at gå i retning af en klarere
adskillelse af monarkiets uensartede bestanddele, hvor så end den endelige grænse måtte komme til at
gå.

Det var utvivlsomt et stort og skæbnesvangert misgreb, at ikke den klart gennemtænkte og ikke mindre
for alle klart gennemskuelige plan straks og bestemt blev sat i værk. I foråret 1861 var i virkeligheden
alt lagt til rette til at optage det truende sammenstød; stemningen hos det danske folk var fortrinlig,
regeringen opfordredes i offentlige møder og ved talrige adresser til at træde frem med sit uafviselige
krav på at holde kronens lande uden for det tyske forbunds og de tyske stormagters indblanding; disse
beredte sig derimod til at besætte Holsten for således at fremtvinge en ordning, som de måtte kunne
finde antagelig. Et sammenstød under de givne tidsforhold, medens endnu kong Fredrik 7. levede, ville
utvivlsomt have bragt os en langt gunstigere afgørelse end den, som tre år efter fandt sted. Men da i det
sidste øjeblik England, som det til enhver tid og under alle forhold har for skik, lagde sig imellem for at
afværge et brud på verdensfreden, gav den danske regering efter i håbet om at kunne nå sit mål uden
blodsudgydelse.

Der tabtes nu en kostbar tid, i hvilken atter mange forhold forandredes. I Prøjsen kom Bismark til roret
med det bestemte formål for Tysklands vedkommende at udføre, hvad den Italienske statsmand Cavour
havde gennemført for sit fædreland. Det måtte derfor blive hans opgave at trænge Østrig ud af Tyskland,
ligesom det var i færd med at blive trængt helt ud af Italien, og til den ende at vinde Frankrig og Rusland
for sine planer. Medens disse nye muligheder forberedtes, blev det afgørende skridt fra dansk side gjort;
den 30. marts 1863 udkom der en kongelig kundgørelse, ved hvilken det erklæredes for kongens agt at
ville give Holsten og Lauenborg en særlig regering i selve landet, en særlig hærafdeling og en
stænderforsamling med omfattende myndighed. De tyske stormagters indsigelse imod dette skridt lod
ikke, vente på sig; den efterfulgtes af forbundets trusel om at besætte de to hertugdømmer for således at
tvinge sin formentlige medbestemmelsesret i denne sag igennem. Samtidig sprængte det tyske flertal i
selve åbningsmødet, den 17. juli, stænderforsamlingen i Flensborg, idet 24 medlemmer under et
intetsigende påskud nedlagde deres mandater. Det var alle de 9 af ridderskabet og godsejerne, af
præsterne og 14 af de almindelige grundejere valgte deputerede; tilbage blev netop et lige antal af disse
sidste samt 4 præster. Grænsen mellem de egne, hvis repræsentanter henholdsvis blev eller forlod
forsamlingen, gik fra Flensborg tværs igennem landet til Vesterhavet.
Ved denne ubetænksomme adfærd havde regeringen uventet fået det i sin hånd at omdanne
Sønderjyllands forfatning i folkelig og derved tillige i dansk retning, således at man efter de givne
forhold kunne forudse, at der i en vordende landdag, valgt efter en frisindet valglov, ville fremkomme et
dansk flertal. Der forelagdes nu rigsrådet udkast til en grundlov for kongerigets og hertugdømmets
fællesanliggender (29. september). Ved denne grundlov oprettedes der et rigsråd, bestående af et
folketing og et landsting, således sammensatte, at de sønderjydske medlemmer af begge tingene, hvis
man i tiden måtte bestemme sig for denne ordning, kunne danne en særlig landdag, de kongerigske
derimod en særlig rigsdag.

Det var et voveligt forsøg, hvis endelige udfald måtte komme til at bero på mange endnu uberegnelige
muligheder; men det kunne forudses, at det i alle tilfælde ville klare stillingen, bringe det danske
Sønderjylland i en inderligere forbindelse med det øvrige rige og skaffe den endelige vished for, om og i
hvor stort omfang den fortyskede del af hertugdømmet ville modsætte sig ethvert samliv med sine
landsmænd.
Da ramtes vort fædreland i det ulykkeligste øjeblik af en tilskikkelse, som på én gang kuldkastede alt,

hvad åringers ihærdige kampe og mangehånde opofrelser havde opført. Da rigsrådet i sit møde den 13.
november vedtog den nye grundlov, modtog det efterretningen om, at kongen på Glyksborg slot var
falden i en svær sygdom; anden dagen efter døde han uden at have fået lejlighed til at sætte sit navn
under den lov, som dannede afslutningen ikke blot på hans, men på hele den gamle kongestammes
politiske gerning. En almindelig og dyb landesorg fulgte kong Fredrik 7. i døden; alle mindedes hans
folkelige sind, hans danske hjertelag og de mange sorgens og glædens dage, han havde delt med sit folk.
Men bange anelser blandede sig i sorgen, fremfor alt i det danske Sønderjylland. Da kongeliget, båret af
bønder og borgere, en mørk vinteraften førtes gennem Flensborg og blev sat om bord på kongeskibet
„Slesvig”, medens Danebrog hejsedes på halv stang over dets hoved, og tusender trængte sig sammen på
stranden for at være vidne til dets bortfærd, da mindedes mange dronning Margretes død på det samme
sted og de tunge dage, som den gang blev beskikkede deres hjemland.

40 — Den anden sønderjydske krig 1864
Kong Fredrik 7.s død den 15. november 1863 var. en tung tilskikkelse så vel for hele det danske folk
som i særdeleshed for den mand, der var kaldet til at følge ham i regeringen. Idet kong Kristian 9. som
den første mand af sin slægt besteg tronen i det øjeblik, da en krig stod umiddelbart for døren, syntes
uoverstigelige vanskeligheder at optårne sig for ham og det danske folk.

Med kong Fredrik var den mandsstamme gået i graven, som uafbrudt gennem 4 århundreder havde
hersket i Slesvig og Holsten, hvis adkomst til de to lande ingen nogen sinde havde bestridt. Europas
stormagter i forening med Sverrig-Norge havde vel i London højtidelig tilsikret hans efterfølger deres
anerkendelse, men nu, da det kom til stykket, trak ikke des mindre Prøjsen og Østrig sig tilbage fra den
under det uhjemlede påskud, at den havde været knyttet til en forudsætning (oprettelsen af en helstat),
som ikke var gået i opfyldelse de andre magter syntes ikke at ville anerkende nogen forpligtelse til med
våbenmagt at hævde den af dem sluttede traktat, således som i det mindste England hidtil havde givet
anledning til at tro.

Kong Kristian 9. stod altså i virkeligheden kun med den adkomst, som var overdraget ham dels af
kongelovens arvinger, dels af hovedet for det gottorpske hus, kejseren af Rusland. Imod ham optrådte
ved den første efterretning om formandens død prins Fredrik af Augustenborg, ældste søn af den endnu
levende hertug Kristian August, som for en halv snes år siden højtidelig havde lovet aldrig at ville lægge
den danske arvefølge nogen hindring i vejen; han udstedte en proklamation til befolkningen i de to
hertugdømmer, i hvilken han meddelte dem sin „tronbestigelse” i henhold til et arveafkald fra faderens
side. Den tyske forbundsdag, som aldrig havde tiltrådt traktaten i London, nægtede herefter at modtage
kongens afsending på Holstens og Lauenborgs vegne, da arvefølgespørgsmålet efter dens påstand endnu
var uafgjort.

Men ikke blot herved undergik vor stilling straks i de første måneder efter tronskiftet en stor og
gennemgribende forandring. Medens Sverrig-Norge nægtede at afslutte det foreløbig aftalte forbund
med Danmark, gav de franskes kejser, Napoleon 3., vore fjender underhånden anvisning på at afgøre det
langvarige stridsspørgsmål ved en kuldkastelse af den traktat, han selv havde sat sit navn under, og
Bismark tog øjeblikkelig det samtykke tilbage, som han alt halvvejs havde givet til den af Hall påtænkte
udskillelse af Holsten. England og Rusland skyndte sig som følge heraf med at opfordre Danmark til
eftergivenhed og først og fremmest til igen at ophæve den af kongen få dage efter sin tronbestigelse
stadfæstede grundlov for Danmarks og Slesvigs fællesanliggender, der af vore fjender betegnedes som
en indlemmelse af Slesvig i kongeriget. Denne anmodning måtte vække de største betænkeligheder. For
imidlertid ikke at få skin af at ville modsætte sig enhver forandring i den hidtil fulgte politik forandredes
regeringens sammensætning således, at biskop Monrad trådte i spidsen for den med en ny
udenrigsminister, medens Hall opgav sit sæde i statsrådet. Da England derefter på egen hånd fortsatte
sine bestræbelser for at afvende krigen og til den ende fastholdt sin fordring på, at fællesforfatningen
skulle sættes ud af kraft for Slesvigs vedkommende, gik regeringen ind på at ville sammenkalde
rigsrådet for at formå det til på lovlig måde at vedtage denne forfatningsforandring (20. januar 1864). —
men selv denne indrømmelse, der fuldstændig tilfredsstillede England, var ikke tilstrækkelig til at bringe
vore fjender fra deres én gang fattede forsæt at påføre Danmark krig for at fremtvinge monarkiets
opløsning. De forlangte, at hele hertugdømmet Slesvig skulle besættes af deres tropper som et pant,
medens forhandlingerne om landsdelenes indbyrdes forhold genoptoges. At denne fordring måtte afføde
en krig, hvis ikke de andre magter lagde sig imellem, var en selvfølge.
Vor regering havde uden modstand fundet sig i, at Holsten ved juletid blev besat af det tyske forbunds

tropper; den selvgjorte hertug „Fredrik 8.” fulgte med og lod sig i Kiel udråbe og hylde af befolkningen.
Kort efter trængte en prøjsisk og østrigsk hær frem til Ejderen og forlangte, at den danske hær, som
under general de Meza var opstillet ad Danevirkelinien, skulle rømme Sønderjylland. Da de andre
stormagter, også England, i dette øjeblik holdt sig fuldstændig tilbage, medens det tyske forlangende
selvfølgelig blev afslået, åbnedes fjendtlighederne den 1. februar 1864, idet tyskerne gik over Ejderen og
besatte landet op imod Danevirke.
Der var i de foregående år kun gjort lidet for at styrke landets forsvarsevne. Langs Danevirke, Slien og
Ejderen så vel som på Dybbøl bakke var der opført en række skanser, medens Frederits til dels var
bleven befæstet på ny. Hæren var lige bleven omdannet, og flåden var bleven forøget med et enkelt
panserskib. Det var alt sammen tilløb til at skaffe riget et bedre værn og et pålideligt grænseforsvar; men
da vi nu pludselig kom til at stå over for Europas bedst rustede militærmagt, viste det sig, hvor lidt vi i
virkeligheden var forberedte på at møde den med et blot nogenlunde jævnbyrdigt forsvar.
Allerede tirsdagen den 2. februar kom det til et blodigt sammenstød ved Mysunde, hvor prøjserne under
prins Friedrich Karl ville tiltvinge sig overgangen over Slien, ligesom general Willisen havde haft det i
sinde i 1850. Dette forsøg mislykkedes dog fuldstændig; efter 6 timers kamp og med store tab måtte han
trække sig tilbage igen. Dagen efter angreb østrigerne vore folk i stillingen syd for Kovirke; det var for
en stor del sønderjyder (af 21. Regiment), som her ved deres hjemlands gamle grænsevagt for sidste
gang modtog et angreb af dets tusendårige fjende; kongen og hans førsteminister kom til stede og var
vidne til kampen; også de prøjsiske prinser overværede den.

Men det blev snart indlysende for hærens førere, at den udstrakte stilling umulig kunne holdes mod de
angreb, som den langt overlegne fjendtlige hær var i stand til at rette mod den. Frosten havde været
temmelig hård, og både Slien og de oversvømmelser vesterpå, der udgjorde forsvarets styrke, var tillagte
og måtte med stort besvær holdes åbne. Desuden var hæren ikke talrig nok til at besætte alle de samtidig
truede punkter med den tilbørlige styrke. Den vold, som næppe nok det gamle danske rige havde kunnet
forsvare mod sakser og vender, kunne nu kun Nordens forenede magt have holdt imod Tysklands
samlede hære. Men ikke blot var Sverrigs og Norges hjælp udebleven; også skåningerne savnedes på
deres gamle plads, det sted, som én gang kaldtes for deres „skifte”.
Fredagen den 5. februar fattede derfor den kommanderende general den beslutning uden yderligere
modstand at opgive stillingen for at trække hæren tilbage til Als og Dybbøl og her med større udsigt til
held at genoptage den ulige kamp. Tilbagetoget udførtes straks den følgende nat, skønt det pludselig
indtrådte tøvejr med isslag i høj grad vanskeliggjorde det. Dagen efter indhentede østrigerne vor bagtrop
en mils vej sønden for Flensborg ved Oversø og Sankelmark. Der leveredes her en hæderlig, men
ualmindelig blodig træfning, som først standsede ved mørkets frembrud, men ved hvilken det lykkedes
at opholde forfølgerne, indtil hæren var kommen i sikkerhed i Sundved. Søndag morgen besatte fjenden
Flensborg og gik herfra nordpå for at bemægtige sig hele Sønderjyllands fastland.
Besættelsen af det danske hertugdømme ledsagedes af en fuldstændig kuldkastelse af den hidtil
bestående lovlige orden. Hobe af allehånde løse folk fulgte efter hæren og satte sig i forbindelse med
hjemmetyskerne for i forening med dem på byernes torve at udråbe prins Fredrik til hertug af
Slesvig-Holsten. Embedsmændene blev for største delen fordrevne fra hele Sydslesvig, til dels endog
ilde forulempede. I Nordslesvig afskedigede den af de to stormagter indsatte midlertidige styrelse
efterhånden så godt som alle de verdslige embedsmænd og udviste dem af landet. Kongens navn, de
danske farver og rigets våben fjernedes overalt, hvor de var til syne eller hidtil havde været brugte;
forbønnen for det kongelige hus ved gudstjenesten afskaffedes; hertugdømmet betragtedes med andre
ord som allerede løsrevet fra den danske krone. Samtidig indførtes det tyske sprog ved den øverste

domstol, i hele landets øverste styrelse og ved de lærde skoler, medens ligeledes kirke- og skolesproget i
en mængde sogne, som det hed sig efter indbyggernes ønske, forandredes fra dansk til tysk. Enhver
tilkendegivelse fra den danske befolknings side blev strengt undertrykt.

Imidlertid gik krigen sin gang. Stillingen på Dybbøl bakke havde i den foregående krig vist sig
forholdsvis let at forsvare, hvis ellers forsvaret var godt forberedt. Men denne gang viste det sig snart, at
den prøjsiske hær, som besatte sundved, medens østrigerne vendte sig mod Frederits, var vore tropper
langt overlegen i våben så vel som i tal. Mod vore gamle, glatløbede kanoner, som var anbragte i lave
forskansninger, brugte fjenden riflet belejringsskyts, som kunne opstilles i en så stor afstand, at ikke blot
bakken, men også Sønderborg by kunne bestryges, uden at vore skud kunne nå det. Samtidig havde
fodfolket bagladegeværer, hvis skydehurtighed var mange gange større end de gammeldags forladerifler,
som den gang endnu udelukkende anvendtes i vor og alle andre hære.

Forsvaret af denne sidste stilling på Sønderjyllands fastland førtes ikke des mindre med en udholdenhed
og tapperhed, som vakte hele Europas beundring for den danske hær. Uge efter uge fortsatte fjenden sine
belejringsarbejder med den største kraft; vore folk stod udsatte for den frygteligste ild; de blokhuse, som
var opførte til deres dækning, viste sig uskikkede til at modstå granaterne. Men uge efter uge modstod
de sønderskudte skanser ethvert angreb. Anden Påskedag (d. 28. marts) forsøgte fjenden at tage
stillingen med storm; kampen begyndte om morgenen kl. 3 og fortsattes til kl. 7, da det lykkedes at kaste
ham tilbage over hele linien. Af de lidte tab faldt omtrent halvdelen på 10. Regiment, som bestod af
sønderjyder, og som på denne dag for sidste gang havde lejlighed til at vinde blodige laurbær under
Danebrog.
Først treugersdagen efter, den 18. april, faldt stillingen efter et blodigt forsvar i fjendens hænder: vi
mistede på den dag over 4000 mand af døde, sårede og fangne; deraf var over 100 officerer. Forsvaret af
Dybbøl havde i det hele kostet omtrent det dobbelte antal.
Straks efter bredte de tyske hære deres bølger op over Nørrejylland, især efter at Frederits en halv snes
dage efter Dybbøls fald var bleven opgivet og forladt uden nogen foregående kamp. I begyndelsen af
maj nåede de op til Ålborg, hvor Limfjorden satte en foreløbig grænse for deres fremgang. Det danske
forsvar spredtes uden synderlig nytte til Vendsyssel og Mors, til Fyn og Als.

Imidlertid var også en østrigsk flådeafdeling fra Middelhavet nået op i Vesterhavet for at slutte sig til
landtroppernes angreb på de danske øer. I begyndelsen af maj måned gik orlogskaptejn Suenson den i
møde med fregatterne „Jylland” og „Nils Juel” samt korvetten „Hejmdal” og traf den under øen
Helgoland, hvor det kom til en træfning treugersdagen efter Dybbøls fald (9. maj). Vore søfolk hævdede
her deres gamle ry for uforfærdet tapperhed og koldblodighed; det lykkedes dem at splitte fjendens skibe
fra hinanden og beskyde dem med så god virkning, at den østrigske fregat „Schwarzenberg” begyndte at
brænde og ville være bleven tvungen til at stryge flaget, hvis ikke den havde kunnet bjærge sig ind til det
nærliggende Helgoland med sin engelske fæstning. Den anden fregat og de tre prøjsiske kanonbåde, som
deltog i kampen, undkom ligeledes.
Samme dag sluttedes der i London en våbenhvile til fortsættelse af de fredsunderhandlinger, som alt en
14 dage tilforn her var påbegyndte under stormagternes mægling.
„Konferencen” i London, som disse forhandlinger kaldtes, tog selvfølgelig sit udgangspunkt fra den
sammesteds 12 år tilforn sluttede overenskomst om arvefølgen i det danske monarkis lande. Men det
viste sig snart, at de tyske stormagter ved krigens udbrud anså sig for løste fra enhver forpligtelse i den
henseende og kun ville tilbagegive kongen de tre hertugdømmer, dersom fornyede undersøgelser måtte
føre til, at han virkelig var den rette arving.

En fred på dette grundlag måtte dog af alle parter anses for aldeles urimelig, og England foreslog derfor
at søge en endelig afgørelse af striden ved en deling af det omtvistede land. I konferencens 6. møde, den
28. maj, fremsatte dets udenrigsminister, lord Russel, det forslag, at de tre hertugdømmet skulle deles
mellem kongen af Danmark og den arving, som det tyske forbund måtte anerkende og komme overens
om med befolkningen i den sydlige del; grænsen foresloges sat ved Danevirkelinien, fra Slien til
Ejderen.

Dette forslag tiltrådtes straks af Frankrig og Sverrig-Norge, og i det følgende møde, den 2. juni, gik også
Danmark og de tyske magter, derefter ligeledes Rusland ind på tanken om en deling som grundlag for en
endelig og varig afgørelse af den håbløse strid. Om selve delingslinien herskede der derimod
selvfølgelig den største uenighed; medens Danmark tilbød afståelsen af hele Holsten og Lauenborg samt
Sønderjylland op til Ekernførde-Danevirke, krævede Prøjsen dette land op til Åbenrå og Tønder; fra
dansk side gik man senere ind på Sli-linien, medens den prøjsiske afsending udtalte den formening, at
man fra tysk side ville kunne gå til Flensborg. Men et bestemt tilbud i så henseende fremkom ikke.

I mødet den 18. juni foreslog derimod Prøjsen som grundlag for en afgørelse at skaffe sig en udtalelse
fra befolkningen i de pågældende egne, og dette forslag billigedes af Frankrig, hvis kejser overalt havde
gjort sig til talsmand for folkenes frie selvbestemmelse. Det misbilligedes derimod stærkt af de andre
stormagter, og fra dansk side fremsattes den opfattelse, at det ikke kunne gælde om udelukkende at sinde
en national, men tillige en i militær og andre henseender for det stærkt svækkede riges fremtid
betryggende grænse.
England fremkom da med det forslag at henskyde sagen til voldgiftskendelse af en upartisk opmand
blandt Europas neutrale fyrster, og dette forslag tiltrådtes af Rusland og Frankrig men i det følgende
møde, den 22.juni, nægtede de tyske magter at underkaste sig en formelig voldgiftskendelse, medens de
tilbød at modtage en neutral magts mægling som grundlag for fortsatte forhandlinger. De danske
afsendinge havde derimod ordre til at afslå voldgiftskendelsen uden at fremkomme med nye forslag.
Dermed var fredskonferencens hverv endt, og få dage efter udløb våbenhvilen.

Idet Monrads ministerium påtog sig ansvaret for denne skæbnesvangre beslutning, måtte det fornuftigvis
gå ud fra, at det ville kunne lykkes det at skaffe Danmark de vilkår, som det havde krævet på
konferencen i London, eller i værste tilfælde ved en fornyelse af kampen at kunne nå, hvad det der
havde forsmået at efterstræbe, en national grænse. For at fastholde dette mål måtte folkets sidste kraft nu
opbydes og rigets tilværelse, om det var nødvendigt, for en tid sættes på spil. Men det skulle snart vise
sig, at til en sådan kamp savnede det danske folk forudsætningerne.
Allerede ugedagen efter hint møde i London, som havde bragt afgørelsen, gik prøjserne i både over til
Als. Det var natten til den 29. juni; overgangen fandt sted fra Sandbjerg skov til Kær halvø og udførtes
uden synderlig modstand; panserskibet „Rolf Krage”, som havde station bag ved halvøens kom for sent
til stede og opgav derpå næsten øjeblikkelig enhver deltagelse i kampen. På Als kæmpedes der med stor
tapperhed af enkelte afdelinger, indtil det håbløse i stillingen fremkaldte forvirring og opløsning; vore
tropper trak sig med store tab tilbage til halvøen Kejnes og førtes herfra til Fyn.

Så ringe var i virkeligheden vor modstandskraft, at denne ulykke var nok til helt at nedbryde modet. Der
hengik nogle dage, i hvilke den almindelige skræk og forvirring udbredtes til alle sider. En enkelt røst
lod sig høre i pressen med den fordring at indskrænke forsvaret til Sjælland, men da at føre det med den
yderste kraft; men den overdøvedes af modløse udtalelser og tabte sig i den almindelige rådvildhed. De
neutrale magter anså samtidig vor sag for tabt, indtil en ny europæisk krig kunne åbne nye muligheder.
Fredagen den 8. juli afskedigedes ministeriet, og tre dage efter påtog Bluhme og Karl Moltke sig

ansvaret for at danne et nyt med den opgave at slutte fred. Der indtrådte få dage efter våbenhvile; den 1.
august afløstes den af en våbenstilstand med en foreløbig fred: kongen afstod hele Sønderjylland og de
tyske hertugdømmer til de to stormagter og lovede at ville anerkende den bestemmelse, de måtte ville
tage om deres fremtid. I dette yderste øjeblik, men for sent, gjorde folketinget indstilling om at værge
den danske befolknings ret til en fri afstemning. Den endelige fred sluttedes i Wien den 31. oktober;
afståelsen omfattede i denne også de nørrejydske sogne ved Tønder og på vesterhavsøerne, hvorimod
kongeriget fik vederlag i Ærø og forskellige sogne ved Ribe og Kolding. Den 9. november gav
folketinget med 75 stemmer mod 21, og den 11. Landstinget med 55 stemmer mod 4 det nødvendige
samtykke til fredens stadfæstelse.
Freden i Wien danner et vendepunkt i det danske folks historie. Vi blev ved den ulykke, som sønderrev
århundreders bånd, ja blodets bånd; kastede ind i en ny udvikling, som kræver udfoldelsen af alle vore
medfødte evner, anspændelsen af al vor handlekraft, hvis vi ikke vil gå til grunde i tidens voldsomme
brydninger eller falde viljeløse ind under en stormagts herredømme.
Vor historie kan i sit omskiftelige løb være os en uvurderlig læremester i tålmod og fortrøstning på
denne farlige vej. Vi bør gå til den uden fordomme, uden overvurdering af vor egen betydning, men
også uden uretfærdig fordømmelse af, hvad der tilhører fortiden. Dette gælder mange tidspunkter, men
først og fremmest den menneskealder, som endte med Sønderjyllands tab.

At der fra vore statsmænds side i årenes løb var begået fejl, vil vanskelig kunne nægtes; den største var
dog utvivlsomt den, at vor forskellige adkomst til de omtvistede lande, den politiske modsætning
mellem Holsten og Sønderjylland, den nationale mellem syd- og nordslesvig aldrig var bleven klaret
fuldstændig, hverken over for udlandet eller for det danske folk, hvis ve og vel denne sag så umiddelbart
berørte. Men denne fejl fik dog kun så skæbnesvangre følger, fordi vort fædreland var en lille magt, og
fordi i hint øjeblik, da tilskikkelsen ramte os, ligesom alt på én gang vendte sig imod os.
Vi kan med sandhed på vor ulykke anvende de ord, som Griffenfeld skrev efter sit bratte fald:
Da lykken blev mig vred, da lærte jeg at kende
for alvor først min Gud, mig selv, min ven, min fjende:
min fjende var mig gram, min ven var svigefuld,
jeg selv var skrøbelig: Gud blev alene huld!

Guds veje er uransagelige. Den tunge tilskikkelse, han sendte det danske folk, har til visse i mange
måder været til styrkelse og vækkelse, til inderliggørelse i kærlighed til fædrelandet, til styrkelse af
folkets bløde og svage sind og til udvikling af dets rige åndelige evne. Tiderne skifter og menneskenes
sind forandres; vi kan ikke slippe det håb, at det danske Sønderjyllands ulykkelige skæbne en gang vil
formildes, at den afgørelse, som mislykkedes 1864, endnu vil kunne opnås som en endelig afslutning af
dette lands omskiftelige historie. Den bør da kunne blive et pant på varig fred og god forståelse mellem
de beslægtede folk nord og syd for den nationale grænse, der er sat af århundreders udvikling, og som
det ikke er vor sag nu at gå i rette med.

