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Forord

Vist er det da en spøg at skrive danmarkshistorien som en
avis, for avisen er en temmelig ny opfindelse. De tidligste ny
hedsblade, der lignede aviser, udkom i Nederlandene i be
gyndelsen af 1600-årene; den første danske avis så dagens lys
i 1666 og udkom kun én gang om måneden, og en avis i mo
derne forstand med hovedvægt på reportagen er næppe mere
end hundrede år gammel. Frokostavisen i det lille format,
som p.t. Danmarks Nyheder tager til forbillede, er faktisk en
ren årsunge. Den dukkede op her i landet midt under første
verdenskrig.
En spøg altså - noget i retning af at lade gøngehøvdingen tale
i telefon og Tordenskjold stå på vandski.
Men som Piet Heins poetiske digterbroder Kumbel engang
udtrykte det kort og klogt, så bør der være alvor bag spøgen,
ligesom alvoren ikke må tages helt alvorligt, men gerne med
et lille smil.
Forfatteren til denne bog har faktisk taget opgaven ret alvor
ligt. Han har endevendt danmarkshistorien, som både er lang
og indholdsrig, for at finde frem til »de store overskrifter«.
Hvad ville en journalist have ladet sig fange af i vikingetiden,
i middelalderen, i Christian den 4.s tid osv. osv.?
Krige naturligvis, sejre og nederlag. Man kan mene, hvad
man vil, om krig, men den har alle dage vakt opmærksomhed.
Konger, ærkebisper, ministre og andre stormænd, nuvel nogle mener, at danmarkshistorien kun bør handle om jævne
mennesker og tilstræber at smide de »store mænd« ud, men
selv i vor demokratiske tid står der trods alt mere i aviserne
om statsministeren end om os andre, så vi kan med god sam
vittighed lade berømthederne tage en del spalteplads op. Men
danmarkshistorie er trods alt også andet end krig og store
mænd. Der var reformationen, Christian den 5.s Danske Lov,
landboreformerne m.m. - alt det, der var med til at ændre
tilværelsen og præge hverdagen. Selvfølgelig ville journali
ster, hvis de havde eksisteret, også have haft blik for det - den
»rigtige« danmarkshistorie.
Så vidt så godt.
Forsidehistorierne har en chance for at overleve, for at blive
husket gennem århundreder, men hvad med alt det, der står
på side to, tre og fire? Det meste glemmes igen - ofte dagen
efter at det blev trykt. Det kan være lidt småsnak om nye
moder, en madopskrift, man glemte at klippe ud, en notits om
et dødsfald, en mindre ulykke, et læserbrev, en skandale af
lokal betydning osv. osv. Er det danmarkshistorie? Ikke i tra

ditionel forstand, for de lange historiske forløb må man nød
vendigvis betragte gennem en slags telelinse, der forkorter
perspektivet og trænger alting sammen. Når der skal være
plads til trediveårskrigen og statsbankerotten, må den slags
småtterier springes over.
Men når man skriver danmarkshistorien som en avis, må det
med, for det er nu engang også den slags ting, der tager plads
op i vore aviser, og vi har ydermere lov til at betragte småtte
rierne som brikker til en mosaik. Hvordan så danskerne før
hen på deres land, på hinanden og deres omverden? Det får
man sjældent svar på, når man alene læser om de store begi
venheder. Det afspejler sig meget bedre i de små. For 400 år
siden troede man på hekse og troldkarle og brændte dem
skånselsløst på bålet; for 200 år siden havde man ikke den
ringeste medlidenhed med negerslaver, og den slags hører
trods alt også med til Danmarks historie.
Man vil kunne påpege, at der mangler et og andet i denne
danmarkshistorie, og det er sandt. Ikke alt er med, for så ville
det have været nødvendigt at udgive mindst en snes bind som
dette. I stedet har jeg gjort noget andet: jeg har skrevet dan
markshistorien forfra - forsøgt at opleve den, som de, der var
samtidige med begivenhederne, må have oplevet dem - såle
des som vi oplever vor egen tid gennem aviserne.
Redaktionen tror ikke på mirakler ved helgengrave, vi tror
ikke på trolddom, og vi finder ikke, at bønder er født dumme
og dovne, men sådan ville det have stået at læse i aviserne
dengang, hvis de havde eksisteret, og derfor står det også i
p.t. Danmarks Nyheder.

Denne bog er et hastigt strejftog gennem tusind års danmarks
historie - hurtige telegrammer fra en Qernskriver, der ikke
registrerer London, Washington og Moskva, men vikingetid,
middelalder og nyere tid. De danner en mosaik - overfladisk
set måske en usammenhængende mosaik, men hver eneste
lille stump har dog været med til at forme vor historie og
dermed os selv.
Hvis det ligner en spøg, er der trods alt alvor bag.
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Odin, som Ansgar ikke kan klare.

Han vinder
over Ansgar

Ansgar med sin beskedne menighed samlet til gudstjeneste i Hedeby.

Hedeby, 855
Munken Ansgar, 54, prædiker kristendom for
døve øren i Danmark.
Her i byen er han nærmest til grin. Hans me
nighed består fortrinsvis af udenlandske køb
mænd, som i forvejen er kristne.
Ansgar har fået tre kirker op at stå: en her i
byen, en i Ribe, og en i Birka i Sverige.
Men det er også alt, hvad denne »Nordens apo
stel« har opnået under sin mangeårige missions
virksomhed i Skandinavien.

Ansgars kristendom tiltaler ikke nordboerne.
Det hænger nok sammen med den livsfornæg
tende udlægning, han giver sit budskab. Ifølge
munken er dette jordeliv en jammerdal, noget
ondt og besværligt, man skal have overstået, før
man kan opnå evig salighed i himlen.
Dette mørke syn harmonerer dårligt med det
glade, nordiske livssyn. Nordboerne foretrækker
Odin og Tor og de andre gode, gamle guder for den
blegsottige Kristus.
Derfor er Ansgars mission blevet en fiasko her.

Odin er guden, Ansgar
ikke kan klare. Trods
munkens ihærdige an
strengelser indtager
Odin stadig pladsen
som den største af gu
derne. Ikke bare i for
holdet til mennesker,
men også til andre gu
der, som må adlyde
ham. Han er krigernes
og høvdingenes gud, og
hos ham, i Valhal,
samles de døde krigere.
Ravnene Hugin og
Munin holder Odin
underrettet om ^lt,
hvad der sker.
Den stærkeste gud
er Odins søn, Tor. Det
er ham, som fremkal-

der tordenen på himlen
ved at køre hen over
den med sin vogn, for
spændt med to bukke.
Han kører så hurtigt,
at hjulene slår gnister
og buldrer. Tors ham
mer, Mjølner, er et
frygtet våben. Ham
meren rammer altid og
vender tilbage i gudens
hånd.
Af andre guder kan
nævnes Tyr, der som
Odin er krigens gud.
Han er enarmet. Fenrisulven bed den anden
af ham. Heimdal er
født af ni kvinder.
Hans speciale er at
holde vagt.

Nu må klokkerne
Sørøvere angriber Ansgar
ringe i Hedeby
Ansgar startede sin
missionsvirksomhed i
Hedeby. Efter et par år
her med ringe frem
gang for Herrens sag
fortsatte han i 829 til
Birka.
Den lange rejse hav
de nær kostet Ansgar

livet. Sørøvere over
faldt hans skib, og han
måtte springe over
bord for at redde sig.
Alle hans ejendele,
heriblandt de hellige
bøger, faldt i røvernes
hænder.
Birka nåede den

fromme munk til fods
og havde her den glæde
at møde større inter
esse og forståelse for
kristendommen.
I en periode gik An
sgars virksomhed i
Norden helt i stå. 840
vendte han tilbage til

Danmark, men først i
850 fik han tilladelse
til at prædike og bygge
sin kirke i Hedeby.
Ansgars utrættelige
arbejde på den nordi
ske missionsmark føl
ges med stor interesse i
kirkelige kredse.

Hedeby, 855
Hvad der tidligere ville have forekommet hednin
gerne en skændsel er sket i Hedeby: kirken har
fået tilladelse til at ringe med klokkerne. Det har
været forbudt siden kirken opførtes i 850 af frygt
for at provokere byens massive flertal af hednin
ger.

Biskop frikøber nonne,

Hullet i

der skulle være solgt

grænsen
lukket

som slavinde i Hedeby
Hedeby, 870
Ansgars
efterfølger,
biskop Rimbert, har
frikøbt en nonne, som
fra Hedeby skulle sæl
ges videre på det euro
pæiske slavemarked.
Det oprører Rimbert,
at kristne sælges som
slaver til hedenske
lande, og han forsøm
mer ikke nogen lejlig
hed til at protestere
mod den umenneske
lige handel.

blev slæbt med i træl
leflokken. Så snart
hun opdagede bispen,
faldt hun på knæ og
bad om barmhjertig
hed, og for at han
kunne fastslå, at hun
var kristen, begyndte
hun at synge salmer.
Bispen blev rørt, og

han bad med tårer i øj
nene Gud om hjælp. På
hans bønner brast
lænken om hendes
hals, og hun slap fri.
Slavehandlerne satte
efter hende og fik hur
tigt fat på hende. Bis
pen tilbød nu forskel
lige gaver for at få

nonnen fri. Men slave
handlerne ville ikke gå
ind på noget, med
mindre han gav dem
sin hest. Dette accepte
rede han. Han sprang
straks ned fra hesten
og gav den med alt ud
styr i bytte for slavin
den.

Nøgen nonne
Hedeby fører an inden
for slavehandelen. På
vikingetogterne sikrer
man sig en god og sta
dig leverance af egnet
materiale til den ind
bringende menneske
handel. I øjeblikket er
der tryk på. Alt hvad
der kan skaffes afsæt
tes straks, først og
fremmest til land
brugs- og industrivirk
somheder.
Rimbert mødte i He
deby en flok kristne,
som lænkede blev
trukket af sted. Blandt
disse var en nonne, der
grædende og nøgen

Den gamle, blinde kong Vermund storme
frem mod sin søn, Uffe, som betragter li
gene af sachserprinsen og hans hjælper. D
blev begge ofre for sværdet »Skræp«.

Hedeby ligger ud til Slien, omgivet af en stærk ringvold.

Hedeby nordens største
Og vigtigste handelsby
Hedeby, 900
Hedeby er nu Nordens
største handels- og
industriby. Byen ople
ver i disse år en vold
som udvikling og
strækker sig over så
stort et areal, at selv
udlændinge
overra
skes.
Det fremgår af rap
porter i udenlandske
blade, som i den sidste
tid har beskæftiget sig
med Nordens hoved
stad. Blandt forfat
terne er en arabisk
købmand, som har be
søgt Hedeby. Han for
tæller:
»Hedeby er en meget
stor by ved den yderste
ende af verdenshavet. I
dens indre er der kilder
med fersk vand. Dens
beboere er hedninge,
bortset fra det lille an
tal, som er kristne og

som har kirke der.
Byen er fattig på varer
og rigdomme. Folks
vigtigste næringsmid
del er fisk. Man har
også der en kunstigt
fremstillet øjensminke.

Når kvinder og mænd
anvender den, tager
skønheden aldrig af,
men tager endog meget
til.«
Beretningen slutter:
»Aldrig hørte jeg hæs-

ligere sang end slesvi
gernes. Det er en
brummen, som kom
mer fra deres struber, i
lighed med hundegøen,
dog endnu mere dyrisk
end denne.«

Trafikproblemer
Hedeby ligger ved
Haddeby Nor i bunden
af Slien på en korsvej
mellem den øst-vestgående skibstrafik og
den
nord-sydgående
landevejstrafik.
Østersøens skibe lø
ber gennem fjorden ind
til byen og omlader la
sten til vogne, som
fragter varerne langs

Danevirke til Hollingsted ude mod vest,
hvorfra lasten fortsæt
ter med skibe ad Trene
og Ejderen til Vester
havet.
En stor ringvold,
formet som en halvcir
kel og åben ud mod
vandet, beskytter He
deby.
Husene opføres i træ

og fletværk. Byen lider
meget under trafik
problemer, fordi de
smalle gader og passa
ger ikke kan klare tra
fikpresset.
Foruden handelen
blomstrer byens hånd
værk og industri. Især
smede, støbere og glas
pustere oplever gode
tider.

Danevirke
Mellem Østersalt og det vestlige oceai
strækker sig nu et bolværk af pæle voldværket Danevirke - som et væri
mod faren fra syd.
Frankerriget har i de senere år ud
gjort en alvorlig trussel mod Danmark:
selvstændighed, og efter kejser Karl:
undertvingelse af sachserne, lige syc
for den danske grænse, opgav mai
troen på vidundervåben som Skræp ti
at holde fjenden fra døren. Der måtti
mere håndfaste midler til, og bygnin
gen af kæmpevold værket blev indledt.
Volden går fra de sumpede egne ve<
Slien til Danevirke sø. Derfra viden
over Hærvejen til sumpene ved Rheidc
å og Trene, som sammen med Ejderei
danner en naturlig spærring vestpå.

Så stor er Danevirke
Hullet i sydgrænsen er nu så effektiv
lukket, at det må anses for umuligt fo:
fremmede hære at passere de stærke
forsvarsværker, mener militære iagt
tagere på stedet.
Selve jordvolden har kolossale di
mensioner. Den er to meter høj og t
meter bred, og på bagsiden er etablere
en terrasseformet udbygning til trans
port af tropper og materiel langs der
udstrakte frontlinie. På ioldens sydsi
de, den som vender mod angriberen
ligger træbolværk, bygget af kraftig
tømmer.
Foran volden findes en fem metei
bred og halvanden meter dyb grav.

Dæmning over søen
Voldmestrenes arbejde med dæmnin
gen over Danevirkesøen har været me
get kompliceret. Dæmningen er byggei
Over rispakninger og lag af træstam
mer. Sydsiden forstærkes med sænke
kasser, placeret på række og fyldt me<
sand. Til konstruktionen benytte:
blokhusteknik, og kasserne måler sek:
gange fire meter.

Brød sammen i gråd da
hans folk blev slagtet
12 parisere blev udpeget til at forsvare tårnet på
Seinens sydbred mod de fremfarende vikinger.
Et kraftigt højvande ødelagde den lille bro til
byen. Det opdagede vikingerne tidligt om mor
genen og satte over floden, før håndværkerne
havde fået skaden udbedret.
Forstærkning kunne umuligt føres fra byen til
tårnet. De 12 mænd var fortabt.

Til sidst satte vikingerne ild på tårnet. De 12
blev tvunget til at flygte til den ødelagte bro. Her
faldt alle, og vikingerne smed deres lig i Seinen.
Biskop Gauzlin, sammen med grev Odo organi
satoren af byens forsvar, fulgte den bitre kamp fra
ringmuren uden at kunne gøre noget. Til sidst
blev det for meget for ham: han brød grædende
sammen.

Danmarks
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40.000 VIKINGER
BELEJRER FARIS
Paris, 885
En vikingehær på
40.000 mand står foran
Paris, klar til at gå til
angreb. På Seinen i
nærheden af byen lig
ger omkring 700 større
og mindre skibe.
Det er første gang,
vikingerne er trængt
helt frem til byens cen
trum.
På vej mod Paris er
Rouen erobret, og
fæstningen ved Pontoise er faldet i vikin
gernes hænder.
Seinen med det
frugtbare opland har
ofte tidligere lokket
vikingerne til. Men de
er aldrig nået længere
end til Paris’ forstæ
der, som flere gange er
blevet angrebet og nu
ligger næsten menne
sketomme hen med af
brændte kirker og
huse.

Greven
faldt i

graven
Grev Henrik er blevet
dræbt under kong
Karls
fremrykning
mod Paris. Greven red
i forvejen på kongens
bud for at hjælpe den
belejrede by. Kongen
frygtede, at hjælpen el
lers ville komme for
sent.
Til megen hjælp blev
greven imidlertid ikke.
Han styrtede med sin
hest i en af fjendens
faldgrave og blev hug
get ned på stedet.

g

Biskoppen:
|Z -vir»
J1
natastrove
hvis vi ikke

far hjælp
»Paris er belejret og
omsluttet af barba
rerne og vil snart blive
indtaget, hvis ikke der
kommer hjælp hurtigt.
Hvis byen indtages, vil
tabet ramme hele ri
get.«
Dette nødråb kom
mer fra ærkebiskop
Fulco af Reims og er
sendt til kong Karl.
»Egnen mellem Pa
ris og Reims er nu så
undertrykt af norman
nerne, at der ikke er
noget sikkert sted til
bage,« hedder det vi
dere i biskoppens brev,
som fortsætter:
»Ingen bolig er tryg
undtagen for dem, der
støtter barbarerne og
har vendt de kristne
ryggen. Mange af disse
har opgivet kristen
dommen og har sluttet
sig til hedningenes fæl
lesskab og undergivet
sig deres værn.«

Rengene

ordner
Under belejringen af Paris er vikingerne jævnligt taget på plyndringstogter.
I deres spor følger død og ødelæggelse.

det hele
Paris, efteråret 889

Fylder voldgrav med lig
Slaget om Paris udvikler sig til en blodig affære.
Under kampene om tårnene har vikingerne for
søgt at fylde voldgraven op med ligene af faldne
frankere, døde kreaturer og jord. På begge sider
meldes om meget store tab.
Kampene indledtes omkring tårnet og broen på
den højre nordlige Seinebred. Under vilde hyl
stormede vikingehæren frem. Tårnet blev overdænget med pileskud og slyngekast.
Om natten slikkede pariserne sårene og byg
gede tårnet højere og stærkere. Næste morgen
huggede angriberne løs på tårnets stenfunda
ment. Men angrebet blev opgivet, da pariserne
hældte en glødende blanding af olie, voks og beg
ud over de fremstormende. Mange blev skoldet til
døde eller fik frygtelige forbrændinger.

Vikingerne forsøgte så at ryge soldaterne ud.
Ved tårnets fod antændtes bål, og en kvælende røg
bredte sig, så folkene i tårnet var ved at opgive.
Til sidst fik de dog bålet slukket med vand.
Stormen mod byen er nu opgivet og en regulær
belejring indledt.
Vikingehæren har indrettet hovedkvarter ved
den runde kirke St. Germain L’Auxerrois på højre
bred. Lejren er stærkt forskanset med sten- og
jordvolde.
Man regner i hovedkvarteret med, at belejrin
gen bliver meget langvarig.
Fra vikingelejren foretages daglige plyndringer
i omegnen. Mange har taget kone og børn med på
felttoget, og der skal store mængder forsyninger
til for at mætte alle munde.

Vikingehæren
har
hævet belejringen af
Paris. Det sker efter
udbetaling af en stor
løsesum. Størrelsen
på det samlede beløb
er ikke oplyst. Velundérrettede kilder
vil vide, at det drejer
sig om langt over 700
pund sølv.
Forhandlingerne
mellem Karl og Sigfred er nu til ende.
Oven i pengene har
vikingerne fået tilla
delse til at passere
forbi Paris og videre
op ad Seinen for at
tage for sig af retter
ne.

Udlandet
chokeret
over fler
koneri og

gruppesex
Her er
flådens

stolthed

Her er det stolteste skib i den danske flåde: langskibet. Med en længde på omkring 28
meter er det flådens største skib. Farten er kolossal både under sejl, og når de 40-50
rorkarle viser, hvad de kan. Til navigationen er langskibet udstyret med det mest moder
ne, pejleskiven, som sikkert og nøjagtigt viser navigatøren kursen. I flåden indgår også
mindre skibe. Mest almindeligt er et 18 meter langt skib, 2,5 meter i bredden med 24
rorkarle foruden naturligvis mast og sejl. Handelsflådens stolthed er knarren, som klarer
selv det hårdeste vejr på Nordatlanten uden fare for besætning og last. Knarren er ca.
16,5 meter lang og måler 4,6 meter i bredden. For og agter er det udstyret med halvdæk,
og midtskibs er plads til lasten. Til kystsejlads og kortere afstande findes en række
mindre skibstyper, ofte bygget så lette, at de kan trækkes over land. Grundformen er den
samme i alle de nævnte skibe: de er spidse både for og agter og klinkbygget i eg, fyr og
lind.

Negre bragt med hjem

fra vikingetogt i Afrika
Hedeby, 875
Vikingerne har bragt
nogle mærkelige men
nesker med sortblå
hud hjem fra et togt til
den
nordafrikanske
kyst. På grund af hud
farven kaldes de mær
kelige
skabninger
»blåmænd«.
Fangsten blev gjort
ved C abo Tres Forcas
på et af den senere tids
mange togter i Mid
delhavsområdet.
Hidtil har indsatsen
været
koncentreret
omkring
Nordsøkysterne og Kanalky-

sterne, men efterhån
den går turen længere
og længere væk. Fra
Kanalen sejler skibene
langs Atlanterhavsky
sten og plyndrer i Spa
nien og Portugal. Der
fra til Italien, hvor
høvdingen
Hastings
for kort tid siden erob
rede Luna i den tro, det
var selve den hellige
stad, Rom. Så prægtig
tog byen, efter Ha
stings formening, sig
ud fra havet.
Byen var stærkt be
fæstet og kunne ikke
erobres uden videre.

Hastings sendte folk i
land, hvor de bandt be
folkningen en historie
på ærmet om, at de var
skibbrudne og ville
købe proviant. Lunaborgeme fattede sym
pati for mændene, da
de fortalte at deres le
der lå alvorligt syg på
et af skibene og kunne
dø når som helst.
Dagen efter kom mæn
dene tilbage til byen.
Nu var deres høvding
død - om de måtte give
ham en kristen begra
velse i byen?
Dette kunne byen

ikke afslå. Ved begra
velsen mødte mange af
byens spidser op. Alle
Hastings folk fulgte
høvdingen til det sidste
hvilested. Byens bi
skop forrettede jorde
færden. Men pludselig
sprang den »døde« vikingehøvding op af ki
sten og myrdede bi
skoppen
med
det
sværd, han havde gemt
hos sig i kisten. Alle
hans mænd havde lige
ledes skjulte våben hos
sig. Byen blev totalt
overrumplet og blev
hurtigt erobret.

Udlandet er chokeret over nordboernes
livsførelse. Især forarger det, at en
mand kgm have flere koner, at der dyr
kes gruppesex, mangelen på hygiejne og
muligheden for skilsmisse. Der har
også været rygter i omløb, som går ud
på, at man i Danmark kaster børn i ha
vet, fordi man ikke gider have ulejlig
hed med at passe dem.
Omdømmet er i forvejen stærkt bela
stet af vikingernes påståede opførsel deres vildskab og blodtørst.

De vasker sig ikke
En araber, Ahmad Ibn Fadhlan, har bi
draget stærkt til at nedsætte vores om
dømme ude omkring.
Sådan lyder hans vurdering.
»Nordboerne er de mest skidenfær
dige af Guds skabninger. De gør sig
ikke rene efter at have haft afføring og
efter samleje. De vasker heller ikke
deres hænder efter maden. Hver af dem
har en bænk, som han sidder på, og
sammen med ham sidder de smukke
trælkvinder, som er bestemte for køb
mændene. Og han har omgang med sin
pige, medens hans kammerater ser på
ham. Ofte sker det, at de alle sammen
er i gang med dette for øjnene af hver
andre, også når der kommer en køb
mand for at købe en pige af en af dem.
Men de holder ikke op af den grund, før
de har opnået deres hensigt.«

Er de andre
bedre?

Stor udvandring vestpå
England, 875
Nu satses for alvor på
dansk kolonisering i
England, koncentreret
om den nordligste del
af Northumbria samt
Mercia og East Anglia.
Udvandringen ople-

ver store tider. Mange
danske landmænd og
håndværkere finder al
lerede lykken i det
fremmede, mens man
ge andre overvejer at
rive teltpælene op.
Med det danske herre

dømme følger økono
misk fremgang og vel
stand, og danskere
med initiativ og gå-påmod vil i England finde
store muligheder for at
få succes.
Vikingernes mål er

mange. Men England
står øverst på listen.
Siden angrebet 8. juni
793 mod klosteret på
Lindisfarne har de
igen og igen sat kursen
over Nordsøen til Eng
land.

De præger sproget overalt
Vikingerne har overalt
præget sproget. F.eks.
kaldes en pissemyre i
England for - en pis
semyre.
Danelagen, det om
råde i England, hvor
vikingerne har bosat
sig, hedder på engelsk

Danelaw, dvs. dansk lov.
Især i dette område
findes mange stednav
ne, som er udsprunget
af det danske sprog,
f.eks.
Tholthorpe,
Grimsby, Baldersby,
Hemingby, Arnesby,
Asgarby,
Kirkby,

Danny, Maltby, Rug
by, Holbeck, Skirbeck,
Holme,
Lindholme,
Nortoft, Langtoft og
Sandtoft.
Det er ikke alene i
stednavnene, at det
danske sprog har haft
indflydelse.

Man ser også tydeligt
den sproglige forbin
delse i f.eks. keld: kil
de, billow: bølge, gate:
vej eller gade. Fra en
gelsk dialekt kan
nævnes: gøg: gawk,
krage: crake og fiske
arten »skade«: skate.

Er man i udlandet bedre end vikingerne,
der beskyldes for at være rå og blodtørsti
ge. På denne kirkedør i landsbyen Stillingsfleet, England, blev skindet af en vi
king sat op, efter at staklen var flået leven
de.

KONGEN, p.t.
TROR PA Første billede
af
Kristus
MIRAKEL
Danmarks

g

M. Nyheder

Jelling, 960
Kong Harald Blåtand
er gået over til kri
stendommen. Præsten
Poppo har ved et mira
kel overbevist kongen
om, at kristendommen
er den eneste sande re
ligion.
Der er nu udsendt
befaling om, at alle
kongens undersåtter
skal forkaste afguderne og lade sig døbe.
Haraids omvendelse
blev meget dramatisk.
Under en diskussion
om religionsspørgsmål
på kongsgården i Jel
ling hævdede Poppo, at
alle andre guder end
Kristus var falske. Det
ville de tilstedevæ
rende ikke høre tale
om. Bølgerne gik højt.
Til sidst greb Harald
ind og foreslog, at
Poppo bar jernbyrd for
sin tro.

Til minde om sin overgang til kristendommen har kong
Harald sat denne runesten i Jelling. Stenens kunstne
riske udsmykning er meget rig. På en af siderne bærer
den dette kristusbillede, det første her i Norden.

Jern

Vikingestat

handsken

i Nordfrankrig

Til alles overraskelse
accepterede præsten
uden betænkeligheder.
Poppo blev sat under
opsyn til næste dag, så
han ikke skulle lave
numre med sin hånd
eller stikke af.
Om morgenen blev
et stykke jern, nær
mest af form som en
handske, ophedet. Da
det var rødglødende,
greb præsten om det
med sin bare hånd.
Alle holdt vejret.
Men Poppo bestod prø
ven og kunne fremvise
en fuldstændig uskadt
hånd for et undrende
publikum.
Harald Blåtand var
overbevist og om
vendte sig på stedet.

Vikingehøvdingen Rollo har fået den nordvestlige
del af Frankrig som hertugdømme. Området kal
des Normandiet efter normannerne, og Karl den
Enfoldige har afgivet landet til vikingehøvdingen
for at slippe for de evindelige vikingeoverfald.
Rollo udnævnes til hertug af Normandiet og har
lovet, at han vil gå over til kristendommen.
Det ny hertugdømme er uafhængigt af både
Frankrig og Danmark. Rollo har sin fulde selv
stændighed. Han skal ikke yde kong Karl krigs
tjeneste som andre vasaller, men han skal sørge
for at holde landet fri af nye vikingeoverfald. På
den måde mener Karl den Enfoldige, at han kan
sikre freden i det tidligere så urolige område.
Forlydender vil vide, at Rollo slet ikke er dansk,
men identisk med en nordmand, Gange-Rolf, der
har fået det særprægede navn, fordi han er så fed,
at han altid må gå - ingen hest kan bære hans
vægt.
Men der er ingen forbindelse mellem de to
mænd. Alt peger på, at Rollo er dansk.
Normandiet er dansk koloniområde. Grundlagt
af danskerne for danske udvandrere.

Sagen til et pigebryst
Torshammeren er stadig sagen som pigesmykke, og mange går med det for at de
monstrere deres foragt for kristendommen og dens hellige symbol, korset. Torsham
rene laves i sølv og er meget smukke. Men flere og flere piger har anskaffet kors, og
de fleste sølvsmede har støbeforme, så hamre og kors fremstilles samtidig. Det er de
simpelt hen nødt til for at være med i konkurrencen.

Her er Danmarks dyreste
og mægtigste gravanlæg

herved opstår, er fyldt
op med græstørv, grus,
jord og ler.

Hjørungavåg, 985
En dansk vikingeflåde er lokket i en
fælde i den norske fjord Hjørungavåg i
nærheden af Ålesund. Flåden jagtede
Håkon Jarl. Til sidst sporedes han til
fjorden, hvor han - ifølge meldingerne lå med en beskeden styrke. Men det vi
ste sig hurtigt, at danskerne var taget
ved næsen.
Efterretningerne passede ikke. Hå
kon lå i fjorden med omkring 180 skibe
- tre gange så mange, som danskerne
rådede over.
Slaget blev hårdt og blodigt. Pludse
lig trak et voldsomt uvejr hen over flor
den. Danskerne benyttede lejligheden
og tog flugten, skjult i snetykningen.
35 skibe undslap, 25 faldt i fjendens
hænder.

Kristusbillede

30 danskere

Jellingeanlægget, som det tager sig ud efter færdiggørelsen.

Jelling, 970
»Kong Harald bød gøre
dette mindesmærke ef
ter Gorm sin fader og
efter Thyra sin moder,
den Harald, som vandt
sig hele Danmark og
Norge og gjorde da
neme kristne«.
Det store gravanlæg
i Jelling er færdigt. Og
sådan lyder runeind
skriften på Harald

Siger nej
til kirken
Norge, 974
Harald Blåtands forsøg
på at kristne Norge
udvikler sig til en fi
asko. Håkon Jarl tager
ikke sit løfte om, at
han vil kristne nordmændene, højtideligt.
Ved hjemkomsten til
Norge meddelte han
tværtimod, at det står
enhver frit for at gå
over til den nye religi
on.
Han fik præster og
munke med i skibene,
men før de norske
skibe lettede anker for
hjemadgående, smed
Håkon missionærerne
i land.

Blåtands
mægtige
sten, som står mellem
de to imponerende
gravhøje.
Anlægget blev for
flere år siden påbe
gyndt af Haraids far,
Gorm den Gamle, og
Harald har nu lagt sid
ste hånd på værket.
Resultatet: det hidtil
mest imponerende og
dyreste gravanlæg.

Avanceret
teknik
Gorm den Gamle be
gyndte på nordhøjen
allerede før dronning
Thyras død. I højen
findes et stort grav
kammer, beklædt med
tømmer, nu gravplads
for Gorm og Thyra.
Dronningen døde først
og over hende satte
Gorm den lille rune
sten. Indskriften lyder:

»Kong Gorm gjorde
dette minde efter
Thyra sin kone, Dan
marks bod«. Senere
fulgte den gamle konge
sin kone, og Harald
blev konge.
Han fortsatte, hvor
faderen slap, og først
og fremmest sydhøjen
og den store runesten
er hans værk.
Bygge-teknikken i
både nord- og sydhøjen
er avanceret - ikke
bare jord oven på jord.
Begge høje er opført i
flere tempi omkring et
træskelet af tynde gre
ne, dels for at markere
højens form, dels for at
hindre sammenskrid
ning. Rækker af grene
stråler ud fra højens
centrum, næsten som
egerne i et lflul. Om
kring grenene er byg
get mure op af græs
tørv, og rummet, som

På den måde er højene
bygget op - ikke lag for
lag, men fra siden.
Trekant ved siden af
trekant til man var
nået hele raden rundt.
Af de to runesten er
Haraids langt , den
største og smukkeste.
Stenen har tre dekore
rede flader. Den ene
bærer et kristusbille
de, den anden hoved
parten af runeteksten,
den tredje viser et stort
dyr i kamp med en
slange, symboliserende
kristendommens kamp
med hedenskaben.
Gorms sten er meget
mindre, og dens ud
smykning indskræn
ker sig til runeteksten.

■
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■
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til fange
Omkring 30 danskere blev taget til
fange, deriblandt Vagn Ågesen, som før
togtet havde lovet at slå Torkil Leira
ihjel og gå i seng med hans datter.
Ågesen havnede i en særdeles ube
hagelig situation, da Leira påtog sig
rollen som bøddel under danskerens fo
restående henrettelse.
Fangerne sad på en tømmerstok.
Torkil havde en stor økse og fældede
den, der sad yderst på stokken. Derefter
kom turen til en mand med et langt
smukt hår. Han svøbte håret frem over
hovedet, strakte halsen frem og sagde:
»Smør nu ikke blod i håret.« En nord
mand tog håret i hånden og holdt det
fast. Bøddelen løftede øksen og hugge
de, men danskeren trak hovedet så hur
tigt til sig, at den, der holdt håret,
fulgte med. Øksen huggede begge hans
hænder af og gik ned i jorden. Det im
ponerede jarl Erik Håkonsson, som
satte danskeren på fri fod.

18 dræbtes,
12 slap fri

Kongen
er død
Jelling, 985
Kong Harald er død
under mystiske om
stændigheder. Alt ty
der på, at han blev
myrdet, og det kan
ikke udelukkes, at Haralds søn og udpegede
efterfølger Svend Tveskæg har en finger
med i spillet.

Flåden
lokket
i fælde

Den anden side af den store Jellingesten bærer runeindskriften.

Torkil Leira greb nu ind. »Jarl, hvis
du vil give fred til disse mænd, så skal i
hvert fald Vagn Ågesen aldrig gå le
vende herfra,« råbte han og sprang i
ophidselse frem og løftede øksen. Vi
kingen Skarde kastede sig over ende i
rebet foran fødderne på Torkil, som
faldt så lang han var. Da greb Vagn
øksen og huggede Torkil ilflel. Nu
sagde jarlen: »Vagn, vil du have fred?«
»Det vil jeg,« svarede han, »hvis vi kan
få det alle sammen.« »Løs dem af re
bet,« sagde jarlen.
Det blev gjort. Da var atten dræbt, og
tolv fik fred.

Danmarks^
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London, 1013

I dag kapitulerede London endelig. Svend
Tveskæg, 53, har nu magten over Nordeuro
pas største stat. Byen faldt helt uden kamp,
idet Ethelred og Torkil den Høje indså det
umulige i fortsat at forsvare hovedstaden ef
ter at hele det øvrige land var faldet i fjendens
hænder.
Englænderne har selv finansieret den dan
ske besættelse. Den engelske konge har flere

gange betalt danegæld til Svend i et forsøg på
at købe de danske erobrere bort. Pengene
blev imidlertid brugt til den danske krigsfø
relse i England.
Danegælden er blevet større for hvert år. Et
år måtte englænderne betale 10.000 pund.
Næste år var prisen steget til 16.000, og det
følgende år betaltes 24.000 pund. Sidst måtte
kongen indgå aftale om betaling af 48.000
pund til den danske besættelsesmagt.

Svend Tveskæg modtager danegæld. Pengene brugte han til oprustning.

I juli anløb Svend Tve
skæg Sandwich med en
stor flåde. Om bord var
bl.a. hans søn, den
17-årige Knud. Det
splittede og svage Eng
land ydede kun ringe
modstand, og mange
områder gik uden
kamp over til Svend og

hyldede ham som den
nye hersker. Yorkshire-danskeme underka
stede sig på den måde.
Det samme var tilfæl
det med jarlen Uthred,
som tilbød at hjælpe. I
landskabet Lindsey og
i Femborge-området
gik det også som

smurt. Nu var Svend
herre i Northumbria
og dansk Mercia helt
uden sværdslag. Hæ
ren fortsatte sydpå
over Watling Street,
den gamle grænse mel
lem Danelagen og om
råderne under engelsk
herredømme. Først nu

kom det til blodsudgy
delser. Oxford og Win
chester overgav sig.
Kong Ethelred og
Torkil satte alt ind på
at forsvare London vel vidende, at det var
den sidste bastion.
Faldt London, var det
ude med England.

Tveskæg engelsk konge
Under
overgangen
over Themsen omkom
mange af Svends sol
dater.
Englænderne
begyndte at tro på en
sejr med naturkræf
ternes hjælp. De mente
ikke, Svend med sin
stærkt
reducerede

styrke havde kræfter
til et angreb på Lon
don, spækket med mi
litær som byen var.
Men Svend Tveskæg
er den fødte strateg.
Han passerede London,
hvorefter det i ilmarch
gik mod landets vest

lige del, som han med
lethed løb over ende.
Også her anerkendte
befolkningen ham som
hersker, og da indbyg
gerne i det øvrige land
havde gjort det samme
kunne Svend Tveskæg
nu betragtes som ene

hersker over hele Eng
land, bortset fra Lon
don.
I denne uholdbare si
tuation kunne Ethel
red og Torkil kun gøre
ét: kapitulere og give
plads for kong Svends
Nordsøimperium.

druknet
Hven, 1000
Den norske kong Olav
Tryggvessons eventyr
lige løbebane synes
endelig at være forbi.
Kongen sprang under
et søslag i Øresund
over bord fra sit skib
for at svømme væk,
men blev trukket ned
af sin tunge udrust
ning og druknede.
Intetanende
var
kong Olav på vej hjem
fra et besøg hos sin
ven, hertug Boleslav af
Polen, da hans flåde på
vejen gennem Øresund
faldt i et baghold. Den
danske konge Svend
Tveskæg og den norske
jarl Erik - søn af Hå
kon Jarl, som blev for
jaget af Olav - lå på lur
bag Hven.

Svend Tveskæg har
længe ventet på en lej
lighed til at skaffe sig
af med Tryggvesson, så
han kan koncentrere
sig om sit engelske
eventyr uden at være
bange for, at den nor
ske konge skal falde
ham i ryggen.
Kampen på Øresund
var voldsom. Svends og
Eriks mænd bordede
det ene norske skib ef
ter det andet, og til
sidst kom turen til
Olavs berømte »Ormen
den Lange«. Krigerne
kæmpede sig frem fra
stævn til løfting, ero
brede årebænk efter
årebænk under store
tab. Først i sidste øje
blik forsøgte Olav at
flygte og redde livet.

Massakre
på danske
i England
England, 13. nov. 1002
Den engelske kong
Ethelred er blevet gal.
Han har besluttet, at
han vil myrde alle
danskere i England i et
forsøg på at redde
landet fra undergang.
En lang række dan
skere er allerede myr
det. Det drejer sig om
danskere i Sydeng
land, altså uden for

Danelagen. De fleste af
de dræbte har boet i
England i mange år og
må betragtes som tro
tilhængere og under
såtter af den engelske
konge
Svend Tveskæg fik
et raserianfald, da han
hørte om myrderierne
på de danske. Han er
indstillet på at tage en
lige så blodig hævn.

Her er Danmarks
stærkeste fæstning

Sådan tager Trelleborg sig ud fra luften. Ringvoldens diameter er omkring 170 meter. Inden for volden findes
16 af de store huse og i forborgen - øverst i billede - 13 huse plus to til venstre for forborgen.

Trelleborg, ca. 1000
Her er Trelleborg i Vestsjælland (Slagelse). Flådeog militærbaser i samme stil findes nu tre andre
steder i landet. De hører til tidens største og mest
imponerende bygningsværker og en fantastisk
matematisk præcision ligger til grund for borge
nes projektering og opførelse.
De fire borge ligger på strategisk vigtige steder,
hvorfra både søfart og trafikken på land overvå
ges. Havets nære beliggenhed sikrer, at solda
terne hurtigt kan stikke i søen, og den lidt tilba
getrukne placering i forhold til vandet yder be
skyttelse mod uventede overfald fra søsiden.
Trelleborg er opført, hvor Vårby Å og Tudeå lø
ber sammen og i Næsby Å fortsætter ud i Store
bælt, omkring 4 kilometer fra borgen. Den høje
cirkelformede vold har en diameter på ca. 170 me
ter, på forsiden befæstes den med en dyb grav og
på begge voldsider med palisader. Adgangen sker
gennem fire porte, en i hvert verdenshjørne, som
forbindes med to gader. De inddeler arealet inden

Kongen
kidnappet
i Gransund
Der går rygter om, at
Svend Tveskæg er ta
get til fange af nogle
fjendtligsindede vikin
ger. Det skulle være
sket i Grønsund, hvor
Sigvalde Jarls skib
mødte Svends. En båd
blev af Sigvalde sendt
over for at snakke med
kongen, men da denne
under samtalen læ
nede sig ud over rælin

gen, greb vikingerne
fat i ham og trak ham
ned i deres båd og ro
ede hurtigt bort. For
lydender vil vide, at
Sigvalde forlanger en
løsesum i ædle metal
ler på tre gange Svend
Tveskægs vægt. Vores
tegner fremstiller den
dramatiske begiven
hed i Grønsund på
denne måde.

for volden i fire lige store områder med hver fire
huse. Ved portene ligger mindre vagthuse og uden
for volden en forborg med en halvrund vold og 13
huse af samme type, blot lidt mindre.
Aggersborg på Limfjordens nordside (over for
Løgstør) behersker trafikken på Limfjorden og
danner basis for de militære aktioner mod Eng
land. Den er med sine 48 huse den største af bor
gene, næsten dobbelt så stor som Trelleborg med
en volddiameter på 285 meter. Til gengæld mang
ler der forborg. *
Fyrkat i Onsild ådal (vest for Hobro) kontrolle
rer den befærdede østjyske hovedvej og trafikken
på åen, medens Nonnebakken i Fyns hjerte udgør
en vigtig del af øens forsvar.
Hvor mange soldater kan garnisonerne rumme?
Trelleborg er beregnet til ca. 1200 mand, de an
dre flere eller færre alt efter størrelse. Desuden
har alle borge en del civile ansat, som står for
madlavning, landbrug, borgenes værksteder o.s.v.

Kunsten
abstrakt
Kunsten er ved at blive abstrakt. Den po
pulære gribedyrstil udvikler sig nu, så man
ikke længere kan se, hvad tingene forestil
ler. På det øverste billede gør den naturali
stiske form sig stadig gældende, men på det
nederste billede kan man ikke umiddelbart
se, hvad det drejer sig om. Den ny stil gør
sig imidlertid godt, især på brocher, og er
meget populær. Gribedyrstilen afløser den
gamle ornamentik, som bl.a. brugtes til ud
smykning af bøger. Gribedyret kan føres
tilbage til orientalske løvebilleder, der blev
opdaget i den frankisk-karolingiske kunst
Herfra har vi inspirationen.

Tveskæg
offer for

giftmord?
Gainsborough, 4. februar 1014
Englands erobrer Svend Tveskæg er i
går pludselig død under et stævne i
Gainsborough. Kongen styrtede af he
sten, og tililende kunne kun konstatere
at døden var indtrådt.
Der foreligger kun sparsomme meddelser fra England om kongens drama
tiske død, men efter hvad der er oplyst,
har den uventede begivenhed sat en
række rygter i omløb, bl.a. at Svend
Tveskæg er offer for et giftmord.
Sønnen, den 18-årige Knud, ventes at
overtage den engelske trone, men det
bliver en vanskelig sag for den unge
prins at holde sammen på sin fars vidt
strakte rige.
Det oplyses fra London, at eks-kong
Ethelred er kaldt hjem fra sit eksil i
Normandiet som englændernes kandi
dat til tronen.

Det bliver nu langt billigere
og lettere at rejse i Europa
Det bliver nu billigere at rejse i Europa. Et af de
resultater, Knud den Store opnåede i Rom.
Knud den Store fortæller selv om drøftelserne:
»Over for paven gjorde jeg opmærksom på, at
det mishagede mig, at mine ærkebisper skal tyn
ges af så store pengeafgifter, når de drager til Rom
for at få overrakt deres pallium. Det blev bestemt,
at sådant for fremtiden skal ophøre.«

Under forhandlingerne har kongen modtaget
garantier for de indgåede aftaler. »Hvad de har
lovet, bekræftede de med ed og med vidnesbyrd af
fire ærkebisper og tyve bisper foruden en utallig
mængde tilstedeværende hertuger og andre for
nemme folk.«
Kongen traf aftaler om gennemrejsetilladelse
for pilgrimme eller købmænd med Rom som mål.
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KNUD DEN STORE NU
EN AF DE STØRSTE

Rom, påskedag 26. marts 1027
Efter de hædersbevisninger, der i dag i Rom
blev vist Knud den Store, 32, må han betrag
tes som en af Europas største. Kongen over
værede i Peterskirken Konrad 2.s kroning til
tysk-romersk kejser. Med i kroningshøjtide
ligheden var en lang række konger og fyrster,
men det blev Knud, som forlod kirken ved
kejserens højre side.
Med besøget hos pave Johannes 19. har
Knud den Store nået toppen af sin karriere.
Hans Nordsøimperium hører til blandt ver
dens supermagter. Det består af England,
Danmark og Norge plus en række besiddelser
langs Østersøkysterne.

Kongens brev:
Knud den Store skriver hjem om kronings
festlighederne og sit besøg hos paven i Rom:
»Det skal nemlig alle vide, at ved selve på
skehøjtiden var en stor mængde fornemme
mænd til stede i Rom sammen med pave Jo
hannes og kejser Konrad, ja, alle fyrster, som
hersker over folkene mellem Monte Gargano
og det modsatte hav. Alle modtog de mig med
kostbare gaver. Men især blev der ydet mig
hæder af kejseren ved forskellige gaver og
kostbare foræringer, bestående af guld- og
sølvkar og kostbare kapper og klædninger.«

Historien om hvordan Knud den Store gjorde eftersnakkerne til grin, er gået over hele verden. Kongen
placerede sig i en stol ved vandkanten og sagde, at hvis han virkelig var så mægtig som det blev sagt, måtte
han være i stand til at forbyde bølgerne at skylle over hans fødder. Kongen fik våde fødder.

Knud giver Danmark goodwill
Saint Omer, 1027
Alle falder for Knud
den Store under hans
rejse til Rom. Han de
ler gaver ud til klostre,
kirker og de fattige,
hvor han kommer
frem, og den velvilje,
han skaber, er guld
værd for Danmark.
I går omfattede kon
gens anstrengende rej
seprogram bl.a. besøg i
klosteret Saint Omer i
Nordfrankrig,
hvor
han fik en strålende
modtagelse. Han im
ponerede alle i byen
med sin ydmyge og
gudfrygtige fremfærd
og skænkede rige ga
ver til klosteret.
Et øjenvidne fortæl
ler:

»Efter at han var
trådt ind i kirken, og
man der havde modta
get ham med stor hæ
der, skred han frem,
ydmygt, vidunderligt
og med blikket fæstet
på jorden. Medens han
udgød rigeligt fremvældende tårers flo
der... anråbte han med
stor inderlighed helge
nerne om at gå i forbøn
for ham hos Gud.«

Dyre gaver
Beretningen fortsæt
ter:
»Da øjeblikket nær
mede sig, da han ville
lægge sine kongelige

offergaver på de hel
lige altre, oh, hvor ofte
fæstede han da ikke
tårevædede kys på
gulvet. Hvor ofte slog
han sig ikke med egen
hånd for sit kongelige
bryst, hvor dybe var
ikke de suk, han drog,
hvor mange gange bad
han ikke om, at Gud i
sin mildhed ikke måtte
være fortørnet på ham.
Omsider blev der på
hans vink rakt ham en
offergave af hans led
sagere, og det ikke en
ringe gave eller en, der
kunne indesluttes i en
pengepung. Nej, der
bragtes ham en vældig
gave, som en mand
med høj gejstlig rang
bar i sin kappes skød,

og kongen tog den med
egne hænder og lagde
den på alteret, sådan
som en glad giver bør
gøre efter den apostoli
ske formaning.«

Populær
Knud den Store var
under sin rejse til Rom
meget rundhåndet med
gaver til kirker og klo
stre. Og de fattige
glemte den store konge
heller ikke. Hans of
fervilje vandt mange
for ham. Også øjenvid
net i St. Omer som for
tæller:
»Jeg kan huske, at
jeg så, at han ikke gik
forbi et eneste alter.«

Ny bogom danskere:

Madglade og fordrukne
Bremen, 1069
Danskerne er mad
glade og fordrukne. De
spiser og drikker helt
umådeholdent. Deres
frådseri kender ingen
grænser.
Denne karakteristik
kommer den kendte
tyske præst og magi
ster, Adam af Bremen,
med i et stort værk om
Danmark. Værket er
den hidtil største sam
lede beskrivelse af
dansk kultur og ge
ografi. Adam besøgte
Danmark i flor og rej
ste rundt i alle lands
dele, hvor han talte
med en lang række
danskere, kendte og
ukendte.

Umenneskelige
Adam finder, at dan
skerne har meget i
deres love og skikke,
som strider mod al
mindelig menneskelig
velanstændighed. Han
nævner bl.a., at kvin
der, som har været
deres mænd utro, sæl
ges som slaver.
Egenskaber, som i
andre lande anses for
rosværdige, foragter
danskerne. Når en
mand dømmes til dø
den, er det en dyd at
lade som om han er
glad. Gråd og andre
tegn på sorg og anger
afskyr danskerne. Og
man ser dem aldrig
fælde en tåre, når
deres kære bliver be
gravet.

Straffene
Forbrydere foretræk
ker halshugning frem
for piskestraf. Der ek
sisterer kun to former
for straf: trældom og
henrettelse.
På Sjælland kan
indbyggerne mod at
betale skat til kongen
få licens til sørøveri.
Det tjener de tykt på,
og ofte misbruger de
statsautoriserede,
kongeligt udnævnte
sørøvere deres privile
gium og går løs på
uskyldige landsmænd.
»Så snart en har fanget
en anden, sælger han
ham uden barmhjer
tighed som slave til en
ven eller til en frem
med,« påstår Adam af
Bremen.

Sådan ser Nordeuropa ud i Adam af Bremens opfattelse. På grundlag af hans iagt
tagelser har vi fået tegnet dette kort.

Skåne smukkeste
danske provins
»Skåne er den skønne
ste af de danske pro
vinser,« skriver Adam.
»Området er meget tæt
befolket, og landbrug
og handel hører til de
vigtigste erhverv. Der
findes omkring 300
kirker, dobbelt så
mange som på Sjæl
land, medens Fyn kun
har omkring 100.«
Fyn karakteriseres
som »en ikke uanselig
ø«. På øen ligger en
stor by ved navn Oden
se, og i en kreds uden
om Fyn findes mange
små øer, alle meget
frugtbare.
I Jylland ser Adam

ikke mange formil
dende omstændighe
der. Landet er ufrugt
bart. Aldrig før har
han rejst gennem
større og tættere sko
ve, som gør Jylland
uegnet til menneske
bolig. Kun ved flordene
ligger byer, bl.a. Sles
vig, Ribe, Århus og Ål
borg. Adam advarer
mod at rejse i Jylland:
»Til lands på grund af
mangelen på afgrøder,
til vands på grund af
sørøverne.«
Sjælland tiltaler på
mange måder den ty
ske magister. De fleste
beboere er modige og

dygtige
landmænd,
som tjener godt på den
frugtbare jord. Men
overfarten til øen er
farlig. En storm kan
pludselig blæse op, og
det vrimler med sørø
vere, som man kun
vanskeligt undgår at
falde i hænderne på.
Selv om Adam kriti
serer på mange punk
ter, er et gennemgå
ende træk i hans bog
en positiv holdning
over for landets ind
byggere. Men et u-land
er og bliver Danmark
mange år endnu, kon
kluderer Adam af
Bremen.

Knud myrder soldat
England, ca. 1017
Knud den Store har i
hidsighed eller fuld
skab myrdet en af sine
soldater.
Der foreligger ingen
detaljer om mordet,
men reaktionen i
Knuds hær, som består
af 3000 elitesoldater,
har været meget vold
som. De kræver straf
over kongen, dog ikke
efter samme strenge
regler som for en me
nig.
Kongen hjemsendte
nylig sin store erob
ringshær, fordi forhol
dene i England nu an
ses for så stabile, at der

ikke længere er behov
for at opretholde et
stort og kostbart mili
tært apparat. Kun eli
tehæren
på
3000
mand, udvalgt blandt
de rigeste og fineste,
bevarer Knud som en
slags politistyrke til at
sørge for ro og orden i
landet. En del af solda
terne gør tjeneste som
kongens livvagt. An
dre ligger i garnison
forskellige strategiske
steder rundt om i land
et. Deres udrustning
hører til den mest
avancerede, og solda
ternes våben har guldog sølvindlægninger.

Og i den ny elitehær
hersker jernhård diciplin.
Skænderi og barske
udtryk er forbudt.
Straffen for alvorlig
uenighed straffes med
ringere plads ved bor
det.
Slagsmål betragtes
som en meget alvorlig
sag. Den skyldige må
som straf knæle for den
overfaldne og bede om
tilgivelse.
Drab og forræderi
regnes for de alvorlig
ste forbrydelser. Ger
ningsmanden dømmes
fredløs og smides ud af
hæren.

Nye mønter
Knud den Store har bragt orden i Dan
marks møntvæsen. Tidligere rådede stor
forvirring på området. Knud har indkaldt
engelske møntmestre, og der er oprettet
møntværker forskellige steder i landet,
bl.a. i Slagelse, Lund, Viborg og Roskilde.
Her er et par af Knuds mønter. På den
øverste kongens portræt og indskriften
(oversat): »Knud danskernes konge«. På
den anden side (nederste billede) et kors.

Olav faldt

i dag ved

Stiklestad
Stiklestad, 30. juli 1030
Olav den Helliges håbløse kamp for at
vinde herredømmet over Norge tilbage
endte i dag ved Stiklestad med Olavs
død. Det skete under et stort slag med
en norsk bondehær under anførelse af
stormanden Kalv Arnesson.
Olavs hær bestod bl.a. af 400 hirdmænd, som den svenske konge Anund
Jakob havde stillet til rådighed. Men
over for den overlegne bondehær kunne
Olavs godt 3.000 mand ikke gøre me
get. Kampen varede fra om morgenen
til hen på eftermiddagen. Først blev
Olav såret i benet. Derefter fik han et
spydstik i maven og endelig et øksehug
over halsen. Det blev hans død. Mange
af hans mænd såredes, resten tog flug
ten.
Midt under slaget formørkedes solen.
Det gav en uhyggelig ramme om det
blodige slag.
Med Olavs nederlag ved Stiklestad er
Norge nu i Knud den Stores hænder, og
hans herredømme strækker sig over
England, Danmark og Norge.

KONGEN
MYRDET
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nået
iskat
Kong Knud har plynd
ret folk med skatter og
afgifter. Afgiftsbuket
fulgte på afgiftsbuket,
og hvis folk ikke be
talte til tiden, satte
kongen sine fogeder til
at inddrive pengene.
Til sidst blev det for
meget, og befolkningen
gjorde oprør mod kon
gen og hans skattefogeder.
De kongelige ombudsmænd og fogeder
har brugt for tunge
lodder på deres vægt
skåle og har sat alle
tings værdi lavt. De
har med vold og magt
søgt at kue alminde
lige borgere. Disse
menneskers utålelige
overgreb har ophidset
mange, og der er flere
eksempler på, at skattefogeder er blevet
myrdet
af
hårdt
trængte skatteydere.

Kongen knælede i bøn foran alteret, da han blev hugget ned. Han gjorde intet for at forsvare sig. Hans hirdmænd kæmpede tappert,
men forgæves mod overmagten.

Stukket ned foran alteret
i St. Albani kirke i Odense
Odense, 10. juli 1086
Efter at have jaget ham det halve land rundt myrdede oprørerne i dag
kong Knud, 43, foran alteret i St. Albani kirke i Odense. Kongen havde
søgt tilflugt i kirken sammen med sine mænd og to brødre, Erik og
Benedikt.

Kun Erik slap bort.
Alle de øvrige blev
hugget ned af bonde
soldaterne.
En munk, der var
øjenvidne til drabet,
fortæller: »Hen på
dagen går kongen til
Albani kirke for at

høre messen. Han er i
skarlagenrød kjortel,
og han skænker den til
præsten og kirken.
Han skrifter sine syn
der, modtager alterets
sakramente og skæn
ker kirken flere gaver
til sjælemesser for

dem, der nu skal dø.
Ved alteret sætter
han sig, uden brynje,
kun i den røde silke
kjortel og med sin
skarlagenkappe over
skuldrene, og læser
Davids salmer.
Imens
omringer

bønderne kirken. Kon
gens bror Erik og de
sidste hirdmænd står i
kirkedøren og værner
den. Sten og spyd ham
rer mod kirkens væg
ge. En planke i koret
bliver slået ind og bra
ser mod alteret, så St.
Albans hellige skrin
styrter på gulvet. Kon
gen bliver ramt af en
sten i hovedet, og han
griber en skål eller
måske kalken på alte

ret og lader blodet
flyde i den.
Et spyd ind gennem
vinduet rammer ham i
siden og giver ham ba
ne.«
Oprøret mod kongen
brød ud, mens han op
holdt sig i Vendsyssel.
Han slap i sidste øje
blik bort fra Aggers
borg. Den vilde jagt gik
nu ned gennem Jyl
land til Slesvig og vi
dere til Odense.

Gik
amok
Kongens udenrigspoli
tik mødte også stor
utilfredshed.
Hans
planer om at genop
rette Nordsøimperiet
forekom helt urealisti
ske. Men kongen ville
ikke bøje sig for
modstanden. Tiltog sig
ret til at udbyde leding
og idømte høje bøder,
hvis folk ikke mødte
op.
Sidste år lod kongen
en kæmpeflåde vente i
Limfjorden i dagevis.
Flåden var bestemt for
England. Til sidst gik
soldaterne amok. Da
kongen endelig mødte
op, startede oprøret,
som nu har kostet ham
livet.

Høsten slået fejl igen,

De syge

tusinder døde af sult

helbredes
ved graven

i Odense
Odense, 1087
Det forlyder fra Odense, at der sker mi
rakler ved Knuds grav i St. Albani kir
ke. Flere syge skal være blevet helbredt
ved graven - blinde får deres syn, når
de knæler ved graven, spedalske ren
ses, lamme går og halte får deres fulde
førlighed igen.

Før tyran, nu helgen

Sådan ser markerne ud mange steder. Den bagende sol har brændt over kornet hele sommeren, og resterne er
druknet i regn.

Høsten, 1087
For andet år i træk er høsten slået fejl. I hundred
vis af mennesker er døde af sult. Kvæg og dyr har
i stort tal lidt samme skæbne.
Misvæksten startede i flor omtrent ved samme
tid, som Knuds bror Oluf blev konge. Han har nu
fået navnet Hunger. Mange tror efterhånden, at
de strenge tider er himlens straf for oprøremes
drab på kong Knud foran alteret i St. Albani kirke
i Odense.
Især går hungersnøden hårdt ud over de fattige,

som ingen reserver har at tære på. Men de rige
har også fået deres sag for, efterhånden som for
rådene begynder at svinde. End ikke kongen
havde i julen brød nok i huset. Hans gæster måtte
tage til takke med den magreste kost.
Her i efteråret er uhyggelig mange bukket un
der. Der er ikke tegn forude på lysere tider, og
underretninger fra Tyskland og de andre nordiske
lande vil vide, at det disse steder står lige så dår
ligt til.
Så der er ingen mulighed for import af mad.

Biskop Svend Nordmand, Roskilde, en
af den dræbte konges trofaste tilhæn
gere, hævder, at han har forudsagt
hungersnøden, og påmindet folk om ved
anger at hindre katastrofen. Men ingen
ønskede at lytte til ham.
Også Svend Nordmand føler sig
overbevist om Knuds hellige kraft.
Mange stiller sig imidlertid skeptiske
og kan ikke rigtig forstå, at en mand,
som i live blev betragtet som tyran, nu
skal være helgen.
Kong Oluf hører til skeptikerne.
Hans kommentar, da en mand frem
førte forlydenderne for ham: »Drist dig
ikke til at sige sådan løgn, thi jeg ved
mange ting i kong Knuds vandel, som
til fulde godtgør, at han langtfra kan
være helgen.«

Riddere i erhvervspraktik

melder sig til korstog
Roskilde, 1095
Svend, Knud den Hel
liges og Oluf Hungers
bror, har meldt sig som
deltager i pave Urban
2.’s korstog til det hel
lige land.
Han er allerede rejst
for at slutte sig til
korsfarerhæren, som
er ved at blive samlet i
Konstantinopel.
I en fanatisk prædi
ken under kirkemødet
i Clermont tidligere på
året opfordrede paven
Europas riddere til at
befri den hellige stad,
Jerusalem, som nu i
mere end 300 år har
været på hedenske
hænder.
»Gud vil det,« råbte
paven, og det ser ud til,
at Europas ridderskab
slutter op bag hans idé.
At drage på korstog er
blevet den store mode.
Det giver de unge rid
dere en nyttig form for
erhvervspraktik,
og
deres veninder er dånefærdige af beun
dring.

Som tegn bærer
korsfarerne et kors af
tøj på deres kjortel.
Man taler også om at
»tage korset«, når man
melder sig under pa
vens faner.

Svend
er faldet

Et fragment af det byzantinske silketæppe
som Knud den Helliges jordige rester blev
svøbt i. Tæppet har mørkerød bundfarve
og de indvævede ornamentborter og ørne
er mørkeblå.

Antiokia, 1097
Svend og en gruppe
nordiske krigere er
blevet dræbt, da de var
på vej gennem Lille
asien for at slutte sig
til pavens korstog.

Den døde
blevet helgen

Jerusalem
erobret
Jerusalem, 15.juli 1099
Den hellige grav er en
delig på kristne hæn
der igen.
Efter en måneds be
lejring stormede kors
farerne i dag.

Korsfarere under belejringen af Jerusalem.

Odense, 19. april 1101
Knuds officielle helgenkåring fandt i
dag sted i Odense. Ved en højtidelig
handling blev kongens ben taget op af
graven, indsvøbt i et klæde af silke,
hvorefter de blev anbragt i et prægtigt
helgenskrin, som skal opbevares i kir
ken.
I skrinet findes også en tavle, som
fortæller Knuds lidelseshistorie.
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Knud

Erik sejrerover
kongens flåde

Lavard
myrdet
Haraldsted, 7. januar
1131
Knud Lavard, 35, er
myrdet. Magnus, 25,
står bag drabet, som
skete i skoven ved Ha
raldsted
nord
for
Ringsted.
Sammen med andre
stormænd deltog Knud
Lavard i kong Niels’
julegilde i Roskilde.
Rygtet sagde, at Mag
nus ville benytte festen
til at skaffe Knud af
vejen, så han hermed
blev befriet for sin
værste
konkurrent,
når tronen skal be
sættes efter den ald
rende kong Niels. Men
intet skete. I stedet
søgte Magnus at vinde
Knuds venskab. Et nyt
møde mellem de to blev
aftalt. I skoven ved
Haraldsted 7. januar.
Pludselig vrimlede
Magnus’ mænd frem
fra bagholdet i skoven.
»Nu skal det afgøres,
hvem der skal arve
land og rige,« skreg
Magnus.
Kort efter lå Knud
Lavard i en blodpøl på
jorden. Hugget ned, før
han havde nået at få
sit sværd af skeden.

Knud
faren
søn
Slesvig, 15.januar 1131
Ingeborg, russisk fyr
stedatter og enke efter
den myrdede Knud
Lavard, har kun otte
dage efter mordet født
en søn. Han skal op
kaldes efter moderens
farfar, storfyrst Vla
dimir, hvilket i den
danske udgave bliver
til Valdemar.

Sejrø, 1132
Erik har vundet en sejr efter en lang række
nederlag til Niels og Magnus i Jylland. Ved
Sejrø slog Erik kongens flåde, og han var lige
ved at fange Magnus.
I Jylland mangler Erik stadig krigslykke.
Fra Skive kommer meldinger om et nederlag
til oprørshæren i et slag mod kong Niels. Sla
get fandt sted ved Rønbjerg.

Krig på Sjælland
Roskilde, 1133
Borgerkrigen har bredt sig til Sjælland.
Ftestningen Haraidsborg ved Roskilde er fal
det i Eriks hænder efter hårde kampe, hvor
oprørerne bl.a. brugte kastemaskiner, forfærdiget af tyske købmænd i Roskilde.
Haraidsborg tilhører Eriks halvbroder Ha
rald Kesja, 31, som har taget alvorlig hævn
over de tyske købmænd. Da den tyske konge
hørte herom, sendte han atter en hær mod
Danmark.
Niels kom til Sjælland med ledingshæren.
Ved Værebro nord for Roskilde har Erik lidt
et stort nederlag og taget flugten til Skåne,
hvor han mødtes med megen kulde. Han er
rejst videre til Norge for at få hjælp hos Mag
nus den Blinde, som er gift med Knud La
vards datter. Magnus vil ikke hjælpe den
slagne Erik og har kastet ham i fængsel.
Knud Lavard kom intetanende til Haraldsted skov. Pludselig vrimlede mænd frem
af skoven og huggede ham brutalt ned.

Forfarste gang:
efolkningen kræver
Rytteri i brug
blodig hævn efter
Fotevig, 1134
300 tyske ryttere, som Erik har lejet, gav udslaget
mordet i Haraldsted
Jylland, 1131
Truende skyer trækker
op over Danmark.
Mordet på Knud La
vard har kastet landet
ud i borgerkrig. Fra
mange sider kræves
der straf over mor
derne fra skoven ved
Haraldsted.
Befolkningen er delt
i to lejre. Tilhængerne
af kong Niels og Mag
nus på den ene side. På
den anden Knuds

halvbror Erik Emune,
41, og hans mænd.
Skjalm Hvides søn
ner har på Ringsted
ting r jst anklage mod
Magnus og de med
skyldige for Knud La
vards død.
I Jylland står Erik i
spidsen for oprørerne,
og sjællænderne har
valgt ham som konge.
Også tyskerne har
blandet sig. Tysklands
kong Lothar vil sikre

sig, at Knud Lavards
abodrittiske len i
Nordtyskland ikke fal
der i forkerte hænder,
og har ført en hær mod
Danmark. Niels og
Magnus måtte ile til
Dåne virke. Men det
kom ikke til kamp.
Kong Lothar købtes
bort for en kæmpesum
på 4000 mark.
Niels og Magnus kan
nu koncentrere sig om
kampen mod Erik.

under slaget ved Fotevig i Skåne. Det er første
gang rytteri har været i aktion på en dansk slag
mark. Og rytterne fik succes. Militære iagttagere
tilskriver dem æren for at Erik vandt over Niels
og Magnus.
Magnus meldes blandt de faldne, og kong Niels
flygtede.

Kong Niels dræbt
Slesvig, 26. juni 1134
Kong Niels, 31, er myrdet i Slesvig. Hertil flyg
tede han efter sit nederlag ved Fotevig.
»Skal jeg frygte garvere og skomagere?«
spurgte kongen hånligt, da han drog ind i byen.
En time senere var han dræbt af gildebrødrene,
der hermed fik hævn for mordet på deres older
mand Knud Lavard.

Hvem skal være

Kejseren

konge: Svend, Knud

trækker

eller Valdemar?
Roskilde, 1146
Magtkampen
om,
hvem der skal være
Danmarks konge, er i
gang. Landet er i øje
blikket splittet op i to
kongedømmer. Jyder
ne har taget Knud, 17,
kong Magnus’ søn, som
konge, og sjællæn
derne Svend, 19, søn af
Erik Emune. En tredje
tronkandidat, Valde
mar, 15, søn af den
myrdede Knud Lavard,
står klar i kulisen.
Siden kong Erik
Lam, Erik Emunes ef
terfølger, abdicerede
og gik i kloster for at få
fred og ro, har borger
krigen raset i landet. I
Danmark vælges kon
gerne i modsætning til
visse andre lande, hvor
kongerne arver tronen.
Det giver problemer,
når de forskellige
landsdele ikke kan
enes.
Landet befinder sig i
en katastrofetilstand.
Udviklingen er stoppet
helt op, og landet bli
ver fattigere og fatti
gere for hver dag.

Knud slået
Slangerup, 1146
Knuds hær har lidt
nederlag i et stort slag
ved Slangerup. Det er
den første direkte mili
tære
konfrontation
mellem
Knud
og
Svend. Kampen var
voldsom, men Knud
kunne ikke stille noget
op mod Svends solda
ter.

Slesvig, hvor han gør
klar til revanche mod
Knud.

Valdemar
hertug
Slesvig, 1147
Svend har udnævnt
Valdemar til hertug i
Slesvig. En landsdel,
Knud også gør krav på.
Han har svarer igen
med at gøre sin egen
mand, Knud Henrik
sen, til slesvigsk her
tug. Det trækker op til
nye kamphandlinger.

Knud flygter
Jylland, 1151
Knud er flygtet til
Tyskland. Svend og
Valdemar har besat
hele Jylland, og Knuds
forsøg på med uden
landsk tyælp at tilba
geerobre det tabte land
mislykkedes.
Knud
prøver stadig, forlyder
det fra tyske kilder, at
stable en hær på bene
ne, men det ser nu for
alvor ud til, at Svend
og Valdemar kan be
tragtes som Danmarks
ledere.

Valdemar
bryder
med Svend
Roskilde, 1154
Valdemar har brudt
med Svend. Han har
sluttet sig til Knud i
kampen om at skabe
fred i Danmark.

Danmark
Kæmpefiasko bliver delt
Mecklenburg, 1147
Ærkebiskop
Eskil,
Lund, har fået et forlig
i stand mellem de stri
dende parter. Svend og
Knud er taget på et
fælles togt mod de ef
terhånden temmelig
nærgående vendiske
sørøvere. Men togtet
er, efter hvad det oply
ses, blevet en kæmpe
fiasko. Da skåninger
nes skibe kom i kamp
med venderne, næg
tede jyderne at yde
hjælp. Fjenden har ud
slettet Svends flåde.
Svend befinder sig nu i

Lolland, 1157
Efter nye kampe, hvor
under Svend med en
udenlandsk hær har
erobret Fyn og Lol
land, så Knud og Val
demar ingen anden
udvej end at gå til for
handlingsbordet. For
handlingerne har re
sulteret i en ny deling
af landet: Valdemar
får Jylland, Knud
øerne og Svend Skåne.
Endelig er det aftalt, at
de tre topforhandlere
mødes i Roskilde se
nere på året for at be
kræfte aftalerne.

Svend kom ikke langt, da han tog flugten fra slagmar
ken på Grathe Hede. Nogle bønder genkendte ham og
myrdede ham.

i trådene
Så længe der er mere end én konge i
Danmark, vil den tyske kejser være
landets virkelige magthaver.
Sandheden er, at vore danske »kon
ger« ikke er andet end kejserlige mari
onetter. Forsøger de at vikle sig ud af
edderkoppespindet, vil kejseren hurtigt
kunne finde en villig medspiller igen.
Danmark er for tiden et tysk len som Sachsen og Bayern er det. Det er et
borgerkrigshærget land, der ustandse
lig forsøger at helbrede sine politiske
sygdomme ved at drikke af den medi
cin, kejseren så beredvilligt stiller til
rådighed. Men der er gift i flasken.
Svend, Knud og Valdemar er to for
mange. Hvad enten de slås eller forli
ges, er det på kejserens betingelser.
Danmark har mere end nogen sinde
brug for en stærk mand.

Derfor
to
kirketårne

Blodgilde
i Roskilde
Roskilde, 1157
Knud er blevet myrdet under festlighederne i
Roskilde. De havde også nær kostet Valdemar li
vet, men det lykkedes ham at slippe bort. Velun
derrettede kilder oplyser, at Valdemar er alvor
ligt, men ikke dødeligt såret. Svend proklamerede
i dag i Roskilde, at Knud og Valdemar startede
urolighederne under festen i Roskilde, og at han
selv med nød og næppe slap ud af gildesalen med
livet i behold. Det erfares dog, at det var Svends
folk, som myrdede Knud og sårede Valdemar.
Baggrunden skulle være, at Svend ved at skaffe
sig af med sine rivaler vil sikre sig magten i Dan
mark. Beretninger fra blodgildet i Roskilde går ud
på, at Svend på et tidspunkt forlod festen. Der
blev drukket tæt, og de fleste var stærkt berusede.
Pludselig stormede Svends soldater ind og gik løs
på festdeltagerne. Valdemar tog sammen med Ab
salon flugten til Jylland, hvorfra han forsøger at
føre kampen videre.

Det blev
Valdemar
Grathe Hede, 1157
Valdemar fik i dag sejren i kampen om den dan
ske trone. Under et afgørende slag med Svend på
Grathe Hede nær Viborg blev Svends hær tilin
tetgjort. Selv tog Svend flugten, men han blev
genkendt af nogle bønder, som slog ham ihjel.
Store opgaver venter den ny konge. Landet er øde
lagt af 10 års borgerkrig, og der forestår nu et
kolossalt genopbygningsarbejde.

»Der skal bygges spir på kirken, hvis du får
en datter, og et tårn, hvis det bliver en søn.«
Sådan sagde øtormanden Asser Rig, Fjenneslev, til sin kone, før han tog på rejse,
fortælles det (øverst). Da han nogen tid ef
ter kom hjem (nederst) blev han meget
overrasket: kirken dukkede op i horison
ten med to tårne, et udtryk for, at han
havde fået to sønner, Absalon og Esbern
Snare. Valdemar er vokset op i Rigs hjem i
Fjenneslev, hvor han betragtes som en søn
af huset på lige fod med Absalon og Es
bern.

ABSALON
STOPPER
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TERRORISTERNE

Arkona, 1169
Arkona, vendernes stærkeste fæstning på
Rügen, har overgivet sig til kong Valdemar,
38, og biskop Absalon, 31.
Efter Arkonas fald har de øvrige byer på
øen overgivet sig uden sværdslag, og der
skulle hermed være sat punktum for vender
nes terroraktioner mod de danske kyster.
Arkona ligger på en høj klint. Mod øst, syd
og nord danner havet et naturligt værn. Kun
fra vest havde den danske hær mulighed for
at trænge ind i byen. Her består befæstningen
af en jordvold med palisader.

Panik i byen
Pludselig bemærkede danskerne, at jorden
under voldens trætårn var sunket sammen,
så der var opstået et hulrum. En af soldaterne
kravlede derind og fyldte hulrummet med
halm, som blev stukket i brand. Kort efter
stod tårnet i lys lue.
Panikken bredte sig hurtigt i byen. Forsva
ret truede med at bryde sammen, fordi solda
terne både måtte optræde som brandmænd
og slås.
Absalon udnyttede situationen til en storm.
Hæren rykkede frem, og efter en kort, hektisk
kamp indså byen det umulige i at fortsætte
forsvaret. En parlamentær søgte kontakt med
Absalon. Kampen blev stoppet, og kort efter
overgav Arkona sig.

Her slæber straffefanger
Svantevit ud ad Arkona
Svantevitstøtten blev
slæbt ud af templet for
øjnene af byens ind
byggere. De turde ikke
selv gøre arbejdet,
fordi de frygtede gu
dens hævn. I stedet
blev byens straffefan
ger tvunget til jobbet.
Udleveringen
af
Svantevit og alle skat
tene er et af hoved
punkterne i de danske
fredsbetingelser. Des
uden skal alle kristne
fanger løslades uden
betaling, og for fremti
den må Arkona stille
soldater til dansk le
ding. Med udleverin
gen af afguden er det
definitivt slut med Ar
konas hedenskab. Val
demar har i forbindelse
med fredsslutningen

betinget sig, at ven
derne går over til kri
stendommen.
Der var nærmest
lynchstemning i Ar
kona i går, da dan
skerne trængte ind i
templet for at øde
lægge symbolet på
vendernes hedenskab.
Hele byen var forsam
let foran bygningen for
at følge aktionen.
Mange brød sammen
i gråd, da straffefan
gerne
slæbte den
faldne gud ud af byen
til den danske lejr.
I afles gik kokkene
med deres økser i krig
med Svantevit. Fra
den danske lejr oply
ses, at træet var for
trinligt som brænde
under kogekarrene.

Nytvåben
Arkona, 1169: Soldaterne har fået et nyt våben. Det er
armbrøsten, som nærmest må betegnes som en svær
bue med mekanisk spænding og udløsning. Våbnets
slagkraft ligger langt over, hvad man hidtil har kendt.
Pilene føres frem med en fart og en styrke, som forår
sager uhyggelige ødelæggelser på ofrene.

Absalon i slagsmål,

da man ville vælge

ham til ærkebiskop

Nu bygges
i brændte
teglsten
Træ og natursten er på vej ud som byg
gemateriale. Nu opføres de fleste huse i
brændte teglsten.
Teglstenen har slået de traditionelle
byggematerialer ud, efter vi har hentet
teglbrændere og murere fra Lombar
diet og Frankrig. I disse lande findes
specialister i den ny byggeteknik. Basis
for tegl er ler. Stenene fremstilles på
selve byggepladsen i små ovne, så den
besværlige og fordyrende transport
undgås.
Tidens mest imponerende teglstens
værk regnes Valdemars-muren med
tårne ved Dåne virke for at være. Foran
hovedvolden omtrent midt i befæst
ningslinien bygger kongen en ca. 4 ki
lometer lang mur, 2 meter bred og 6-7
meter høj. Muren hviler på et funda
ment af kampesten og foran etableres
en bred vandgrav.
Overalt i landet bygges borge. Kon
gen står selv som bygherre på Sprogø, i
Korsør og i Vordingborg. I Nordsjæl
land ligger Søborg, som ejeren, ærkebi
skop Eskil, i øjeblikket moderniserer
med tegl, ringmure og porttåme i bed
ste europæiske stil. Af andre borgvær
ker kan nævnes Nyborg, Bastrup og
Lilleborg i Almindingen på Bornholm.

Der opstod tumultagtige scener med håndgemæng, da kannikeme i går i Sankt Laurentius kirke krævede, at
Absalon overtog posten som ærkebiskop efter Eskild.

Lund, 1177
Det kom i går til hånd
gemæng
i
Sankt
Laurentius kirke i
Lund, da biskop Absa
lon nægtede at lade sig
udnævne til ærkebi
skop i Lund efter den
gamle
ærkebiskop
Eskil, 77, som ønsker
at trække sig tilbage.
Ærkebiskop Eskil og
forsamlingen brugte
timer på at overtale

Absalon til at tage mod
tilbudet, men Absalon
fastholdt sit afslag.
Absalons
stædige
holdning gjorde for
samlingen mere og
mere ophidset, og til
sidst greb nogle kan
niker fat i ham for at
tvinge ham med magt.

Højt spil
Baggrunden for ophid-

Løver springer,
hjerter i brand

Her er Valdemars ny våben på hans segl: tre løver om
givet af hjerter.

seisen er, at alle ved, at
Absalon spillede teater
på mødet i Lund. Han
vil intet hellere end at
være nordisk ærkebi
skop i Lund, men han
ønsker ikke at give af
kald på bispestolen i
Roskilde. Han frygter,
at posten i Lund bliver
for isoleret i forhold til
det øvrige land, og at
han derved mister sin
stilling som Danmarks
mest indflydelsesrige
mand.
Derfor spiller han
højt spil.

Slog flere ud
En af de tilstedevæ
rende i kirken fortæl
ler, at Absalon slog
flere i gulvet. Kanni
keme rev sådan i ham,
at de ødelagde hans tøj,
og det var nær kommet
til regulært slagsmål,
så voldsom modstand
gjorde Absalon, da
kannikeme ville slæbe
ham hen til bispesto
len. Til sidst lykkedes
det kannikeme at få
den genstridige bisp
med, men han nægtede
at sætte sig i stolen, så
det ikke skulle se ud,
som om han gav sit
samtykke.

Havn
sikres
af borg
Købmændenes Havn,
1167
Absalon vil nu sikre
den vigtige handels
plads »Købmændenes
Havn«, som ligger ved
det smalle farvand
mellem Sjælland og
Amager, med en borg.
Det sker efter at den
norske jarl Erling
Skakke for kort tid si
den forsøgte at angribe
handelspladsen. Skak
ke havde forinden ved
Djurså udslettet den
jyske flåde, men ved
Havn stod Absalon
klar med hæren og
Skakke opgav at an
gribe.
For at afværge lig
nende situationer sik
rer Absalon nu han
delspladsen med en
fæstning, som placeres
på en ø i det smalle
sund og omgives med
en mur.

Valdemarsmuren foran Danevirkebefæstningen regnes for at være tidens største
teglstensbyggeri. Muren er næsten syv me
ter høj og den danner et effektivt værn mod
Qendtiige tropper sydfra.

Stor egns
udvikling

nu i gang
Der anlægges for tiden masser af ny
landsbyer, og ny jordarealer tages ind
til dyrkning. Bl.a. er et omfattende
program med skovrydning i gang.
Udviklingen startede de fleste steder
med en udvidelse af det dyrkede areal,
men ofte kommer de ny marker til at
ligge så langt borte fra landsbyen, at
man til sidst foretrækker at opføre helt
ny gårde i nær tilknytning til marker
ne.
Den ny bebyggelse bevarer mange
steder forbindelsen til den oprindelige
landsby, sådan at man stadig har by
mark, skov og eng som fælleseje. Andre
steder sker imidlertid en decideret de
ling af fællesarealerne, og der opstår et
helt selvstændigt landsbysamfund.

Rekord
byggeri

af kirker
giver job
til alle

Der færdiggøres i øje
blikket omkring tyve
kirker om året, og den
store interesse for kir
kebyggeri ser ud til at
fortsætte mange år
endnu. Byggebranchen
ser fremtiden i møde
med fortrøstning og
mener ikke, at man
behøver frygte arbejds
løshed de første mange
år.
I Jylland har nu næ
sten hvert eneste sogn
en ny kirke, men i
Skåne og på øerne er
der stadig masser af
arbejde, og på Lolland-Falster står man
først lige ved begyn
delsen. De fleste kirker
er mange år undervejs,
og der arbejdes på
200-300 ad gangen.

Bygge
stop
Byggefagenes
stør
ste problem er de vold
somme svingninger i
efterspørgselen.
Det
mærkes, når en stor
byggeplads - især en
domkirke - standser
arbejdet, fordi der ikke
er flere penge i kassen.
Derfor er det ikke
mindst af beskæftigel
sesmæssige grunde en
fordel, at den ledige
arbejdskraft kan spre
des og opsuges. Det
gælder både teglbræn
dere, murere og tømre
re, men også kunst
håndværkere, der ud
fører
glasmalerier,
drevne messingarbej
der, skulpturelle ud
smykninger og kalk
malerier. De spredes
dog nødigt mere end
højst nødvendigt, og
når domkirken kalder,
pakker de hurtigt
værktøjet og befolker
de tomme værksteder
igen.
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Nu får vi
en rigtig
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Saxos manuskript med hans egne rettelser.

Sorø, 1212

Tvege Merløse kirke på Holbækegnen er blevet udstyret med to tårne.

Helt ny type

Typisk mindre dansk landsognskirke. Her er det Nørre Vium kirke ved Ringkø
bing. Kirken ses fra nordøst.

Danmarks

Hidtil har byggefagene
været indstillet på
domkirker, landsby
kirker og enkelte klo
sterkirker, men med
købstædernes hastige
vækst vil der i årene
fremover blive hårdt
brug for endnu en kir
ketype, nemlig køb
stadskirken, der skal
betjene en stor menig
hed. De arkitektur
kyndige trækker på
skuldrene af køb
stadskirkerne, der fo
reløbig ikke udmærker
sig ved andet end god
plads.

Ingen har tidligere bekymret sig om at skrive
Danmarks historie, men nu sker det med
Saxos ambitiøse kæmpeværk »Danernes
bedrifter«.
Saxo, 32, har dog ikke skrevet danmarkshi
storie for danskerne, men for udlændinge.
Det er et prestigeværk, der forlener Danmark
med en fortid, der er lige så gammel og lige så
interessant som Grækenlands og Roms.
Saxo, der var sekretær hos den for elleve år
siden afdøde ærkebiskop Absalon, fik arbej
det pålagt af ærkebispen selv, og han tager
sig god tid til opgaven. Til den imponerende
stofmængde og de vide historiske perspekti
ver svarer den sproglige udformning. Forfat
teren skriver latin som en romer fra kejserti
den, og han foretrækker bredde og ordrige
vendinger frem for korthed. Med utrolig
kunst og tålmodighed oversætter han Bjarkemålets vers til latinsk poesi. Når han en
gang ad åre er færdig, vil »Danernes bedrif
ter« kunne sættes ind på bibliotekshylderne
side om side med Livius og Tacitus.

Dagmar kom
til live igen for
at sige farvel

Kort før Valdemar trådte ind i sygeværelset var dronningen død. Men som ved et
mirakel vågnede hun op et kort øjeblik og talte med kongen.

Ribe, 24. juni 1212
Valdemar Sejr, 42, fik
- nærmest ved et mi
rakel - sagt farvel til
dronning Dagmar, før
hun døde på Ribehus
efter kort tids alvorlig
sygdom. Da kongen ef
ter et fantastisk ridt
fra Skanderborg nåede
frem til dødsværelset
var det kun for at erfa
re, at dronningen lige
var død. Men pludselig
kom dronningen i et
kort øjeblik til live
igen, vekslede nogle få
ord med sin mand og
sov atter ind i døden.
Kongen var til møde
i Skanderborg, da han
fik besked om dron
ningens sygdom.
Et øjeblik efter var
kongen undervejs med
et følge på omkring
100 ryttere. Han kla
rede den lange stræk
ning uden ophold. Han
var alene, da han kom
til Ribe. Ingen kunne
følge hans vilde tempo.
Dronning Dagmar
døde efter kun syv års
ægteskab, i den samme
by som hun blev gift i
med den dengang
Valdemar.
35-årige
Ægteskabet var fra
den første dag popu
lært.

Markedet i
Skanör

økonomisk
mirakel
»Det største økonomi
ske mirakel i vor tid« sådan må man be
skrive sildefiskeriet i
Øresund, der har været
i rivende udvikling de
sidste tyve år, og så er
der endda dem, der
mener, at vi kun har
set begyndelsen endnu.
Fiskeindustrien har
nu for alvor, takket
være det rene hvide
salt fra Lüneburg, be
gyndt at udnytte de
store sildefangster i
Øresund. Vandet er i
september og oktober
så proppet med sild, at
både ikke kan roes,
fordi de sidder fast i
stimerne, fortælles det.
Det var de initiativ
rige købmænd fra den
unge hansestad Lü
beck, der først opda
gede fidusen, og de har

forstået at udnytte
den. For hver tønde
salt, de bringer til Øre
sund, kan de hjemtage
fem-seks tønder spege
sild, og der er rivende
afsætning. Dansk sild
er ved at blive den
mest efterspurgte fa
ste-mad i Tyskland,
hvor man ikke er for
vænt med fisk fra de
store have.
Hvert år i september
vokser der pludselig en
hel by op på den san
dede, lyngklædte halvø
Skandr - en by af telte,
bræddeskure og bivouakker. To måneder se
nere forsvinder den så
brat, som den kom.
Men i den korte tid,
den står, omsætter
man her flere penge og
varer end i hele resten
af Danmark året igen-

Så tæt står silden i Øresund. Hvis man stikker en hel
lebard ned i vandet, bliver den stående af sig selv. Og
fiskerne kan fylde nettet direkte fra stranden uden at
få våde fødder.

nem. Det er i de senere
år blevet skik, at de
skånske godsejere op
kræver deres landgil
der i august, så de kan
komme af sted til Skånemarked med penge
på lommen. De lubske
skibe fører masser af
lækre varer til Skanör.
De kommer med tøj og
silkestoffer, glaseret
lertøj og meget andet øl ikke at forglemme. I
disse år er danskerne
ved at vænne sig til
brygget med humle og
ikke med pors.
Der tjenes store
penge på Skanör, men
hvem tjener mest? For
de danske fiskere, der
lander fangsten, er der
gode daglønninger at
hente. Men de ser
skævt til tyskerne, der
hager sig til Liine-

burg-saltet og ikke la
der andre få del i han
delen.
Tyskerne er util
fredse med, at de skal
købe fisken, når dan
skerne nærmest får
den forærende.
Den største profit
går uden tvivl i kon
gens lomme. Ikke
alene er Skandr gam
melt krongods, han
kan også gøre krav på
alt, hvad der kommer
fra havet. På Skanor-markedet findes
alt inden for området
told, omsætningsafgif
ter, stadelejer o.s.v.
o.s.v.
Og hvis nogen skulle
være så uheldig at
vælte med en vognlad
ning sild, tilhører den
kongen, fordi sildene
ligger på hans jord!

Danmark

ved at

blive vel
færdsstat
Ribe, 24. juni 1212
Danmark er ved at udvikle sig til et
velfærdssamfund. Vi har aldrig haft det
bedre. De politiske forhold er langt
mere stabile end i landene omkring os,
der alle slås med problemer.
Udlandets vurdering er, at Danmark
ligger lunt i svinget. Der er økonomisk
højkonjunktur, politisk stabilitet og
kulturel blomstring.
En udenlandsk iagttager - abbed Ar
nold ved benediktinerklostret i Lübeck
- ser lyst på Danmarks situation.
»Ved at leve som naboer til tyskerne
har danskerne lært at tilegne sig deres
skikke og efterligner både i mode og
våben andre lande. Danskerne gik tid
ligere i sømandstøj, fordi de som kyst
boere altid arbejdede med deres skibe.
Nu går de med skarlagen, broget og
gråt skind- og pelsværk, purpur og lin
ned. Fiskeriet ved Skåne har gjort dan
skerne velhavende, så de har råd til at
klæde sig.
Også i videnskabelig dannelée har
danskerne haft fremgang. Velhavende
forældre sender deres sønner til Paris,
hvor de studerer både teologi og verds
lige fag. I Paris opnår de ikke blot bog
lig dannelse, men lærer også at tale
fransk. Mange danske studenter har
drevet det vidt både inden for gramma
tik, veltalenhed, filosofi og teologi.

Se her hvis
du skal
i audiens
Her er nogle gode råd for folk, der skal i
audiens hos kongen. I kongsgården
gælder den hovedregel, at man ikke går
indenfor med overtøjet på, men tager
sin kappe af og rækker den til en tjener
ved døren, inden man søger foretræde.
Sidder kongen til bords, stiller man
sig i en passende afstand foran og ven
ter, til han har tid til at tale med én.
Det anses for høfligt at stå med hæn
derne lagt fladt over hinanden foran. I
hvert fald er det ikke god tone at støtte
sig til bordkanten eller ligefrem lægge
sig ind over bordet, medens man taler
med kongen.
Det skulle være overflødigt at gøre
opmærksom på, at man skal tale dan
net og korrekt. Hvis man underholder
sig med en bordherre eller dame, så tal
dæmpet. Det er ikke sikkert, det øvrige
selskab bryder sig om at blive delag
tiggjort i samtalen. Spis og drik hur
tigt, bliv aldrig beruset. Når kongen
selv løfter sit bæger, holder man en
pause i maden så længe. Skulle man
selv være ved at løfte bægeret, venter
man til majestæten har drukket.

Henrik Harpestreng:

Danmarks

Ingefær gi’r bedre sex-liv
Den kendte naturlæge, Roskilde-kanniken Hen
rik Harpenstreng, har samlet en håndfuld råd og
vink til berigelse og glæde i sexlivet.
Vil man være i stand til at gennemføre et langt
samleje uden at miste kræfterne og til stor glæde
for kvinden, skal man have en ingefærrod i mun
den. Hvis kvinden også tygger ingefærrod, er hun

sikret mod graviditet. Kniber det med at opnå den
rette erotiske stemning, skal man drikke vin
blandet med muskatblomme.
Hvis ens sex-lyst er for stor, kan man i tre dage
på fastende hjerte spise øjentrøstrod med val
muemælk. Så kan man holde sig fra kvinder en
hel uge.
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DANNEBROG FALDER
NED FRA HIMMELEN
Lyndanisse, 15. juni 1219
»Vi så et rødt-hvidt flag dale ned fra himlen.
Vi tog det som tegn. Det gav os nyt mod.«
Sådan fortæller danske soldater efter sla
get i dag.
Flaget er formentlig kongens felttegn, et
rødt banner med et hvidt kors, som rev sig løs
i kampens hede og af vinden blev hvirvlet ind
over de kæmpende.
Men det er en kendsgerning, at et truende
nederlag blev vendt til sejr, og dermed har
Valdemar Sejr, 51, erobret Estland.
Den danske invasionshær blev landsat ved
Lyndanisse. Esternes primitive skanser blev
hurtigt sat ud af spillet, og på skansernes
plads gik danskerne i gang med at opføre en
fast borg. Erobringen af Estland, der var
planlagt som et korstog for at kristne de he
denske estere, så ud til at blive en let sag. De
omkringboende accepterede hurtigt dan
skernes magt og lod sig døbe.
Det afgørende slag stod i dag. I tillid til, at
esterne allerede havde underkastet sig det
danske herredømme, holdt hele den konge
lige hær sig i ro i lejren. Soldaterne havde lige
rejst sig fra aftensmaden, da store skarer af
higende estere pludselig myldrede frem fra
flere sider. De rettede deres første angreb
mod et stort og prangende telt, som de åben
bart troede var kongens, men som var kvar
ter for den nyudnævnte biskop af Estland,
Theoderik. Bispen og hans mænd blev alle
dræbt. Tumulten omkring biskoppens telt
gav danskerne så meget pusterum, at de nå
ede at gribe til våben og tage kampen op.

Mange døde
Det er højst tvivlsomt, om danskerne havde kun
net klare det, hvis ikke fyrst Vitoslav og hans
vendere havde sat sig voldsomt til modværge, da
esterne kom løbende ned ad skrænten og ind i
deres lejr. Det lykkedes Vitoslav at slå angrebet
tilbage, og da de estere, som kæmpede i den kon
gelige lejr, så kammeraterne vige, begyndte de
også selv at vakle. Endelig lykkedes det kong
Valdemar at få samling på alle sine tropper, så de
under fælles ledelse kunne gå til modangreb. Sla
get varede til langt ud på natten. Da var esterne
for alvor slået og trak sig tilbage med et tab på
mere end tusinde faldne.
Efter slaget blev der under en gudstjeneste tak
ket for sejren.

Det gav en særlig stemning over slagmarken, da kong Valdemars felttegn - et hvidt kors på en rød bund dalede ned fra himlen over de kæmpende. Beretningerne fra Lyndanisse lægger stor vægt på denne detalje,
selv om mange tvivler på, at historien er sand.

Købmændene er klar
Kong Valdemar har nu
føjet Estland til de
kristne lande ved
Østersøen, og Dan
mark er kommet i be
siddelse af en vigtig
base for øst-handelen.
De kristne startede
for nogle årtier siden
deres korstog mod øst.
De brød op fra egnene
vest for Elben og Trave
og under slagsangen
»Til Østerland vil jeg
fare, der er et bedre
sted« underlagde de sig
vendernes og balternes
lande. De blodtilsølede

afgudsstøtter af Pripegala og Svantevit blev
styrtet. Endnu bringes
ofre til afgudeme i Li
tauens mørke skove,
men det er kun et
spørgsmål om tid, før
kristendommen også
her sejrer over heden
skaben.
Hvis kong Valdemar
ikke havde gennemført
korstoget mod Estland,
ville svenskerne givet
vis have taget springet
over den finske hav
bugt. Nu kommer de
for sent.

De tyske sværdrid
dere prøvede, men
kunne ikke knække
esterne, og det blev den
danske konge, der
lagde sydkysten af den
finske bugt og søvejen
til Rusland under sit
herredømme.
Købmænd og han
delsfolk står nu klar til
at invadere den ny
danske koloni.
I de danske Sankt
Knudsgilder hersker
der store forventnin
ger. Man har allerede
foden inden for i Visby

på Gotland, og man er
parat til at rykke ind i
Estland så snart for
holdene er nogenlunde
sikre. Den gamle esti
ske borg på højdedra
get ved Lyndanisse
blev tilintetgjort under
kampene, men hæren
gik straks i gang med
at bygge en ny, som
skal hedde Danskernes
By - eller Tallin. Der
er også allerede ud
nævnt en efterfølger til
den dræbte bisp The
oderik. Kong Valde
mar spilder ikke tiden.

Jyske lov skridt på

vej mod

Valdemars
irste sorg
sønnens
bratte død

kvindens
frigørelse
Vordingborg,
marts
1241
Jyske Lov, som i dag
blev præsenteret i
Vordingborg, er et væ
sentligt skridt på vej
mod kvindernes frigø
relse. Efter loven er det
ikke længere muligt
for en mand at have en
elskerinde og smide
hende ud, når det pas
ser ham.
Bor en kvinde og en
mand sammen i tre år
og har regelmæssigt
samleje, spiser de ved
samme bord, og har
hun nøgler til husets
døre og kister, betrag
tes hun juridisk som
hans ægte viede kone.
Jydernes lov har væ
ret længe undervejs.
Både sjællænderne og
skåningerne har for
længst skaffet sig gode
og brugbare lovbøger,
men til gengæld kan
jyderne rose sig af at
have fået en lov, som
kongen gav dem, og
som de selv har vedta
get. Den officielle præ
sentation var henlagt
til Vordingborg.

Første side af
den ny lovbog.
Det store, rigt
ornamenterede
»M« er første
bogstav i lo
vens berømte
indledningsord:
»Med lov skal
land bygges.

Kong Valdemar med sin døde søn. Han
blev ramt af et vådeskud under en jagt og
var dræbt på stedet.

Jyske Lov præsenteres i Vordingborg. Kongen og en stor forsamling
af bisper og andre fremtrædende personer følger her bisp Gunners
oplæsning af loven.

Med lov

skal land
bygges
Lovens fortale er skre
vet af Viborg-bispen,
Gunner, 90 år:
»Med lov skal land
bygges, men ville en
hver nøjes med sit eget
og lade andre nyde
samme ret, da behø
vede man ikke nogen
lov. Ingen lov er så god
at følge som sandhe
den, men hvor man er i
tvivl om, hvad der er
sandhed, skal loven
vise sandheden.«

Vordingborg, 28. marts 1241
Kun godt en uge efter at have udstedt
Jyske Lov døde kong Valdemar Sejr på
Vordingborg 71 år gammel og efter en
næsten 40 år lang regeringstid.
Det var nærmest tilfældet, der i 1202
bragte den da 32-årige sønderjyske her
tug Valdemar på tronen, nemlig brode
ren Knuds forholdsvis tidlige død og
hans barnløshed.
Tronstridighedeme i Norge og Sve
rige tillod også heldige indgreb, der
øgede Danmarks indflydelse i Skandi
navien, og højdepunktet i Valdemars
regering var uden tvivl Estlands ero
bring 1219. Stormagtsstillingen fra
Knud den Stores tid var genskabt.
Blev kong Valdemar overmodig af
sin medgang? Det skulle i hvert fald
vise sig, at han havde bygget en kolos
på lerfødder. Under en jagt på Lyø i for
året 1223 modtog han sin vasal, grev
Henrik af Schwerin og festede med
ham, men om natten overfaldt og bort
førte Henrik både sin vært og hans søn,
den unge Valdemar. Denne kidnapning
slap alle fjenderne løs.

Skibbrud

Tyve hænges
Den nye lov er en
blanding af gammelt
og nyt, måske nok
ipest gammelt. Selv
tægt gælder stadig for
den mand, der finder
sin kone i seng med en
anden. Bliver elskeren
dræbt i sengen, er det
nok at bringe de blo
dige sengeklæder til
tinge og tinglyse dem
der, så er den bedragne
ægtemand fri for tilta
le.
Tyvens straf er også
- nu som før - hæng

ning, men her er der
dog indført visse æn
dringer. Hvor det tidli
gere var den bestjålnes
ret og pligt selv at
hænge tyven, skal han
nu overlade arrestan
ten til ombudsmanden,
der skal »hænge ham
for rettens og kongens
magts skyld og ikke af
hævn. Bonden må ikke
selv hænge sin tyv,
fordi han gør det af
hævn, og han må ikke
tage sig selv til rette,
selv om der er handlet

ilde mod ham«.
Med jyske lov griber
kongen også direkte
ind i familielivet,
endda på et af de mest
ømtålelige områder.
Hvis en broder nægter
sit samtykke til sin sø
sters giftemål, fordi
han ikke vil give slip
på hendes retmæssige
medgift, kan hendes
fjernere slægtninge nu
indbringe sagen for
kongen. Kongen vil da
sørge for, at hun får en
ægtemand.

Kong Valdemars forsøg på at genrej
se sin magt led skibbrud i slaget ved
Bornhoved i Holsten i 1227.
De sidste fjorten år af hans rege
ringstid blev rolige. Han koncentrerede
sig om landets indre styre og ældedes
som en resigneret mand.
Også i sit privatliv havde kong Val
demar store sorger. I 1212 mistede han
sin første kone, Dagmar, og i 1221 sin
anden kone, Berengaria, datter af kong
Sancho af Portugal. Hårdest ramte dog
vist nok sønnen Valdemar den Unges
død i 1230. Han blev ramt af et me
ningsløst vådeskud under en jagt, kun
22 år gammel.
I sit andet ægteskab har Valdemar de
tre sønner Erik, Abel og Christoffer og
uden for ægteskab Niels og Knud. Erik
er udset til faderens efterfølger. De an
dre fem er forsørget med hertugdøm
mer og grevskaber.
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skibet dur
ikke mere

Den ny skibstype: koggen.

Et af Danmarks vigtigste erhverv, skibsfar
ten, er ved at bryde sammen i konkurrencen
med det nordtyske hanseforbund, en stærk
sammenslutning af søfarts- og handelsbyer
ved Østersøens kyst.

Ny type
Bag klostrenes tykke mure sysler munkene med mange forskellige nyttige ting.

Første socialforsorg
Flere og flere står af
ræset for at gå i klo
ster. Det rolige, enkle
liv bag de tykke mure
fjernt fra verdens
tummel og problemer
tiltaler mange, og inte
ressen for klosterlivet
sætter gang i kloster
byggeriet over hele
landet. Der findes nu
mellem 50 og 100, for
delt på både munke- og
nonneklostre.
Det er ikke bare folk,
som har et mislykket
liv bag sig, der søger
trøst
i
klostrene.
Mange mænd i betyd
ningsfulde og ledende

stillinger vælger det
ydmyge og fattige liv.
På den måde er klo
strene kommet til at
råde over betydelige
menneskelige ressour
cer, som også kommer
samfundet til gode.
Klostrene udvikler
sig i disse år til kultur
centre. De fører an in
den for litteratur, vi
denskab, kunst og hi
storie.
Også en udvikling og
forbedring af dyrk
ningsmetoderne
i
landbruget finder sted
på klostrene, som for
størstedelens
ved

kommende råder over
store jordtilliggender.
Det er især cistercienseme, der har kastet
sig over landbruget.
Mønsterlandbrug kan
ses på klostrene i Es
rum og Sorø, men også
mange andre steder er
man godt med.
Cistercienseme in
teresserer sig meget
for lægekunst. I klosterhaveme udvikler
munkene
sjældne
planter med lægende
kraft, og munkene
skriver store værker,
hvor alle kendte oplys
ninger om sygdomme

og helbredelse samles.
Munkene har også
taget skridt til opret
telse af en social for
sorg i Danmark. For
dette arbejde står de
såkaldte tiggermunke,
franciskanerne og do
minikanerne. De for
søger som en protest
mod kirkens verdslig
gørelse med jord, ejen
domme og finansielle
transaktioner at leve
som Jesus: i fattigdom
uden materielle goder.
Munkene færdes bar
fodet i dårligt tøj, og de
opretholder livet ved
tiggeri.

Hanseforbundet har
taget en ny skibstype,
koggen, i brug. Koggen
laster langt mere og er
forsynet med regulære
lastrum, så varerne
kommer
tørre
og
uskadte frem. Sejlfø
ringen giver skibet
bedre og hurtigere sej
lads. Og endelig er be
sætningen skåret ned
til et minimum med
store fald i fragtra
terne og dermed billi
gere varer til følge.
Vikingeskibet, som
man stadig satser på i
Danmark, kan ikke
klare sig mod koggen,
som formentlig i løbet
af nogen tid har over
taget al væsentlig
skibsfart i de nordiske
farvande.
Konkurrencen fra
koggerne er især en al
vorlig sag for bønder
ne, som fra gammel tid
har stået for sejladsen i
modsætning til hanse

forbundet, hvor det er
de store byer, søfarten
knytter sig til.
Den ny skibsfart
truer også den vigtige
handelsrute mellem
Nordsøen og Østersøen
ad Ejder/Trene til Hollingsted og videre over
land langs Danevirke
til havnen i Slesvig.

Ny chance
Koggerne kan med
deres større dybgående
ikke klare det lave
vand i åerne og vælger
i stedet ruten nord om
Skagen over Kattegat
og videre gennem Øre
sund til Østersøen.
Det giver naturligvis
udviklingsmuligheder
for egnene omkring
Øresund. Her får den
nyanlagte by Køben
havn sin chance, men
det opvejer langtfra det
tilbageslag,
dansk
økonomi oplever i disse
år.

MUNKE TRUER MED
AT GIVE BISKOP KLØ

Kongen
løsladt
Roskilde, 1264
Den 15-årige Erik Glipping er vendt
tilbage til Danmark, som han ikke har
set siden slaget på Lohede for tre år si
den. Her blev både kongen og hans mo
der, dronning Margrethe, taget til
fange af hertug Erik af Sønderjylland.
Som et led i fredsslutningen, der
bl. a. omfattede dronningens frigivelse,
blev Erik på det nærmeste pantsat.
Han kunne dog ombytte krigsfangen
skabet med et mere behageligt ophold
hos sin markgrevelige familie i Brandenburg. Nu er forligets betingelser alle
opfyldt, og Erik har fået sin bevægel
sesfrihed igen. Det ventes at han snart
erklæres myndig og vil være i stand til
at overtage regeringen selv. Man stiller
store forventninger til den unge konge,
der i hvert fald ikke kan drages til an
svar for den uheldige politiske udvik
ling gennem de sidste tre år.

Mirakler
i Ringsted
Munkene er selvbevidste og står skulder ved skulder i striden.

Øm, vinteren 1264
Konflikten mellem bi
skop Tyge, Århus, og
munkene i Øm kloster,
der længe har ulmet,
er nu kommet til åbent
udbrud. Bispen kræver
kost og logi på klostret,
når han opholder sig
på egnen. Men mun
kene nægter, at de er
forpligtet til at varte
biskop Tyge op.
I går kom bispens
kokke ridende ind i
klosteret og gik straks
til køkkenchefen, hvor
de forlangte at få ad
gang til køkken og spi
sekammer. Køkken
chefen henviste dem til
klosterets chef, abbed
Bo, der svarede: »Sig
til bispen, at hvis I
kommer som vore gæ
ster, vil I få, hvad I har
brug for, men hvis I
kræver kost og logi
som en ret, får I ingen
ting.«

Ballade
Kokkene red bort, men
kom nogle timer se
nere tilbage og var nu
meget grove over for
abbeden. »Vil I ikke
give os det, så tager vi
det med vold, for nu er
bispen lige på trapper
ne.«
»Hvis I gør det, bli
ver der ballade,« råbte
abbeden, der er kendt
for sit voldsomme tem
perament.
Kort efter ankom Århus-bispen med sine

folk til klosteret og
spurgte abbeden, om
maden var klar.
»Ja, det er den vel
nok, men ikke her,«
svarede abbeden. Tyge
gik op ad trappen til
bispehuset, og da han
fandt døren låset, gav
han ordre til sine folk
om at slå den ind.
Der lød en truende
mumlen fra de ophid
sede munke, og en

præst sagde lige ud til
bispen, at han risike
rede, munkene gik løs
på ham, hvis han fort
satte med sine provo-,
kationer. I det samme
begyndte kirkeklok
kerne at ringe, og bi
spen troede, det var et
aftalt signal, og fandt
det klogest at forsvin
de.
En herremand, Ebbe
Ugotsen, har forgæves

forsøgt at mægle i stri
den mellem Øm klo
ster og Århus-bispen.
Munkene ville have bi
spens underskrift på,
at klosteret kun gav
ham mad som en gave
- ikke som en pligt.
Dette ville Tyge ikke
høre tale om, og forli
get gik i vasken. »Jeg
vil ikke modtage som
gave, hvad der er min
ret,« erklærede bispen.

Ringsted, 1264
Overførselen af Erik Plovpennings lig
til familiebegravelsen i Ringsted viser
sig at være en særdeles heldig disposi
tion. Kirken, der i forvejen rummer de
undergørende relikvier af Knud La
vard, har i de sidste år oplevet en ny
tilstrømning af pilgrimme, og der ind
træffer, fortælles det, talrige mirakler både ved selve graven og andre steder.
De synes alle at skyldes den myrdede
konge.
Nylig blev en svensk pige fra Motala
helbredt for døvhed ved graven, en
norsk pige genvandt synet, og en tolvå
rig dreng fra Ystad, der havde været
krøbling i to år, fik sin førlighed tilba
ge.

Tvinger pave Urban
ærkebispen til at gå?

myrtiet

Lund, 1264
Pave Urban 4. har fra
Orvieto sendt en skri
velse til ærkebiskop
Jakob Erlandsen, der
synes at gøre en ende
på den nu otte år
gamle strid mellem
ærkebispen og rege
ringen om hvem der
skal have magten i
landet: kirken eller
kongen. Paven har ta
get alle regeringens
klager mod ærkebi
spen til efterretning.
Den genstridige Er
landsen befinder sig i
øjeblikket i udlandet,
og paven beordrer ham
til omgående at stille
til forklaring i Rom.
Striden startede, da
domkapitlet i Lund
valgte kong Christoffers personlige fjende,

Kong Erik Plovpenning blev i 1250
myrdet på Slien. Kongen havde længe
ligget i strid med sin broder Abel, her
tug i Slesvig, og denne blev gjort an
svarlig for mordet. Han svor imidlertid
sammen med 24 riddere på sin uskyld.
Det lykkedes ham at få stemningen til
at vende, og 1. november kronedes han
på Viborg landsting som dansk konge.
Broderdrabet hvilede som en skygge
over hans regeringstid, som blev den
korteste, nogen dansk konge har haft.
Han dræbtes i 1252 under en militær
operation mod friserne.
Der er et sted i landet, hvor man sy
nes at have svært ved at tro på mirak
lerne - nemlig i Slesvig. Hertug Erik
Abeisen betragter det, der sker i Ring
sted, med den største skepsis. Jo mere
hellighed, der hobes op omkring Erik
Plovpenning, jo mere sværtes han selv
som søn af Eriks morder, kong Abel.
Også i Rom forholder man sig noget
skeptisk til begivenhederne, og man
har ikke taget skridt til nogen egentlig
helgenkåring.

Jakob Erlandsen, til
ærkebiskop uden først
at spørge kongen. Er
landsen står som ivrig
eksponent for den nye
kirkelige retning, der
kræver, at statsmag
ten skal sættes under
kirkens
formynder
skab.
Det kom til åben
strid, da Erlandsen
greb ind over for en

række kongelige ret
tigheder i Skåne, bl. a.
i forbindelse med op
krævning af toldafgif
ter, bøder og vragret.
Balladen blev total, da
ærkebiskoppen
be
gyndte at pille ved den
skånske kirkeret.
Paven har udarbej
det et langt anklage
skrift mod Jakob Er
landsen.

Prinsesse i kloster
Roskilde, 1263
Over for en talrig for
samling i dominika
nerkirken i Roskilde
udtalte den 15-årige
Agnes, datter af afdøde
kong Erik Plovpenning, ønsket om at
grundlægge et nyt klo

ster, som skal indvies
til St. Agnete. En af
prinsessens
ældre
slægtninge forsøgte at
tale hende fra det og
lovede, at han nok
skulle finde en værdig
mand, men hun stod
fast ved sin beslutning.

JUSTITSMORD

EFTER DRAB
PÅ KONGEN
IFINDERUP?
Nyborg, pinsen 1287
Er de ni kendte mænd, som i Nyborg blev
dømt for drabet på kong Erik Glipping ofre
for justitsmord? De har tilsyneladende ikke
noget motiv, og ingen af dem var med i Finde
rup på mordnatten. Kun væbneren, Arvid
Bengtsen, vides med sikkerhed at have været
i laden.
Arvid Bengtsen dømtes for mordet, de øv
rige som bagmænd. I spidsen for de ni står
marsk Stig Andersen og grev Jakob af Hal
land.
Hvis de dømte vil redde livet, må de gå i
landflygtighed. I Danmark mister de deres

ejendom, og enhver kan dræbe dem uden ri
siko for straf.
De ni var ikke til stede i retten. Da de hørte
om dommen, blev de meget bitre. »Vi er ofre
for en politisk sammensværgelse, vi har intet
med kong Eriks død at gøre.«
Retssagen er trukket ud på grund af my
stikken i sagen. Drabet fandt sted i november.
Kongen og nogle af hans medarbejdere søgte
under en jagtudflugt ly for natten i Finderup
lade ved Viborg. Pludselig trængte nogle kut
teklædte mænd ind, slukkede lyset og gik i
aktion. Da mændene forlod laden lå kongen
død. Han blev 37 år gammel.

Den sønder
jyske hertug
mistænkes
Retssagen i Nyborg
har næsten skabt mere
tvivl end sikkerhed.
Den kommer mere og
mere til at ligne en po
litisk proces, og den
senere tids udvikling
tyder på, at den sønder
jyske hertug Valdemar
er manden bag drabet.
Alle ved, at der var
et dødeligt fjendskab
mellem hertugen, som
krævede uafhængig
hed, og Erik Glipping,
og at Valdemar var
den eneste, der havde
noget at vinde.

Enkedronning Ag
nes har kun én tanke:
at sikre tronen for sin
søn, Erik Menved, 12.
For at tilfredsstille
hertugens ambition om
at blive dansk konge,
har hun ladet hertugen
blive dansk rigsfor
stander, indtil Erik
når myndighedsalde
ren. Aftalen er for
mentlig indgået under
pres, men for sønnens
skyld finder dronnin
gen sig i at have sin
mands
sandsynlige
morder ved sin side.

De fredløse

laver eksil
regering

i Norge

Sådan er marsk Stig Andersen blevet fremstillet som de sammensvornes hovedmand (midt i billedet, slår ud med
hånden) på vej bort fra Finderup lade efter veludført gerning. Drabsmændene bar ringbrynje og munkekutte.
I baggrunden ses den brændende lade. Billedet bygger på den opfattelse, at marsk Stig myrdede kongen
som hævn, fordi kongen engang forførte marskens kone. Nu rejses der tvivl, om marsk Stig overhovedet har
noget med kongedrabet at gøre, og det synes dokumenteret, at han ikke var i Finderup på mordnatten.

Tønsberg,
28. juni 1287
De dømte for konge
mordet i Finderup har
fået et nyt fædreland.
Kong Erik Præstehader af Norge, der er af
dansk afstamning, har
modtaget dem med
åbne arme.
I dag bød kong Erik
velkommen til Stig
Andersen, Rane Jon
sen, Åge Kagge og
flere andre og lovede at
yde dem beskyttelse.
Kong Erik ser det
som sin opgave at
vinde størst mulig ind
flydelse i Danmark, og
nu gør han de fredløse

til sine villige redska
ber. Det er hans plan
at overdrage dem bor
gen Kunghålla lige ved
grænsen til Halland,
og grev Jakob, der i
forvejen behersker det
nordlige Halland, kan
frit slutte sig til dem.
Under norsk beskyt
telse er der opstået en
dansk
eksilregering
ved østkysten af Kat
tegat. Den vil søge at
få revanche for det
nederlag, den led ved
dommen i Nyborg sid
ste år. Der er udsigt til
krig med kong Erik og
hans norsk-danske va
saller.

Marsk Stig vil

Vi skal gå

lave kaos med

tøjet for

falske mønter

at spare

Århus, 1290
De fredløse har slået
sig ned på øen Hjelm
ud for Mols og er i gang
med at bygge en række
fæstningsværker. Ved
kysten anlægges en
mindre
befæstning,
hvor skibe kan lægge
til, og på øens midte
rejser de et stort tårn.
Bønderne på Mols
følger med interesse
byggeriet på øen. De
siger, at »Hjelm har
fået horn«.
Øen skal være de
fredløses
udgangs
punkt for hævntog
terne mod Danmark,
og marsk Stig plan
lægger at føre krigen

på flere fronter. Han
har bortført en af kon
gens møntmestre og er
nu ved at indrette et
møntmesterværksted
på Hjelm. Marsken vil
lade lave meget dårlige
og kobberholdige møn
ter for at undergrave

det danske pengevæ
sen og skabe mistillid
til valutaen.
Det bliver interes
sant at se, om det vir
kelig
kan
lykkes
falskmøntnerne
på
Hjelm at fremstille
mønter, der er endnu

dårligere end dem, vi
har i forvejen. En
menneskealders forry
gende inflation har al
lerede forringet den
danske mønt så stærkt,
at man på forhånd vil
anse opgaven for håb
løs.

fange
Skelskør,
sommeren 1289
Hertug Valdemar er
midt under danehoffet
i Nyborg blevet over
faldet af drosten Peder
Nielsen Hoseøl. Her
tugen lå med sine
skibe ved Skelskør.
Det interne opgør
mellem regeringens to
stærke mænd har væ
ret ventet længe, men
fik et uventet udfald.
Det blev hertugen, der
tog drosten til fange.
Efter denne episode
må hertug Valdemar
nedlægge rigsforstan
derskabet. Det formo
des, at han bryder helt
med regeringen og
slutter sig til de fredlø
se.

Vi kan ikke længere tillade os at købe
nyt tøj hvert år. Vi skal til at bruge det
gamle tøj noget længere. Landets valu
takasse er ved at blive drænet af den
store import af tøj fra Nederlandene.
Kongefamilien har lovet at gå i spid
sen og vise et godt eksempel ved ikke
længere at bære udskåret tøj, og det vil
fremtidig blive forbudt at gøre nar ad
folk, der går i tøj fra i fjor.
De sidste år har moden været dikte
ret af, at tøjet skal syes i figur og slutte
til kroppen. Tidligere gik man med
rummeligt tøj, som man »kunne hoppe
lige i«. De figursyede modeller betyder,
at masser af tøj klippes væk og går di
rekte i skraldespanden.
Det har medført et fantastisk res
sourcespild, som landets økonomi ikke
kan bære.

Importstop
rammer
det tyske øl

Hoseøl
taget
til

længere i

Her er nogle af de primitive mønter, som er udgået fra marsk Stigs falskmøntner
værksted på Hjelm. Hans møntmestre bestræber sig på at gøre pengestykkerne så
dårlige som muligt, for at de kan være med til at undergrave den danske økonomi.

Nu farer de fredløse krig

mod deres fædreland

Et af de mest frygtede våbenskjolde
- marsk Stig Andersens.

København, 15. august 1289
De fredløse og nordmændene fører nu
regulær krig mod deres tidligere fædre
land for at få oprejsning for den uret, de
mener at have lidt med dommen i Ny
borg. Det er først og fremmest regerin
gen, de vil ramme, men det er befolk
ningen, det går ud over.
Et norsk angreb mod København er
netop blevet afvist.
I en vældig knibtangsmanøvre gik
den norske flåde til angreb på Sjælland
13. juli. Medens kong Erik af Norge af
brændte Helsingør og hærgede Hven og
Amager, stak marsk Stig og hans flåde
vestover, hærgede Samsø, stormede og
ødelagde Tåmborg ved Korsør og
plyndrede Skelskør. Syd for Sjælland
forenede de to flåder sig. Nykøbing blev
belejret, der blev løbet storm på Stege
og Stubbekøbing blev brændt ned til
grunden.

Helsingborg, 1285
Vi kan lige nå det endnu, men fra næ
ste pinse er det slut med salget af tysk
øl i Danmark. For fremtiden må vi
klare os med det danske øl alene. Til
gengæld skulle der være håb om bedre
dansk øl.
I det sidste halve århundrede har im
porten af tysk øl - især Lubecker-øl været stærkt tiltagende. I første om
gang skyldtes det, at tyskerne krydrede
deres øl med humle, medens vi her
hjemme altid har brugt pors. Humleøl
let slog an med det samme, og i dag
bryder kun få sig om porseøl. Men pen
gene strømmer ud af landet lige så hur
tigt, som øllet strømmer ind. Derfor
skal den danske humleproduktion nu
forøges så meget, at landet bliver selv
forsynende.

Studenterne
får eget hus
Paris, 18. september 1264
Danske studenter får deres eget hus i
Paris. Afdøde Peder Amfastsen, kan
nik i Roskilde, har i sit testamente be
tænkt de fattige, danske studenter i
Paris. Han efterlader dem sit hus i den
engelske gade i det østre kvarter.

KÆMPEFEST
FOR SKATTE
YDERPENGE
Rostock, midsommer 1311
Kong Erik Menved, 37, har gjort sig skyldig i
nyt fantastisk frådseri med offentlige midler.
Han brugte i går et kæmpebeløb i Rostock på
en ridderfest, hvis pragtudfoldelse aldrig før
er set. Det synes overhovedet ikke at anfægte
landets øverste regent, at landets økonomi
befinder sig i svære vanskeligheder, takket
være hans ridder-eventyr.
Nok har kong Erik skaffet os Valdemar

Sejrs nordtyske herredømme tilbage, men
hvad nytter det, hvis Danmark går fallit, fordi
der ikke er penge nok til at betale regningen
for lejesoldaterne?
Pengene har kongen hidtil skaffet ved at
sætte Danmark på udsalg. Folk med kontan
ter tildeles en bid af landet mod at give kon
gen lån, og renter og afdrag skaffer långive
ren selv ved at opkræve skatter og afgifter i
sit pantelen.

Rostock
nægter at
være med
Byen Rostock har i
protest nægtet at del
tage i frådserieme på
festpladsen uden for
stadens porte. Reakti
onerne i kongens lejr
på byens afvisende
holdning er vrede.
Hansekøbmændene
kan vente sig.
Det danske eventyr i
Nordtyskland startede
for en halv snes år si
den, da kong Erik
fandt nogle dokumen
ter frem fra Valdemar
Sejrs tid, hvoraf det
fremgik, at Danmark
har overhøjhed over
Nordtyskland.
I dag er han - herom
ingen tvivl - den mest
indflydelsesrige fyrste
ved Østersøen. Natur
ligvis er der megen
smiger iblandt, når en

Det går hårdt til under en ridderturnering. Ofte koster det skrammer og brækkede lemmer. Sjældent er det dog,
at nogen bliver slået ihjel.

Festen bliver aldrig glemt
Ridderfesten ved Ros
tock vil aldrig blive
glemt. Straks efter
morgenmessen gjorde
kong Erik sig klar til
at møde sin fætter,
markgrev Valdemar af
Brandenburg. Han red
frem i spidsen for 300
ryttere med hertug
Valdemar af Sønderjyl
land ved sin side. Yder
ligere seks tyske fyr
ster sluttede sig til.

Samtidig kom den
unge markgreve fra
den anden side med et
lige så stort følge heraf 80 mand ensartet
klædt i skarlagens
dragten og gråværksforede kapper. De red
alle på pasgængere.
Såvel dragterne som
hestene var gaver fra
kong Erik, og den dan
ske konge uddelte på
stedet ridderslag til

100 mand. Det samme
gjorde alle de andre
fyrster. Ridderslagene
haglede som konfetti.
Magen til pragtud
foldelse har ingen
dansk konge hidtil
vist. Man må søge til
Frankrig eller Italien
for at opleve dens ma
ge. Festmiddagen blev
spist i et telt så stort
som en riddersal, og
retterne blev båret ind

af fyrster, der red på
skaberakklædte heste.
Der blev sørget for alle.
Til hestene var der
bjerge af havre, og en
fontæne sprang med
vin og øl, så enhver
kunne slukke tørsten.
Et par tyske minnesangere havde fundet
vej til Rostock, og de
improviserede nye vi
ser om kong Eriks be
drifter.

snes grever og hertu
ger gør ham deres op
vartning, men de
smigrer ham ikke uden
grund.
De lever af ham, alle
de grevesønner, hvis
grevskaber er blevet
delt så mange gange,
at de sidder tilbage
med noget i retning af
et kirkesogn. De ville
næppe have tøj på
kroppen, hvis ikke
kong Erik sørgede for
det, og de stiller til
krig, når kongen ellers
vil betale.
Spørgsmålet er. Hvor
længe? Sandheden er,
at kongen er flere år
bagud med sine beta
linger, og at han for ti
den ikke får en skilling
ud af sine nordtyske
besiddelser.

Flåden får
nye skibe
Flåden skal have nye
skibe. Kong Erik Men
ved har fået vedtaget
en lov, hvorefter de
gamle ledingskibe skal
udskiftes.
De er efterhånden
blevet for små og egner
sig dårligt til moderne
søkrigsførelse. Inden
for den civile søfart
vinder koggeskibene
stærkt frem som er
statning for de gamle
vikingeskibe, og det
bliver et fartøj af kog
ge-type, den danske

flåde skal fornys med.
Den gamle ledings
ordning med sin opde
ling af landet i små
kredse har været prak
tisk så længe, man øn
skede en flåde med
mange små skibe. Men
fremskaffelsen af bare
én kogge er en kostbar
sag og må derfor orga
niseres på meget bred
basis. Landet deles nu
op i ny større kredse,
hvori beboerne har en
samlet årrindtægt på
10.000 mark sølv.

Komplot
afsløret:
Vil myrde
kongen
Langeland, 1312
Ved en tilfældighed er
der afsløret en hemme
lig sammensværgelse,
som arbejder med pla
ner om at myrde kong
Erik. Endnu sigtes in
gen, men medlem af
rigsrådet Niels Rani
mistænkes for at have
udtænkt mordplaner
ne, og en lang række
herremænd synes at
have stået bag ham.
En tilsyneladende
ubetydelig
episode
satte skred i afslørin
gerne af de uhyggelige
forhold i danske rege
ringskredse. Affærens
fulde omfang er det på
indeværende tidspunkt
umuligt at sige noget
om, men det er sikkert,
at den vil inddrage
meget højtstående per
soner - måske kong
Eriks nærmeste familie.
Kong Erik var til
barnedåb på Lange
land hos enken efter
den nylig afdøde her
tug Erik, og for at vise
kongen en venlighed
overrakte hun ham

nogle breve, hun havde
fundet i hertugens
gemmer.
Brevene afslørede
planerne om højforræ
deri og mord på kon
gen. Flere forhold går
langt tilbage i tiden.
En række af dokumen
terne er særlig bela
stende for kong Eriks
broder, hertug Chri
stoffer, der for fem år
siden skal have sluttet
forbund med de to
svenske hertuger Val
demar og Erik og med
kong Håkon af Norge.
Formålet var at styrte
kong Erik og indsætte
Christoffer som konge.
Hertug Christoffer
afviser kategorisk be
skyldningerne.
Han
hævder, at det er hans
drost, Niels Højby, der
er gået bag hans ryg og
har ført forhandlinger
uden hans vidende,
men der tvivles på, at
denne forklaring kan
være rigtig.
En lavine er begyndt
at rulle. Den vil rive
mange med sig i faldet.

Skatteoprer
nedkæmpet
Jylland,
28. august 1313
Det jyske bondeoprør
er forbi. Repræsentan
ter for almuen i Hardsyssel og Almindsyssel
blev i dag fremstillet
for kong Erik. Lig
gende på knæ tilstod
de, at de havde ladet
sig lokke af storbønder
til at gøre oprør, da
kongen ville finansiere
sit svenske felttog med
nye ekstraskatter.
De indrømmede, at
de med magt havde sat

sig i besiddelse af Vi
borg landsting og truet
med at straffe enhver,
der betalte ekstraskat
terne. De tilstod også,
at de havde været med
til at dræbe flere her
remænd.
Kong Erik gav bøn
derne en fair behand
ling. Han sluttede for
lig med dem på betin
gelse af, at de røbede
navnene på hovedmændene. 25 navne
blev nævnt. De vil nu
blive hængt.
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Oluf Bjørnsens våben,
Fyn

Benedikt Bjurgs våben,
Sjælland

Markvad Breides våben,
Holsten

David Truidsens våben,
Sjælland

Diderik Høckens våben,
Holsten

Niels Manderups våben,
Sjælland

Karl Esbemsens våben,
Skåne

Johan Rantzaus våben,
Holsten

Sagen at
have sit
eget våben
Det er blevet sagen at
have et våben. Når no
gen midt under danehoffet giver sig til at
råbe på Jens Pedersen,
er der mindst ti, som
svarer ja. Hjemme i
sognet er det godt nok
at hedde Jens Peder
sen, og hvis der endelig
skulle være to med
samme navn, kan man
jo altid sige »den gam
le« og »den unge«, men
det komplicerer sagen
en del, når mange
kommer sammen.
Der er altså mange
gode og praktiske
grunde til at have sit
eget bomærke eller vå
ben. Flere og flere dan

skere tager da også
ideen op i disse år, for
våbenmærkerne kan
varieres i uendelighed.
Helt uundværlige er
våbenmærkeme, når
der afholdes turnering.
De moderne tønde
hjelme maskerer bæreme så fuldstændigt,
at man kun af skjold
mærket kan se, hvem
der kommer ind på
rendebanen. I udlandet
er våbenskjoldene da
også blevet en hel vi
denskab, som de kon
gelige herolder (heraf
heraldik) må holde
styr på.
Så vidt er det ikke
kommet i Danmark.

Kogebog
om de nye
krydderier
Der er godt nyt fra herrestegerset på
Sorø kloster. Broder Knud Juel har for
fattet en kogebog for dem, der ikke rig
tig ved, hvordan man bruger de mange
nye udenlandske krydderier i madlav
ningen. Bogen er simpelt hen uundvær
lig og må anskaffes af enhver, der dyr
ker gastronomi. Her må vi nøjes med et
par smagsprøver.
»Tag nellike, muskat, peber og inge
fær, lige meget af hvert, og læg hertil
lige så meget kanel, som der er af alt
det andet tilsammen. Hertil lægges en
tilsvarende portion hvedebrød, og det
hele stødes godt sammen med eddike.
Det er en herresauce, der holder sig
frisk i en lejle i et halvt år. Når man vil
sylte noget i lagen, giver man den et
opkog, og når den atter er helt kold,
lægger man stegt, kold dyresteg - hjort,
rå, gås eller andet skåret i stykker deri
med lidt salt. Denne sylte kan man
gemme i tre uger.«
Og til sidst en hønsepostej. Det bør
vel indskydes, at man i stedet for høn
sekød kan bruge tunge, eller hvad man
nu ellers har i huset.
Man gør et kar af dej, skærer en høne
i stykker og lægger den deri sammen
med småt skåret flæsk, peber, kommen,
piskede æggeblommer, safran og salt.
Man lukker til med et låg af dej og la
der postejen bage ligesom et brød.«

Er du også
træt af
røget og
kogt kød?
Man bliver træt af røgede svineskinker
og kogt oksekød i det lange løb. Ikke
fordi vi har noget imod god, gammel
dansk mad, men vi trænger til variati
oner.
Under et ophold i Paris i foråret
smagte vi den uovertrufne soupe de vin,
som enhver franskmand spiser næsten
daglig, og hvorfor skulle vinsuppe ikke
også kunne blive en dansk nationalret?
På grund af vinpriserne, vil man svare.
Jamen, der er slet ikke nogen grund til
at lade sig skræmme af den grund. Vi
har her i landet mange fortræffelige
bær, som man kan få for den ulejlighed,
det er at plukke dem. Hindbær, solbær,
ribs og brombær vokser overalt. Til
vinsuppe vil vi navnlig anbefale ribs
saft. Man koger den med byggryn, til
sætter lidt krydderier efter smag, og i
det øjeblik suppen koger op, tilsætter
man en enkelt skefuld vin og skynder
sig at tage gryden af ilden, inden vin
smagen når at dampe væk. Vinsuppe
spist med svineskinke er en dejlig hil
sen fra det franske køkken.

DANMARK
PANTSAT, Jk.
Sådan er
200.000
manden,
ER PRISEN
Wan marke

m

Nyheder

Kiel, 10. januar 1332. Kong Christoffer, 56, har I Fyn, mens Johan sidder på Skåne, Sjælland
pantsat Danmark for 200.000 mark sølv til de
og Lolland-Falster. Christoffer er dermed
to holstenske grever Gerhard af Rendsborg
blevet konge uden land, og det anses for
og Johan af Kiel. Gerhard er nu herre over
tvivlsomt, om Danmark nogensinde igen bli
det meste af landet, nemlig hele Jylland og | ver en selvstændig nation.

der nu har
magten
Grev
Gerhard
af
Rendsborg, 40, også
kaldet grev Gert eller
den Kullede Greve,
står nu som hersker i
Danmark.
Han begyndte sin
karriere som en fattig
greve uden land, der
boede på et kornloft i
Rendsborg og ikke
ejede andet end et kob
bel jagthunde. Som så
mange andre af god,
men fattig familie,
ville han have en kir
kelig karriere, men det
viste sig, at han havde
talent for at slås.
Magtspillet
om
Danmark begyndte i
1325, da Gerhards svo
ger, hertug Erik af
Sønderjylland, døde.
Han
efterlod
sin
10-årige søn Valdemar
uden værge, og denne

opgave påtog Gerhard
sig. Hermed havde
Gerhard uden sværd
slag fået det søn
derjyske hertugdømme.
Året efter hentede
kongens fjender Ger
hard til Danmark,
hvor oprøret hurtigt
bredte sig til hele
landet, så kongen måt
te flygte til Tyskland.
Gerhard fik den lille
hertug Valdemar gjort
til dansk konge i en al
der af seks år - med sig
selv som dansk rigsfor
stander.
Som mange store ty
ranner er Gerhard
dybt religiøs og en del
overtroisk. Ofte står
han op midt om natten
for at bede. Han bærer
et billede af jomfru
Maria i en kæde om
halsen.

Kongen var rystet, da han satte sit navn under dette pantsætningsdokument, men der var ingen vej uden
om. Spørgsmålet er nu, om Danmark nogen sinde mere bliver en selvstændig nation.

Røver sat fri

Kun Lolland tilbage

Grev Gerhard har sørget for, at bisp Tyge Klerk af
Børglum, som kong Christoffer holdt arresteret,
atter bliver sat på fri fod. Hvis Tyge ikke har for
bedret sig i fængslet, bliver der livligt i Vendsys
sel.
Her husker man kun alt for tydeligt, hvordan
Tyge hærgede som den værste landevejsrøver.
Munkene på Børglum ryster ved tanken om
gensynet. De er lige kommet i orden igen, efter at
Tyge havde smidt dem ud af klostret for at om
danne det til en fæstning. Blandt Tyges andre
bedrifter kan nævnes, at han uden at tage notits
af love og almindelig anstændighed plejede at
plyndre skibbrudne, der drev i land på vestkysten.
Folk har set ham selv gå fra den ene til den anden
og med en kniv skære deres punge løs fra bælter
ne.

Slaget om Danmark
blev endelig tabt af
Christoffer i en træf
ning med grev Gerhard
ved Danevirke. Util
fredsheden med den
barske herre havde
længe ulmet, og Chri
stoffer og grev Johan
blev enige om at rette
et
sønderknusende

slag mod den Kullede
Greve.
Styrkeforholdet var
afgjort i kongens favør,
men Gerhard troede på
sin krigslykke og ha
stede nordpå med
nogle få hundrede sol
dater.
Om morgenen 29.
november 1331 fik

tropperne føling med
hinanden ved Dane
virke. Greven lod sine
få folk spare på kræf
terne og forblev i de
fensiven og slog den
ene angrebsbølge efter
den anden tilbage. Hen
under aften fulgte et
voldsomt fremstød, og
kongens hær veg.

Herefter kunne grev
Gerhard stille sine be
tingelser, som han vil
le, og grev Johan ma
nøvrerede så klogt, at
også han fik del i
krigsbyttet.
Kong Christoffer får
lov at bo på Lolland,
nærmest som et plaster
på såret.

Danmark er i
opløsning:
Mord og vold
dagens orden
Danmark er et land i total opløsning. Lov og
ret eksisterer ikke mere. Mord, vold, selvtægt
og røveri hører nu til dagens orden. Den
holstenske værnemagt har ikke bragt bedre
tider. Det ventede de danske herremænd, som
bad grev Gerhard komme til Danmark.
Herremændene fortryder nu bittert deres

Efterretninger
for søfarende:
Hold jer fri af
danske kyster
Søfarende gør for tiden
klogt i at holde sig fri
af de danske kyster og i
hvert fald ikke nærme
sig København, Vor
dingborg, Kalundborg
og Ravnsborg. Grev
Johan har fuldstændig
mistet kontrollen med
Sjælland, og de hol
stenske slotshøvedsmænd optræder åben
lyst som røverriddere.

handling og forbander den kullede greve
langt bort. Glæden over kong Christoffers
uddrivelse af landet er næsten overalt slået
over til sorg.
I stedet for én upopulær konge beherskes
landet nu af 6-7 lensfyrster, som kun tænker
på ét - profit.

Intet overlades
til fantasien

Avignon, 30. august
‘1334
Den pavelige tiende
indsamler i Skandina
vien, Peter Gervasius,
kræver
erstatning.
Han er tre gange under
sit arbejde blevet over
faldet.
I København mi
stede han sin kappe. I
Holsten sine heste, sit
sølvtøj og sit sengetøj.
Under en sejlads blev
han frarøvet yderligere
fire heste, men fik sø
røverne til at levere de
tre tilbage.

skriverom
landets

ulykke
Nu skriver digterne også om Danmarks
ulykke. Fra at være et land, som under
Erik Menved beherskede store dele af
Nordtyskland - og endnu tidligere Eng
land - er nationen udslettet som selv
stændigt land. Vi er i lommen på den
holstenske værnemagt. Men digterne
ser en udvej: ved forenede kræfter skal
landet genrejses.
Her er et digt, som beskæftiger sig
med landets fornedring og genrejsning:

Suk med skel, lad sorg dig hærge,
Danmark, kummerfuld i hu,
thi du har ej fuldgod værge,
og dit mod dig svigtet nu.
Gævest æt du været har,
vidt du ry for manddom har,
sejr du tog, ned du slog
verden om hver, som kom
og sig agtet gild som du.

Dengang du med hæder smykket
blomstrende i boldhed stod,
glad og kæk og rig du bygged
sikker på dit faste mod.
Djærvelig du tvang med sværd
saxers og lombarders hær,
briters skok, venders folk,
esters strand, holsters land,
riger nok faldt dig for fod.
Nu er svundet hvad oprundet
var hos dig af stort og godt,
til dig bundet blev kun fundet
vanheld end og jammer blot.
Fjern fra sejr, blandt riger nu
som et vrag kun stander du,
hovmodblændt, sindsforvendt
angestspændt, smudsig kendt,
svigefuld i stort og småt.

Markvard Stove, He
ine Brockdorff og Otto
Breide udpeges af hansekøbmændene som de
værste. De kommande
rer hele flåder af sørø
verskibe, der opererer i
Øresund, Storebælt og
Smålandshavet.
Skibbrudne går det
også hårdt ud over. De
skal ikke regne med at
bjærge deres gods.

Skøgers prunkelystne sæder,
fra de tyskes land en høst,
ej de hjemmevante klæder,
er de danske fruers lyst,
kåber, gule, folderige
hatte, vide, rummelige,
ærmets skrud tunget ud
frynsers bræm stukken frem,
bærer deres frækhed trøst.

Sørever Farligt
henrettet arbejde
En flok søfolk har
halshugget en sørøver,
fordi politimyndighe
derne i Skanør næg
tede at tage sig af ham.
En sømand fra Kam
pen var for nogen tid
siden udsat for over
fald. I Skanør løb han
pludselig på røveren,
som endda var iført
hans eget tøj.
Sømanden klagede
til den danske foged,
men selv om sørøveren
aflagde fuld tilståelse,
var fogeden uvillig til
at foretage sig noget.

Digterne

Dog skal fjendevold os finde
stærke til mod den at stå,
skal vi vinde fred i sinde,
skal os hjælp og tryghed nå,
være nådens Gud det ly,
hvortil vi i faren ty,
os han dække, dem han svække,
os vor ro med sin tro
højre hånd han gavmild få.

Intet overlades til fantasien i den ny mode. Kjolerne
har nu store, dybe udskæringer i siderne og kun en
ganske smal strimmel stof foran og bagpå. Det er ikke
uden grund, at udskæringerne kaldes »helvedesvin
duer«. Det er moderne at gå med næsten gennemsigtig
underkjole, der lader mere end ane, hvad den foregi
ver at skjule.

Rekord- tørst
Ølkonerne lever højt på lovløsheden.
Før måtte de kun forhandle øl, men nu
er der ingen kontrol med nogenting, så
nu udskænker de også vin. Salget går
strygende.

Valdemar er manden, der

nu skal redde stumperne
Valdemar, 19, kong
Christoffers tredje søn,
skal nu prøve at få
Danmark samlet igen.
Danmarks ny konge
er høj og velbygget.
Alle ridderlige færdig
heder behersker han,

og trods sin unge alder
betegnes han som en
dygtig soldat.
Han har hos sine ty
ske slægtninge, hvor
han blev optaget næ
sten som en søn af
huset efter forældrenes

flugt fra Danmark,
fået en udmærket op
dragelse og uddannel
se. Han opholder sig
hos sin svoger markgrev Ludwig af Bran
denburg - søn af Kejser
Ludwig af Tyskland.

Han er lynende in
telligent, hurtigt op
fattende, i besiddelse
af rastløs energi og
forbløffende handle
kraft, kølig og illu
sionsløs. Nogle vil me
ne, han er kynisk.

FRIHEDSKÆMPERE
LIKVIDERER DEN

KULLEDE GREVE
En gruppe dristige frihedskæmpere på om
kring 50 mand slap i nat levende fra et atten
tat mod grev Gerhard, 48, i hans hovedkvar
ter i Randers, selv om byen vrimlede med
militær. Gruppen trængte kort efter midnat
ind i grevens soveværelse og myrdede den
forhadte holstener.
Bag den fantastisk dristige aktion står
væbneren Niels Ebbesen fra Nørreriis.
Attentatmændene slap lørdag ind i byen,
forklædt som tyske soldater. De indlogerede
sig i et stenhus lige ved siden af grevens ho
vedkvarter og afventede natten.
Den tyske besættelsesmagt havde intet op
daget. Broen over Gudenåen var ødelagt ved
sabotage tidligere på dagen.

Alt planlagt til
mindste detalje
Greven havde sin sæd
vane tro været oppe for
at bede en bøn med sin
kapellan. Han var lige
kommet i seng igen, da
døren til hans sovevæ
relse blev slået op, og
en gruppe bevæbnede
mænd trængte ind.
Gerhard sprang ud af
sengen og hen til vin
duet, hvor han råbte
om hjælp. Sekunder ef
ter sank han om i en
blodpøl på gulvet,
dræbt på stedet. Da til
ilende nåede frem, var
frihedskæmperne for
svundet. I huset fandt
de fem lig: greven, ka
pellanen og tre vagter.
Hele byen, der få

minutter før havde lig
get natstille hen, var
på et øjeblik lysvågen.
Flammer skød op fra
flere huse, som fri
hedskæmperne satte
ild på. Medens brand
skæret lyste over Ran
ders druknede alt i
trampen, råben, våbenraslen,
tromme
hvirvler og ildens
buldren.
I ly af forvirringen
og mørket fik Niels
Ebbesen straks sam
ling på sine folk og
trak sig fægtende til
bage mod åen. Da at
tentatmændene nåede
ud på broen, kastede de
plankerne af bag sig.

Grev Gerhard sprang ud af sengen, da Niels Ebbesen trængte ind i hans soveværelse.

I går ukendt, i dag beromt
I går en fuldstændig
ukendt væbner på her
regården Nørreriis ved
Randers.
I dag kendt over hele
landet, som manden,
der skaffede os af med
den kullede greve.
Mordet på greven
har fuldstændig for
andret Niels Ebbesens
liv. Alle snakker om

hans bedrift, drengene
leger Niels Ebbesen og
der er allerede blevet
lavet schlagere om
ham. En af dem lyder:
»Niels Ebbesen gæ
sted’ en kærling, / hun
havde ikkun to leve, I
det ene gav hun Niels
Ebbesen, / for han vog
den kullede greve.«
Det overrasker, at

Niels Ebbesen er ho
vedmanden bag atten
tatet. Det har tidligere
været en almindelig
opfattelse på egnen, at
han nærede sympati
for grev Gerhard. Hans
velvilje er dog i den
sidste tid vendt til had,
og Niels Ebbesen har
længe pønset på en lej
lighed til at slippe af

med greven.
I nogen tid har Ger
hard ligget alvorligt
syg i Randers, og en
overgang gik rygtet, at
han havde fået den sid
ste olie. Men han kom
sig, selv om han endnu
var mærket af syg
dommen. Da Niels Eb
besen hørte det, beslut
tede han at slå til.

Forsøger at standse
pesten ved at begrave
små børn levende
1350
Det er nu kommet så
vidt, at forældre har
begravet deres egne
børn levende for at få
guderne til at skåne
dem og deres egn for
den frygtelige sygdom,
den sorte død. Pesten
raser nu på andet år i
Danmark, og tilsyne
ladende kan intet

stoppe den. Antallet af
dødsofre er meget
stort. Flere steder står
hele byer menneske
tomme, så voldsomt
har pesten hærget.
Alt har været prøvet
for at bringe den fryg
telige sygdom til op
hør, men intet hjælper.
Mange mennesker er
nu i desperation faldet

tilbage til de gamle
hedenske guder i håb
om, at de kan hjælpe.
De tror på, at pesten er
en straf fra guderne.
Et sted skal to små
børn, en dreng og en
pige, være blevet ofret.
De var begge børn af
fattige forældre, og
man lokkede dem med
et stykke kød til at gå

ned i den på forhånd
gravede grav og ka
stede den derpå til.
En anden beretning
går ud på, at en ung,
smuk pige frivilligt
har ladet sig ofre. Hun
gik selv ned i graven.
Den eneste betingelse,
hun stillede, var, at der
blev rejst et varigt
minde over hende.

Pisker
sig selv

til blods
Det er en almindelig op
fattelse, at den sorte død
er Guds straf over men
neskenes syndige liv.
Mange prøver med bods
øvelser og selvpineri at
formilde Gud til at
stoppe epidemien. Folk
vandrer mange steder i
store optog - halvnøgne
med aske i håret - mens
de pisker sig selv og hin
anden til blods med læ
derremme forsynet med
jernpigge. Selvplagerne
kaldes flagellanter, og de
tror, Gud finder behag i
deres lidelser.

Jøder henrettes:
Det er deres skyld
En bølge af jødeforføl
gelse går over Europa.
Jøderne får som ind
vandrerfolk skylden
for at have fremkaldt
den sorte død. De siges
at have forgiftet drik
kevandet i brøndene
for at udrydde alle
kristne mennesker. I

tusindvis af jøder er
som
straf
blevet
brændt levende. Akti
onerne mod jøderne
startede i Sydfrankrig.
I flere områder i Pro
vence er det kommet
til sammenstød mel
lem lokalbefolkningen
og indvandrede jøder. I

Bourgogne
hævdes
50.000 jøder at være
blevet myrdet.
6000 jøder er brændt
på bålet i Strassburg. I
Frankfurt, Nürnberg,
Wismar og Rostock
meldes også om talrige
henrettelser og uhyg
gelige bålbrændinger.

Vilde sex-orgier
Dødsangsten gør folk
desperate. Mange ka
ster sig ud i voldsomme
seksuelle orgier for at
få noget ud af deres
måske sidste tid her på
Jorden.
Sexorgierne indledes
altid med dans. Her
under ægger partnerne

hinanden. I Koln ar
rangeres ligefrem of
fentlig dans på torvet,
og i Holland drager
store flokke af halv
nøgne mennesker fra
by til by, hvor de opfø
rer de mest uanstæn
dige dansenumre.
Kirken raser, men

ingen vil høre efter
præsternes forbandel
ser og trusler. Også
lægerne advarer mod
usædeligheden. Sam
leje kan overføre smit
te, ligesom kraftforbruget under samle
jet nedsætter mod
standskraften.

Atter dag:
Danmark
befries
Skåne, 1360
Det er atter blevet dag i Danmark.
Kong Valdemar har stort set nået sit
mål: at indløse og tilbageerobre det
pantsatte land, så det næsten har
samme udstrækning som i gamle kong
Valdemars dage.

20 års kamp
En militær aktion over Øresund er
netop gennemført med succes. Alle de
østdanske lande - med undtagelse af
Nørrehalland - hører nu igen til Dan
mark.
Valdemar Atterdag startede på den
tilsyneladende håbløse opgave for 20 år
siden. Gennem sin forlovelse med den
sønderjyske hertugs datter skaffede
den unge konge sig en medgift på
24.000 mark sølv. Pengene blev straks
brugt til at indløse den første lille bid af
det pantsatte land. Det blev Vendsyssel
og noget af landet syd for Limfjorden,
derunder Ålborg.

Mange problemer

Har jeg

Herefter blev Jylland del for del, borg
for borg, indløst eller erobret. Indløs
ningen af Jylland voldte mange pro
blemer, men det var ingenting mod de
vanskeligheder, som tårnede sig op i
forbindelse med indløsningen af Sjæl
land. Pantherren, grev Johan, mod
satte sig ikke indløsning, men hans høvedsmænd var ligeglade med greven,
og gjorde hvad der passede dem. Val
demar Atterdag måtte selv finde ud af,
hvordan han kunne få kontrol over
deres slotte. Han måtte indstille sig på
krig. Jens Nyborg af Roskilde overdrog
kongen Københavns slot som base for
kampen.

faet

100 pct.s opbakning

pest?
Den sorte død viser sig
ved høj feber, kulde
gysninger, hovedpine,
svimmelhed, åndenød
og stærk tørst, oplyser
lægerne.
Hurtigt efter følger
blod i urinen og op
kastninger med blod.
Den pestramte ligner
og opfører sig nærmest
som en fuld mand med
vaklende gang, oppu
stet og rød i hovedet.
Pesten giver sig ud
slag i blåsorte bylder,
der bryder ud overalt
på kroppen. Siden an
gribes lungerne, og
blodstyrtninger følger
efter.
Sygdommens forløb
er kort. I løbet af tre
dage er patienten død.
Antallet af dødsofre
svinger meget fra egn
til egn.

Og den blev hård. I 7-8 år kom Sjæl
land til at leve i permanent krigstil
stand.
Men samarbejdet mellem kongen og
befolkningen var ubrydeligt. De slut
tede 100 pct. op om ham. Kirke- og her
re mænd bevilgede gang på gang store
særskatter til kampen for at samle
landet. Selv kirkernes hellige kalke
blev afleveret til det fond, der skulle
købe høvedsmændene ud.

Kamp om borge
Det kom til hårde slag om mange
sjællandske borge. Kalundborg holdt
længe stand. Til sidst faldt byen dog
ved forræderi. Søborg kapitulerede, og
krigen trak sydover. Padeborg (Sparresholm) i Sydsjælland blev erobret,
hårde kampe rasede omkring Næstved.
Endelig faldt den stærke fæstning Vor
dingborg, og vejen til Lolland og Fal
ster var åben.
Nu opnåede kongen en ordning, så
han kunne overtage Nyborg med Fyn.
Målet var næsten nået. 1358 fulgte
Langeland. Derfra sejlede kongens
flåde til Als, hvor fæstningen Nordborg
faldt efter få dages belejring. Kort efter
kapitulerede Sønderborg.

Visby sendte ikke hjælp
Hvorfor kom Visby-borgerne ikke de
hårdt trængte bønder
til hjælp, da de kæm
pede for deres liv foran
Visbys mure?
Gotlands love på
lægger alle at be
kæmpe angribere, men
som hansestad mener
Visby sig ikke under

kastet love, der gælder
for bønder.
Der har fra gammel
tid været et modsæt
ningsforhold mellem
Gotlands bondebefolk
ning og indbyggerne i
Visby. Bybefolkningen
er for en stor dels ved
kommende efterkom
mere af tyske køb

mænd, som for mange
år siden kom til Got
land, hvor de skabte
den rige og mægtige
Visby.
Selv om tiderne har
ændret sig meget siden
dengang,
eksisterer
det gamle modsæt
ningsforhold mellem
by og land stadig på

Gotland. De to befolk
ningsgrupper nærer en
fantastisk mistillid til
hinanden og kan ikke
engang enes om at for
svare deres ø.
Denne splittelse blev
kong Valdemars chan
ce, for uden den var
erobringen ikke gået
så smertefrit.

FULGTE MASSAKREN

SOM EN LANDSKAMP
Visby, 27. juli 1361
Valdemar Atterdags lynkrig mod Gotland
udviklede sig i dag til en blodig massakre.
Foran Visbys mure nedslagtede den danske
hær omkring et par tusinde af de 18.000 got
landske bondesoldater, som ikke kunne stille
meget op mod Valdemars moderne krigsma
skine. Visbys tyskprægede befolkning fulgte
fra bymuren det uhyggelige sceneri, som var
det en landskamp. Ingen fra byen følte trang
til at komme de tapre bondesoldater til hjælp.
Hele Gotland er nu på danske hænder.
Erobringen af den vigtige ø gik hurtigt og
smertefrit med meget små tab. Valdemar
landsatte for få dage siden sin hær på Got
lands vestkyst et stykke syd for Visby. Under
marchen mod byen kom det til to træfninger
med bondehæren, som blev slået.
Derefter fulgte det afgørende slag foran
Visbys mure.

Storsejrsparade
Efter slaget holdt Val
demar Atterdag og
hans tropper indtog i
Visby. Byen tilbød at
åbne portene, men
kongen krævede, at et
stykke af bymuren
blev brudt ned, så hans
soldater kunne komme
ind i byen som en ero
brende hær i geledder
på 13 mand.

Alle var på gaden for
at følge triumftoget, og
indbyggerne i Visby
har tilsyneladende al
lerede affundet sig med
det danske herredøm
me. »Når vi har kun
net leve med kong
Magnus af Sverige,
kan vi også leve med
kong Valdemar,« siger
de.

Valdemar Atterdag overvåger på Sodertorvet, at Visbyborgerne betaler brandskat i form af sølv og guld. Sejrher
ren kræver, at tre store ølkar fyldes. I modsat fald har han truet med at plyndre Visby.

Kræver brandskat

Handels
blokade

Valdemar
Atterdag
kræver nu brandskat
af Visby-borgerne til
finansiering af den
danske krigsførelse.
Kravet går ud på, at
tre store ølkar, som er
stillet op på Sodertorvet, inden tre dage fyl
des med sølv og guld.
Kongen truer med at
plyndre øens rige ho
vedstad, hvis ikke
hans krav indfries.

Greifswald, 1. august
1361
Hanseforbundet truer
med krig som hævn for
Valdemars erobring af
Gotland og Visby. Re
præsentanter fra for
bundet har drøftet sa
gen i Greifswald. Un
der stor ophidselse
vedtog man straks at
erklære
handelsblo
kade mod Danmark.

Det anses dog blot
for at være psykologisk
krigsførelse fra Val
demars side. Han
kunne ikke drømme
om at ødelægge Visby,
netop som han har ero
bret byen uden kamp.
Visby betragtes stadig
som »en høne, der læg
ger guldæg«, selv om
byen er på retur han
delsmæssigt og ved at
miste sin betydning.

Sådan stod tropperne, da det blodige slag indledtes.

Alvorlig landbrugskrise,

Soldat

nu kommer fallitterne

mistede

1365
Landbruget gennem
lever for tiden en
yderst alvorlig krise.
Korneksporten falder
år for år, indtjeningen
svigter, og mange
landmænd sidder i stor
gæld. Det er kun et
spørgsmål om tid, før
fallitter og krak sætter
ind, og når de kommer,
vil de brede sig som en
stormflod.
Krisens spor anes
overalt i landet. Flere
steder ligger landsbyer
øde hen og tofter og
marker er tilgroet med
græs og ukrudt. Godse
jerne kan ikke skaffe
fæstebønder nok, og de
lokker med løfter om
nedslag i afgifterne.
Nogle steder er bøn
derne nede på at betale
en tredjedel af, hvad
man gav for 30-40 år
siden. For at holde
landbruget i gang
splitter man store
gårde ad og deler ud af
jorden til landarbej
derne.
Hvad er årsagen?
Sortedøden er med
skyldig. Færre munde
skal mættes, og der er
færre hænder til at
gøre arbejdet. Befolk
ningstabet både her og
i udlandet er så alvor
ligt, at en lang og al
vorlig depression må
blive følgen.

Konge

fjender
myrdet
Middelfart, julen 1359
Den jyske herremand
Niels Bugge til Hald er
blevet dræbt i Middel
fart sammen med to
andre mænd, Ove Stigsen og dennes farbror,
Stig Andersen - begge
efterkommere af den
berømte marsk Stig
Andersen.
Efter hvad der er op
lyst, fandt drabet sted
på kysten, mens de tre
adelsmænd ventede på
overfart til Jylland. De
kom i skænderi med
nogle fiskere, der gik
og gravede mading op.
Mundhuggeriet
gik
over i håndgribelighe
der, og Askerne stak de
tre herrer ned med
møggrebe.

benene
i et hug
Visby, 1361
De lemlæstede lig af de omkring 2000
faldne bondesoldater blev i aften kastet
i store massegrave på en nærliggende
kirkegård.
Begravelsen kunne ikke gå hurtigt
nok i den stærke sommervarme, og de
dræbte blev kulet ned hulter til bulter.
Konfrontationen mellem den i panser
og plader klædte ridderhær og den pri
mitivt udrustede bondehær blev brutal.
De faldne bønders kvæstelser var me
get voldsomme. Flere hoveder var ind
til flere gange gennemboret af arm
brøstbolte eller knust af stridskøller.
Benene var gennemskåret af økser og
sværd. En mistede dem begge i ét hug,
og han blev fældet, som man fælder et
træ.
Flere børn deltog i slaget på bonde
hærens side. Hver femte var ikke fyldt
tyve år og flere var over 55 år, d. v. s. at
en tredjedel af hæren næppe kunne
kaldes tjenestedygtig. Der var flere in
valider med: pukkelryggede, stivbe
nede og halte.
Kong Valdemar holdt sin lille datter på armen, da præsten lyste velsignelsen over
det nyforlovede par.

Margrethe forlovet
København, 1359
Den 6-årige prinsesse
Margrete er blevet for
lovet med den svenske
konges søn, den 18årige Haakon af Nor
ge. Forlovelsen fandt
sted ved en fest i Kø
benhavn,
og
den
6-årige prinsesse blev
båret på sin fars arm,
da præsten velsignede
det unge par.
Ægteskabet mellem
de to unge følger se
nest, når prinsessen er
10 år.
Valdemar Atterdag
har med denne forlo
velse spillet den trumf
ud, som en ugift datter
er. Forlovelsen etable
rer en forbindelse mel
lem det danske, sven
ske og norske konge
hus, og stopper et el
lers planlagt fami
lieforbund
mellem
Sverige og en af Val
demars arveflender i
Holsten.
Haakon skulle nem
lig have været forlovet

med en helt anden pi
ge, den holstenske
prinsesse Elisabeth.
Haakons og Elisabeths
forbindelse var alle
rede blevet fejret ved et
»bryllup« på slottet i
Plon, hvor en adels
mand optrådte som
stedfortræder
for
brudgommen.
Kort efter blev prin
sessen med skib sendt
af sted mod Norge. En
storm drev fartøjet ind
under Bornholm. Ær
kebispen i Lund så
hurtigt sagens rette
perspektiv og indsatte
prinsessen i en slags
husarrest på Ham
mershus, hvor hun
stadig sidder som
»fange«.
Ærkebiskoppens dis
positioner gav kong
Valdemar tid til at ar
rangere et møde med
den svenske konge,
Magnus Smek. Under
de to regenters for
handlinger er forlovel
sen mellem Margrete

og Haakon blevet af
talt, ligesom Valdemar
har givet Magnus
Smek løfte om at
hjælpe ham med hans
indenrigspolitiske van
skeligheder. Der er i
Sverige betydelig mod
stand mod Smeks sty
re, og spørgsmålet er,
om han kan blive sid
dende som svensk kon
ge.

Nordens
skrappe
kvinde
Rom, 1361
Fru Birgitta fra Ulfåsa
i Sverige, bedre kendt
som den Hellige Bir
gitta, er meget fortør
net over forlovelsen
mellem Margrete og
Haakon. Hun kalder
forbindelsen en barne
leg med dukker.

Hær i jern
mødte bøm
og invalider
Over for bønderne stod en hær i jern.
Alle bar brynje, flettet af små jernringe
og af form som en lang skjorte. Uden på
brynjen bar soldaterne en skudsikker
vest af svært stof eller læder og foret
med flade jemskinner.
På hovedet sidder den beskyttende
hjelm, enten af tøndehjelmstypen eller
den ny lette model, »bacinetten«, som
er forsynet med ansigtsvisir.
Hænderne sikres af luffer, der ofte
sidder i forlængelse af brynjeærmerne.
Flere krigere er begyndt at bruge løse
fingerhandsker med høje kraver.
Handskerne er af læder og foret med
små jernplader. En handskemodel kan
have over 650 nitter.
På benene bæres ringbrynjehoser,
benskinner og skålformede knæ- og al
buebeskyttere, der spændes uden på
brynjen. På denne måde er hærens ker
ne, de tunge ryttere, beskyttet.
På våbensiden dominerer det kraf
tige sværd - det skal nu i de fleste ud
gaver betjenes med to hænder - og arm
brøsten. Armbrøsten spændes med
armbrøstvinden, en talje med to hånd
sving, og dette våbens slagkraft er
enorm. Det knuser modstanderens ben
og knogler, og rammes han i ansigtet er
det ude med ham.

MARGRETHE
SAMLER
En 14-årig dreng er nu konge over alle de tre nordiske lande. Dron
ning Margrethes plejesøn, Erik af Pommern, blev i dag på slottet i
Kalmar kronet som regent over et forenet Norden.
Kroningshøjtideligheden fandt sted i slotskirken under overværelse
af dronning Margrethe og en lang række politikere, embedsmænd
og fremtrædende personer fra alle de nordiske lande.
Det bliver dronning Margrethe, 44, som indtil Erik når myndigheds
alderen, kommer til at stå for landenes styre. Det har hun allerede
gjort i praksis i nogen tid, så kroningen af Erik betyder ikke den store
forskel.
Den danske og den svenske ærkebiskop forestod ceremonien i kir
ken. Bagefter blev Erik sat i en tronstol, hvorfra han uddelte ridder
slaget til 133 af sine mænd. Alle tilstedeværende takkede dronningen
for hendes indsats og lovede at være loyale over for den unge regent.

r

Dronning Margrethe hvordan kan en kvinde
have så stor magt over
mænd?

Umuligt

atfå

bugt med
søroverne

Unionsbrevet er skrevet på almindeligt papir - og ikke på pergament, som man
plejer at bruge til betydningsfulde dokumenter.
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JEL Nyheder

Margrethes
vej til magt

Kalmar, 17. juni 1397

u

Danmarks^

De danske farvande
hjemsøges stadig af sø
røvere. Både i Dan
mark og Norge opret
holdes et stående
alarmberedskab,
så
militæret hurtigt kan
udkommanderes mod
landgangsforsøg.
Et forsøg på at rense
farvandene ved at ud
sende såkaldte »freds
kogger« slog fejl. Op
gaven viste sig hurtigt
helt uoverkommelig.
Så mange sørøvere er
der i de nordiske far
vande.

Mange tilfældigheder har spillet ind i Margrethes
vej til magten. Var alt gået efter beregningen,
ville hun i dag have været norsk dronning og intet
andet; men det gik altså ikke efter beregning.
Skæbnen ville, at hendes broder junker Christof
fer døde ung, og at det danske rigsråd ikke ville
vide af hendes ældre søster Ingeborg, fordi hun
var gift i Mecklenburg, og fordi man havde fået
nok af mecklenburske fyrster. Det var også en
uforudsigelig skæbne, der greb ind, da hun blev
enke i en ung alder og formynder for sin lille søn
Oluf, der i 1380 arvede Norge.
Det var til Oluf - ikke til Margrethe - man knyt
tede alle forventninger, da svenskerne besluttede
sig for et opgør med deres mecklenburgske konge
hus, og det var en ond og grum skæbne, der lagde
den unge mand i graven lige på det kritiske tids
punkt, da alle aftaler var truffet og krigen mod
kong Albrecht besluttet. Der var ingen vej tilbage
for rigsråderne i de tre nordiske lande. De måtte
tage en hurtig og halsbrækkende beslutning og
valgte dronningen til »fuldmyndig frue og hus
bonde«.
Men som Margrethe står i dag, er det svært at
forstå, at det hele kunne have været anderledes. I
sin person forener hun på en mærkelig måde de
tre riger - dansk født, Valdemar Danekonges dat
ter kalder hun sig, norsk gift og norsk dronning,
og dertil: svensk opdraget.

Den ny union får
egen forfatning
Den ny stat får sin egen forfatning med love
og regler for, hvordan området skal styres.
Forfatningen findes i »unionsbrevet«, som
deltagerne i Kalmar-topmødet har udarbej
det.
Her er nogle af de vigtigste love:

Over for udlandet står de tre nordiske lande
som én magt. Hvis et af landene angribes,
skal de to andre yde militær hjælp
Kongen har kun lov til at afslutte overenskomster med fremmede magter, hvis der er
repræsentanter fra alle tre lande med i for
handlingerne.
De tre lande skal ved Eriks død vælge en
konge blandt hans sønner. Hvis han ingen
har, skal landene forhandle sig frem til en
fælles kandidat til tronen.
Q Landene bevarer deres egne love og skal re
spektere hinandens indre uafhængighed. Lo
ve, som gælder i et af landene, kan ikke på
tvinges de øvrige.
Q Fællesanliggender forhandles af kongen og
rigsråderne. Hvis sagen berører alle lande,
skal der være repræsenteret forhandlere fra
alle tre riger.

Q

O
Q

Nyt våben, som skyder gennem stål

Et nyt, frygteligt våben, kanonen, bliver mere og mere udbredt. Den kan klare selv kraftige borgmure, og ridde
rens panser og plader yder kun ringe beskyttelse. Typen her er fra et krigsskib. Krudtladningen anbringes
i et løst bundstykke (ved hanken, så det hurtigt kan flernes og byttes ud med et andet).

Retssag sætter gang
i lygterne-. Dræbte
Margrethe sin søn?
Skandr, 1402
En »falsk« Oluf er ble
vet brændt levende.
Han udgav sig for at
være dronning Mar
grethes afdøde søn og
dømtes som svindler
under en retssag i
Skandr.
Sagen mod den fal
ske Oluf har påny sat
skub i rygterne om, at
Oluf ikke døde en na
turlig død 3. august
1387, men blev »skaf
fet« af vejen, fordi han
ikke passede ind i sin
mors magtspil.
Det er påfaldende, at
Oluf, der trods alt kun
var 17 år, før sin uven
tede død dog har haft
tid til at skrive et de
taljeret
testamente.
Heri gøres hans mor til
arving af samtlige
hans godser i Danmark
og Norge.

Ligner kongen
Den falske konge har i
14 år levet i Preussen,
hvor han omgav sig
med et lille hof. Han
lignede Oluf påfal
dende og under retssa
gen fastholdt han, at
han var Oluf. Han for
klarede, at hans mor
(Margrethe)
tvang
ham til at forlade
Skandinavien.
For kort tid siden
blev han på foranled
ning
af dronning
Margrethe anholdt af
det tyske politi og ud
leveret til retsforføl
gelse i Danmark.
I en erklæring fra
hoffet hedder det, at
den anholdte er en
svindler.

Margrethes
opskrift på
hvordan du
fårsucces
»Undgå at give løfter. Snak udenom og
træf ingen afgørelser på stedet, men
vent til du i ro og mag har tænkt tin
gene igennem.«
Det er dronning Margrethes opskrift
på, hvordan man får succes.
Alle undrer sig over, hvordan en
kvinde kan have så stor magt over
mænd. Men meget af forklaringern lig
ger i, at hun følger ganske bestemte
principper i sit arbejde. Og så - natur
ligvis - at hun er bedre begavet end de
fleste mænd.
Her er dronningens opskrift:
Tænk på, at du hele tiden er
genstand for andres opmærk
somhed
Lad aldrig dine følelser løbe af
med dig
Vær altid venlig, også over for
mennesker, du ikke bryder
dig om
Sig aldrig nej til en gave eller
invitation, du risikerer at for
nærme den velmenende giver
Undgå at give løfter. Snak
udenom, og træf ingen afgø
relse på stedet

Hvis du trænges op i en krog,
så sig, at du må have tid til at
overveje sagen og drøfte den
med dine rådgivere.

Dronning Margrethe er en mester ved forhandlingsbordet. Hun spiller på sin per
sonlighed og charme, og selv garvede mandlige forhandlere giver tabt.

Hun bandt frier
og lagde ham i
sengen hos sig
Skal dronning Margrete snart giftes? Hun
har nu været enke i
flere år, og mange fin
der det passende, om
hun tager sig en mand
og indgår et lovforme
ligt ægteskab.
Alle undrer sig over,
at hun fortsætter sin
enketilværelse, når det
tilsyneladende
ikke
skorter på tilbud. Hun
sættes bl. a. i forbin
delse med Abraham
Brodersøn, abbeden i

Sorø og sin meget gode
ven og nærmeste med
arbejder, Roskilde-bispen Peder Jensen Lodehat.
Rygtet vil også vide,
at kong Albrecht for
nogle år siden friede til
Margrethe, men fik
nej. Under sit fangen
skab fik han dronnin
gens kærlighed at føle
på en noget speciel
måde: hun lod ham
binde og lægge i sen
gen hos sig. Det var

den grusomme hævn
for, at Albrecht engang
kaldte hende kong
Bukseløs.
Kilder, der står hof
fet nær, siger, at der
ikke foreligger aktu
elle
ægteskabelige
planer. Kilderne tviv
ler på, at dronningen
interesserer sig for nyt
ægteskab og tilføjer:
»Dronningen er næppe
indstillet på at dele
magten med en mand.«
De har nok ret.

Afgiv aldrig skriftlige erklæ
ringer. Hvis det er uundgå
eligt, så brug en primitiv og
skitseagtig form, som ikke
ligner et officielt dokument.
Når du senere får papiret
stukket i næsen, kan du altid
sige, det er en kladde.

Skrifter på
samlebånd

i Vadstena
Vadstena, julen 1403
Dronning Margrethe er under et jule
besøg i Birgitta-stiftelsen i Vadstena
blevet optaget som søster uden for hus
et.
Margrethe har lovet at skaffe den ny
orden lokaler i Danmark, og der arbej
des med planer om klostre i Maribo og
Mariager.
Klostret i Vadstena betragtes nu som
højborg for Nordens religiøse liv.
På særlige festdage er klostret midt
punkt for et myldrende folkeliv, og op
til 30 præster kan være i arbejde med at
påhøre skriftemål og uddele syndsfor
ladeiser.

SUND-TOLD
SKALFYLDE

Danmarks

g

p.t.
M. Nyheder

VALUTA

KASSEN
Ørestad

er nu
snart
en
realitet
Kong Erik vil vinde
herredømmet over de
nordiske landes handel
tilbage fra hansestæ
derne, og han har for
længst udpeget Øre
sund som det farvand,
der skal være sømag
tens centrum. Udvik
lingen i Øresundsom
rådet går meget hur
tigt, og i løbet af nogle
år forventes det, at om
rådet er smeltet sam
men til én stor by.
Der opstår til sta
dighed nye bysamfund
ved Sundet. I forvejen
har området været vel
forsynet med store
byer - Malmö, Häl
singborg og Køben
havn, Skanör og Fal
sterbo. Men der dukker
fortsat nye byer frem det nye Helsingør ved
slottet og havnen og
i Landskrona.
For ti år siden op
hørte Roskildebispens
gamle
herredømme
over København, og
staden er nu kongens
by, som det altid har
været
indbyggernes
drøm.

København, pinsen 1423
Kong Erik, 41, vil nu bringe orden i landets
valuta- og handelsproblemer. Der skal sættes
en stopper for de tyske købmænds store ind
flydelse i de danske byer. Vi skal i fremtiden
selv gøre nogle af de forretninger, som de ty
ske hansestæder tager så store gevinster
hjem på.
For at afhjælpe landets valutaproblemer og
skaffe penge til den slunkne valutakasse vil
kongen indføre Øresundstold for alle skibe,
som skal passere gennem Sundet.
Kongen har forhandlet med tyskerne i Kø
benhavn og de var synligt rystede over de
planer, kong Erik kom frem med. Kongen ret
tede en skarp kritik mod hansestæderne og
sluttede med at sige:
»Hvis jeg ikke får gennemført, hvad jeg her
har sagt, vil eftertiden med rette kunne be
brejde mig det og sige: »Hvorfor gjorde han
det ikke? Som konge over tre riger var han
stor nok til at gøre, hvad han ville.«

Tolden sættes op
Planerne går ud på, at
de tyske købmænd
ikke længere skal have
lov til at handle, hvor
de vil, og de må ikke
drive opkøb på egen
hånd. De skal holde sig
til købstæderne, og de
må kun drive en gros
handel med borgerne.
Et andet vigtigt
punkt er toldspørgsmå
let. Indtil nu er der be
talt lidt over 10 skil
ling grot af hvert skib,
der forlod Skånemar-

kedet med en last sild,
men denne toldsats er
fastsat på et tidspunkt,
da skibene kun lastede
mellem 40 og 50 læ
ster. Med de moderne
kogger, der nemt laster
det firedobbelte, er
grundlaget for den lave
told faldet bort. En fi
redobling af skibstol
den må anses for rime
lig, og den skal - ifølge
forslaget - betales af
alle skibe, der passerer
Øresund.

Udlandets reaktion
I kommentarerne til
kongens told- og han
delsplaner spores en
vis ængstelse for, at

forslagene kan give an
ledning til storpoliti
ske forviklinger, også i
fremtiden.

Krig morer ikke kong Erik, og han Ander ingen glæde ved at færdes på slagmarken
som hans svoger Henrik den 5. af England, hvis krigeriske bedrifter på de franske
slagmarker fylder Europa med forundring. Her er Henriks bueskyttehær i aktion
ved Azincourt. Franskmændene tog kampen op mod den på gammeldags riddervis
og led et totalt nederlag.

Kongen for ærlig
Han er høj, atletisk,
lyshåret og blåøjet med
en god kulør. Han vir
ker lige ud ad landeve
jen, og det er netop
hemmeligheden ved
ham, at der ingen
hemmeligheder
er.
Han siger, hvad han
mener, og han gør,
hvad han finder ret og
rimeligt. Intet kan til
gengæld ophidse ham
mere, end når han for
nemmer uærlighed hos
andre. Vreden gør ham
veltalende, og så siger

han ofte for meget.
Sådan karakterise
res kong Erik af kred
sen omkring ham. Han
er ikke i besiddelse af
sin plejemors diploma
tiske evner. Han er
næsten for ærlig til at
beskæftige sig med po
litik, siger folk, som
kender ham.
Skønt der har her
sket krig mellem
Danmark og Holsten i
en halv snes år, har
man dårligt nok ople
vet at se kongen i fel

ten. Krig morer ham
ikke, og på det punkt
kan man næppe fore
stille sig to mere for
skellige mænd end
kong Erik af Danmark
og hans svoger Henrik
den 5. af England, hvis
bedrifter på de franske
slagmarker
fylder
Europa med forun
dring. Vist er kong
Erik en sand ridder, og
han kan stige til hest i
ét spring med godt af
sæt, men med sværdet
har han intet udrettet.

Kjolen
skal
afsløre

Cladius Clausen Swart har fået mange lovord i udlandet for sit kort, hvor Island og Grønland er med.

Hidtil bedste kort over
Norden, Grønland med
Rom, 1425
Her er det hidtil bedste
og mest nøjagtige
Skandinavien-kort.
Den berømte kartograf
Claudius
Clausen
Swart står bag udar
bejdelsen. Han ophol
der sig i øjeblikket i
Rom og har her fået
stor anerkendelse.
Kortet udmærker sig
især ved at have Grøn
land med. Da han ikke

kender stednavnene på
Grønland, har han tilsyneladende tilfæl
digt - spredt nogle ord
ud over kortet. Der
står: »Der bor en mand
i Grønlands elv, og
Spillemand monne han
hedde«. Men itali
enerne forstår ikke
dansk, og de tager
Claudius Clausens lille
spøg meget alvorligt.
Clausen imponerer

romerne ved at kalde
sig kimbrer og efter
kommer af de folk, der
i sin tid skræmte de
romerske legioner fra
vid og sans. Han anses
for at være meget lærd
i de humanistkredse i
Rom, hvor han færdes,
og kalder sig Nicolaus
Gothus.
I Danmark har man
altid betragtet ham
som lidt af en original.

Hvordan kan man el
lers finde på at fortælle
italienerne, at kloster
biblioteket i Sorø sid
der inde med hånd
skrifter af Livius’ for
svundne bøger om
Roms historie? Sorø-munkene er godt
trætte af at fortælle vi
debegærlige italienere,
at de aldrig har hørt
om eller set de pågæl
dende bøger.

Erik rejser
forklædt
som tjener
Krogen skal
vogte Sundet
Yderst på pynten ved Helsingør opfører kong Erik en
stærk borg, »Krogen«. Den skal sammen med fæstnin
gen »Kärnan« i Helsingborg fuldstændig beherske
indsejlingen til Øresund, så ingen skibe kan slippe
forbi uden at stoppe for at betale sundtold. Krogen slot
bliver en bastant fæstning uden megen ydre pynt, men
i borgens huse, der er bygget op ad murens inderside,
kommer der ikke til at mangle noget. Der indrettes
bl. a. en pragtfuld sal med enorme spidsbuede vinduer,
der skal sørge for et ordentligt lys i rummet. Hele
borgværket omsluttes af en svær ringmur, som skulle
gøre »Krogen« næsten uindtagelig. Her ses en model af
borgen.

Venezia, august 1423
Kong Erik vil sejle fra
Venezia til Palæstina
forklædt som sin kap
tajns tjener. Venezianerne stiller en galej
til rådighed, så han
hurtigt og sikkert kan
nå sit mål, men de har
tilrådet kongen at rejse
incognito. Middelhavet
er befængt med sørøve
re.
Kongen valgte at
lægge vejen til Jerusa
lem over Venezia, og
han modtog her en
hyldest,
som
han
næppe har oplevet før.
Dogen
afhentede

kongen på pragtgale
jen Bucentauro, og sej
ladsen ad Canale
Grande var et fanta
stisk triumftog. »Viva,
viva el re Erico - viva
Venezia«, lød det igen
og igen.
Nikkende og smi
lende modtog kong
Erik den helt overdå
dige hyldest, og han
lod sig ikke mærke
med, at han som pil
grim på vej til frelse
rens grav har anlagt
en grov hårskjorte,
som bæres direkte på
den bare krop og krad
ser forfærdeligt.

Ærmerne skal udtunges, så de hænger ned
fra albuerne. Er dragten gul og foret med
rødt kaldes det for »brændende brand«.

Dijon, 1426
For en menneskealder siden spurgte
man: »Hvad siger Paris?« når det dre
jede sig om de nye moder. Men nu er det
ikke længere Paris, som fører an. Nu
giver det burgundiske hertughof i Dijon
tonen an.
Det dristige og frække præger damemoderne. Man går stadig med over
kjole og underkjole, men overkjolen
kryber både op og ned og blotter mere
og mere. Man lader overkjolen kilte op
foran og lader den slutte lige under
barmen, så fødder og bryst kun dækkes
af underkjolen. Hælene bliver højere,
og for at holde balancen må man skyde
maven frem og skuldrene tilbage. I år
ser det faktisk ud, som om alle damer i
Dijon er i velsignede omstændigheder.
Hvad hovedtøjer angår, er det målet at
få dem så høje som muligt - sylespidse,
kræmmerhusagtige huer med masser
af vajende slør.

Herremoden
Herrerne lægger endnu et par tommer
til snabelskoene. Skomagerne klager
over, at der bruges for meget læder til
de spidse sko. Herrernes tætsluttende
hoser kræver velformede ben, der tåler
at ses, for kapperne slidses op i siderne
og afslører et og andet. Herrerne skal
have smalle hofter, slank talje, hvælvet
brystkasse og brede skuldre.
Sidste skrig er udtungne ærmer, så
de hænger ned på albuerne som sprag
lede klude.

THY-BØNDERS
SKfflTEOPRØR
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DRUKNET I BLOD

Står
Erik
bag

op
røret

Overfor kong Christoffers jernklædte rytteri kunne bondehæren ikke stille meget op. Dens modstandskraft blev hurtig brudt, og herefter var
slaget en ren nedslagtning.

Thisted, 1441
Kong Christoffer, 26, har nedkæmpet bøndernes oprør mod skatter og gods
ejernes overgreb. Det skete med hård hånd. St. Jørgensbjerg øst for Thisted,
hvor det afgørende slag stod, er dækket med lig - mest dræbte bønder. Over
for kongens jernklædte ryttere formåede de trods stædighed og sammenbidt
kampvilje ikke at holde stand.
Bondeoprøret startede i Vendsyssel, hvor oprørerne valgte herremanden
Henrik Tagesen Reventlow som leder. Henrik Tagesen førte oprørshæren til
Ålborg, hvor høvedsmanden Esge Brok blev hugget i småstykker. Herfra gik
turen vestover. I Han Herred afbrændtes Niels Pedersen Gyldenstjernes
gård, og flere andre godser led samme skæbne. Horisonten rundt stod god
serne i lys lue. Thyboer og morsingboer sluttede sig til oprørerne.

Borg af vogne
Oprørshæren stod nede
i Salling, da rygtet om,
at den kongelige hær
var på march, tvang
den til at vende om.
Tilbagetoget gik hur
tigt, men kongens hær
red hurtigere, og ved
St. Jørgensbjerg blev
bønderne indhentet og
måtte standse.
I stor hast blev
træn-vognene
kørt

sammen i en ring om
kring toppen af bjer
get, så de kom til at
danne en vognborg.
Vognborge er med stor
succes blevet brugt i
udlandet under kampe
mellem fodfolk og ryt
teri.
Bøndernes krigser
faring var imidlertid
ringe, og udsigterne til
sejr forekom de fleste

af folkene for håbløse.
Endnu før slaget var
kommet i gang, var
morsingboerne og si
den thyboerne på vej
hjem. Tilbage stod kun
vendelboerne. Deres
kamp var kort og for
tvivlet. De kongelige
tropper sprængte hur
tigt den lette vognborg,
og nedslagtede de for
svarsløse bønder.

Adelen: Vi

blev svigtet
Blandt de nordjyske
adelsmænd
hersker
der stor bitterhed over,
at tingene fik lov til at
udvikle sig så vidt, før
der blev grebet ind.
En af landsdelens
største og rigeste gods
ejere, Niels Pedersen
Gyldenstjerne, nåede
kun at slippe af sted
fra sin gård med en
stav i hånden, og
lensmanden i Ålborg
blev slået ihjel og par
teret.
Men nu er oprøret
knust, og man kan
trække vejret noget
lettere i den hærgede
landsdel. Ærkebiskop

Hans Laxmand siger,
at det er Guds vilje, der
her er sket fyldest.
»Disse bønder var solgt
af Herren, sendt i dø
den af Gud,« siger bi
spen.
Det er knap nok et år
siden, at den nu
25-årige Christoffer af
Bayern blev indkaldt
for at udfylde tronen
efter kong Eriks abdi
kation. Christoffer har
med sin resolutte op
træden i denne sag
vundet adelens respekt
og sympati, selv om
man mener, han burde
have grebet ind noget
tidligere.

Har eks-kong Erik i sit
eksil på Gotland plan
lagt og iværksat bon
deoprøret i Nordjyl
land?
De politiske dønnin
ger går højt i disse
dage, og inden for det
danske rigsråd er det
den almindelige opfat
telse, at kong Erik sæt
ter lus i skindpelsen.
Disse anklager afvi
ser den afsatte konge
som løgnagtige rygter,
men han undres ikke
over, at de danske herremænd bliver mødt
med oprør, for de er
selv ude om det.
»Det er deres alt for
store magt, deres uær
lighed og udbytning af
menigmand, der har
rejst folk imod dem,«
siger eks-kong Erik i
en kommentar til oprø
ret.
1

Bøndernes
anfører
henrette!
Henrik Tagesen Re
ventlow, bondehærens
fører, er blevet henrettet i Ålborg.
Han ligger nu på
hjul og stejle i den
nordjyske hovedstad.
Tagesen Reventlow
tilhørte lavadelen, og
det vides ikke, hvorfor
han har vendt sig mod
sine standsfæller og er
gået i spidsen for bon
deoprøret.

Tyske hoffolk fyret

København
far vinstue

efter voldsom kritik

København, 14. oktober 1443
København får snart sin første vinstue.
Kongen har givet byens borgmestre og
rådmænd bevilling til at åbne rådhus
kælderen for offentligheden. Her vil
man forhandle tysk og andet uden
landsk øl, og man må selv afgøre om,
man vil drikke det på stedet eller tage
det med hjem i kander. Der vil også
blive udskænket vin i rådhuskælderen.
Tilladelsen til vinstuen findes i Kø
benhavns nye stadsret. Skønt det kun
er tyve år siden, at hovedstaden sidst
fik en stadsret, har udviklingen nu
gjort det nødvendigt med en ny. Den
indeholder regler om både stort og
småt, bl. a. en lang række bestemmel
ser for havnen. For fremtiden koster
det tre mark i bøde at påsejle vindebro
en, så den dumper ned og går i stykker,
og man må ikke længere bare hælde sin
ballast i havnen, men skal sejle uden
for bommene med den.
Efter de nye regler er det ikke læn
gere tilladt at bygge lokummer med frit
afløb til gaden eller nabogrunden. For
fremtiden skal der være mindst tre alen
fra facaden til lokummet, og man vil
kun tolerere lokummer med en dyb
jordgrav under.

Københavns slot - hele dagen vrimler det med mennesker, som skal sørge for, at
kongeparret får en behagelig tilværelse.

Kong Christoffer - med
på moden i snabelsko

København, juni 1447
Kong Christoffer og
den unge dronning Dorothea har forstået at
indrette sig på Køben
havns slot, så de kan
føre en behagelig til
værelse.
Kongeparret
har
standsmæssigt selskab
- omkring 30 unge
adelsmænd, som til
stadighed er omkring
kongen, og otte adelige
jomfruer, som følger
dronningen.
Kongen har rettet
sig efter den kritik,
som har været rejst
mod
hofholdningen.
Han har sendt de fleste
af sine gamle lands
mænd hjem til Bayern
og i stedet ansat dan
skere på slottet.

tenslagere, for kongen
elsker visesang til ak
kompagnement af lut,
og indimellem optræ
der hofnarren med sine
kunstner.
I starten var kong
Christoffer tilbøjelig til
at mure sig inde med
sine bayrere. Men nu
må det indrømmes, at
han anstrenger sig for
ikke at lægge nogen
afstand mellem sig
selv og sine undersåt
ter. Mindst en gang om
ugen går han og dron
ningen i bad i Strand
badstuen ved Badstue
stræde hos bademe
ster Sten Pedersen, der
fortæller, at kongen
plejer at give ham en
mark, men at dronnin
gen giver det dobbelte.

I denne dejlige som
mer glider dagene let
og muntert på slottet.
Det vrimler med per
sonale. Kammersven
dene er kongeparrets
personlige tjenere. Du
gesvendene
dækker
bordet,
dørsvendene
springer ved mindste
vink, staldknægtene
strigler hestene, vogn
svendene gør kammer
vognen køreklar, ka
pellanerne
holder
gudstjeneste, kælder
svendene henter øl helst Rostocker-øl, når
det er kongen, der er
tørstig - og i køkkenet
hersker mesterkokken
med syv kokke. På
trapperne og i slots
gården møder man
ustandselig nye folk -

kongens barber, kon
geparrets skrædder, en
skomager, en har
niskmager og et utal af
underordnede
slots
funktionærer. Fiske
mesteren kommer med
dagens fangst fra fi
skedammene, og den
kongelige vaskekone
med vasketøjet.

Elsker
underholdning
To gange om dagen formiddag og sent om
eftermiddagen - sætter
trompetererne deres
instrumenter for mun
den, så hele slottet ved,
at kong Christoffer og
dronning Dorothea går
til bords. Under målti
det underholder lu

Jyske ”studebaroner”

tjener fedt på tyskerne
Jylland, 1441
Efterspørgselen
på
korn er stadig dårlig,
og intet tyder på, at
tendensen vil forbedre
sig i den nærmeste
fremtid. Til gengæld er
der optimisme blandt
de jyske kvægopdræt
tere. Udlandet kræver
»stude, flere stude«, og
eksporten stiger støt.

Forklaringen
er
uden tvivl, at de dan
ske stude er af særlig
høj kvalitet, idet kødet
er fedtmarmoreret på
en måde, der gør det
ekstra velsmagende.
Fra gammel tid har
Danmark kunnet af
sætte stude i Neder
landene, og der foreta
ges stadig store opkøb

på Riber marked med
udskibning for øje. Det
er dog især eksporten
sydpå over Kolding,
Kliplev m. v., der er i
vækst i disse år.
Tusinder af dyr
vandrer sydpå ad de
støvende hedeveje, og
de tyske opkøbere ven
ter med punge, der er
bristefærdige af lubske

mark og rhinske gyl
den. Ganske vist løber
studene en del af fedtet
af sig undervejs, men
det tabte indhentes
hurtigt. Nogle få dage
på godt græs, og studen
er fed, rund og blank
igen.
Det er gode tider for
studeprangerne - og
for dansk eksport.

Advarsel
mod de
franske vine
Vinkælderen på rådhuset åbner mulig
hed for, at flere vil få smag for den ædle
drik. Ganske vist er vin uforskammet
dyr her i landet, hvilket hænger sam
men med de høje statsafgifter, men det
bør ikke forhindre nogen i at tage sig et
glas i ny og næ.
De spanske vine - malvasier og
rummeni - fortjener al mulig anbefa
ling, men behøver den ikke. Alle ken
der dem - i hvert fald af omtale. De er
stærke, hede, søde og de har fylde. Men
måske er der grund til at advare. Der er
et mærke på markedet, som kaldes
malvasier, men som er en tarvelig er
statning brygget på honning, salviesaft, ølbærme og akvavit. Det siger
sig selv, at dette sprøjt slet ikke kan
måle sig med den ægte malvasier.
Men lad os for de spanske vine, der er
kommet til os de senere år, ikke
glemme vore gode, gamle venner
rhinskvinene. Svale, let syrlige og for
friskende bevarer de stadig deres gode
omdømme.
Franskmændene kæmper for at
komme ind på markedet med deres
rødvine, og de har selvfølgelig deres
fortrin. Det bedste, man kan sige om
dem er, at de er billige. Gascogne-vinene stammer fra Sydfrankrig. Men
sammenlignet med de spanske vine er
smagen fad og syrlig, og Poitou-vinene,
der har en vis udbredelse, kan man vist
kun anbefale dem, der ikke ved, hvor
dan vin bør smage. Og skulle der
komme en bourgogne på bordet, så se
godt efter, at det ikke er en ekstra sødet
bastard, for ellers vil munden krympe
sig sammen. Er man usikker, gør man
bedst i at gå helt uden om franske vine.

Kongen ramt af skud,
mistede to tænder

Karl Knutssons død gav
Christian blod på tan
den.

Brunkebjerg, 1471
Kong Christian, 45,
meldes blandt de så
rede i slaget ved Brun
kebjerg nord for Stock
holm. Kongen var selv
meget aktiv i kampen,
men blev ramt af et
bøsseskud, der rev et

par tænder ud. Han
blødte kraftigt og
måtte trække sig ud af
ildlinien. Slaget endte
med et knusende ne
derlag til danskerne.
Ved middagstid angreb
Sten Sture de danske
stillinger og samtidig

gjorde stockholmerne
udfald. I vild forvirring
søgte Christians hær
ned mod Kåpplingaholmen og flåden.
Mange styrtede i van
det og druknede.
De overlevende flyg
tede på skibene.

KONGEN UNDER
ADMINISTRATION
København, 1470
Dronning Dorothea, har sat kong Christian 1.
under administration i et forsøg på at rette op
på kongens fortvivlede økonomi. Hans gæld
menes nu så stor, at hoffet trues af fallit. Af
drag på de mange lån klares kun ved indgå
else af nye gældsforpligtelser, og dronningen
må ofte træde til og sætte sine smykker i pant
for at få regningerne betalt. Kongens dyre
vaner og kostbare livsførelse koster enorme
summer. Han lægger stor vægt på ceremo
nier, jo pragtfuldere des bedre, og især hans
interesse for riddervæsenet sluger kæmpebe
løb.
De holstenske herremænd har til dato ikke
set et eneste regulært afdrag på den gæld,
kongen pådrog sig, da han for en halv snes år
siden blev greve af Holsten og måtte købe
sine arveberettigede konkurrenter ud. Kon
gen afskyr gamle regninger, og vil hellere
bruge sine penge til noget morsomt.
Dorothea betegnes som sin mands abso
lutte modsætning. Lige så ustadig han er, lige
så støt og sej er hun. Hendes talent for øko
nomi går der frasagn om, og alle venter, at
hun hurtigt får rettet op på den hældende
vogn.

Nu betales
dertil tiden Rom griner af Christian,
fordi han ikke kan tale latin

Christian 1. har på slottet Malpaga besøgt den venezianske generalissimus Bartolommeo Colleoni. Her ses den
danske monark på jagt sammen med sin berømte vært.

Den nu 40-årige dron
ning har hørt om penge
hele sit liv. Hun er dat
ter af markgrev Johan
af Brandenburg og fik
en fattig barndom,
fordi hendes far brugte
alle sine penge på al
kymistiske
eksperi
menter.
Dorothea
blander
ikke sin og kongens
privatøkonomi
sam
men. Hun råder over
en pæn formue, bl. a.
en del ejendomme, men
hun ønsker ikke at se
sine penge forsvinde
sporløst i den »bund

løse pung«, som Chri
stian kaldes.
Kongen synes godt
om den ny ordning.
Han føler sig tryg ved
at vide, at renter og af
drag betales af hans
kone til tiden. Før
bredte
katastrofe
stemningen sig, når en
termin nærmede sig.
Kongen anede ikke,
hvordan han skulle
skaffe pengene.
Nu går det hele stille
og roligt takket være
dronningen. Folk løber
ikke længere kongen
på dørene med rykkere.

Rom, påsken 1474
Christian 1. er som den
første danske konge si
den Valdemar Atterdag blevet modtaget i
audiens hos paven. Pa
ven overrakte kong
Christian Den gyldne
Roses orden, velsig
nede ham og hans følge
og tilsagde dem synds
forladelse.
Kongen
kvitterede med at give
paven saltet torsk,

spegesild og herme
linsskind.
Her i Rom betragter
man den danske kon
ges besøg som en stor
succes. Kongen holdt
sit indtog i byen gen
nem Porta del Popolo,
og den høje, blonde
mand vækker opsigt
hos romerne. Men de
morer sig over, at han
ikke kan latin. »Et
smukt dyr, skade at

det ikke kan tale« ly
der vittigheden, som
man p. t. morer sig
meget over i Italiens
hovedstad.
Det danske selskab
bor i et palads ved Peterspladsen. Christian
tager med stor iver del
i de store påskecere
monier i Peterskirken,
og han opvarter pave
Sixtus med ridderlige
tjenesteydelser: holder

hans vandfad, bærer
hans slæb o.s.v.
'
Før ankomsterf til
Rom har kong Chri
stian gjort ophold flere
steder. På slottet Mal
paga gæstede han den
venezianske generalis
simus
Bartolommeo
Colleoni, der forlystede
med turnering og jagt.
Også i Milano blev han
modtaget med pragt
fulde ceremonier.

Endelig får
jura og
Danmark
medicin
et universitet
lågene:

De studerende skal
gennemgå en basisud
dannelse, før de kan
komme i gang med
deres egentlige studi
um. Der startes med
undervisning i de »syv
frie kunster«, bl. a.
matematik, musik og
veltalenhed.
Matematikken fje
rner navnlig til udreg
ning af den komplice
rede
kirkekalender,
musikken giver teore
tisk baggrund for kir
kesangen og veltalen
hed er en helt nødven
digt forudsætning for
at kunne gennemføre
en akademisk uddan
nelse.
Efter
basisuddan
nelsen kan de stude
rende vælge mellem
flere undervisningstil
bud. Teologi, jura og
medicin hører til de
vigtigste studier.
Undervisningen be
gynder allerede kl. 6
om morgenen og fort
sætter med pauser til
hen på eftermiddagen.
Den består af forelæs
ninger, men mere ud
viklende er »disputat
serne«, hvor lærere og
elever skiftes til at
fremsætte en påstand,
som skal angribes eller
forsvares.

Men er det
godt nok?
Er vores universitet
godt nok? Rektor Hen
riksen regner med, at
der vil gå nogle år, før
vi på det akademiske
plan kommer på højde
med udlandet.
Når en student har
gennemført sit stu
dium fuldt ud, kan han
kalde sig doktor. Ud
dannelsen
afsluttes
med en forelæsning i
Vor Frue Kirke for en
bedømmelseskomite af
lærere, og en repræ
sentant fra forsamlin
gen opponerer mod de
fremførte synspunkter.
Herefter holder eksa
minanden et foredrag
om sit fag.
Som tegn på sin dok
torgrad får han en
lukket og en åben bog,
et fredskys, en guld
ring og en rød baret.

Masser af kendte navne med kong Christian i spidsen deltog i højtideligheden i
forbindelse med universitetets indvielse. Festlighederne var henlagt til Vor Frue
Kirke.

København, 1479
Danmark har fået sit længe ventede universitet. Indvielsen fandt sted
ved en højtidelighed i Vor Frue Kirke i går med kong Christian 1 i
spidsen for det store opbud af fremtrædende gæster.
For fem år siden fik kongen under sit besøg i Rom pavens tilladelse
til at oprette et dansk universitet, men planerne kunne ikke realiseres
straks på grund af landets alvorlige økonomiske vanskeligheder.
Universitetet må i første omgang tage til takke med lejede lokaler
rundt i byen. En del af undervisningen skal foregå i kapellerne i Vor
Frue Kirke, og universitetet har midlertidigt fået lov til at anvende
kirkens skole. Derudover lejes værelser i rådhuset på hjørnet af Nør
regade og Studiestræde.
Det giver store problemer med de mange adresser rundt i byen, og
de studerende spilder megen tid på transporten mellem de forskellige
undervisningslokaler. Det bedste vil være at få undervisningen samlet
på ét sted, men dertil er der ikke midler i øjeblikket.

Præsterne
får stress
Slagelse, 1. maj 1471
Elne Hansdatter
enke efter Hans Port
man af Kvislemark,
skænkede i dag en fæ
stegård i Vetterslev til
Guds Legems alter i St.
Mikkels kirke i Slagel
se.
For fremtiden vil der
som kirkens tak hver
uge blive fejret to
gudstjenester for den
afdøde og hans slægt.
Handlinger
som
denne er ved at få præ
sterne til at fortvivle.
Naturligvis kan kir
ken bruge indtægterne
fra gården, men præ

sten i Slagelse er ved
at få stress over de
mange gudstjenester,
han skal forrette.
Han har som alle
andre præster seks om
dagen, og hertil kom
mer alle de bønnelæs
ninger, som folk bestil
ler mod betaling. Sog
nepræsten ved St.
Mikkels kan ikke en
gang sløjfe Elnes pri
vate tjeneste på de
dage, hvor han har for
rygende travlt med
store kirkefester, for så
får han en firemands-kommission på
nakken.

Drikkeri
forbudt
Universitetets rektor,
magister Jesper Hen
riksen, lægger stor
vægt på at opretholde
værdighed omkring in
stitutionen. Han op
træder selv i fint tøj og
bærer fjerprydet hat.
Når han færdes
rundt på læreanstalten
går en eller flere pedel
ler med sceptre i hæn
derne foran ham.
Studenterne skal gå
i »gejstligt« tøj. Uan
stændigt kort tøj, støv
ler af forskellig farve
og smykker er band
lyst. Endvidere er der
forbud mod drikkeri.
Besøg på byens bordel
ler og gadeoptøjer på
grund af fuldskab
straffes hårdt.

Landbruget
liderunder
mangel på
arbejdskraft
Næstved, 1471
Landbruget slås fortsat med store pro
blemer med at skaffe tilstrækkelig ar
bejdskraft. Indførelsen af vornedskabet
på Sjælland og Lolland-Falster blev
ikke en succes.
Mange gårde står stadig tomme, og
godsejerne klager over, at de ikke kan
få tilstrækkeligt udbytte.
Ifølge reglerne om vornedskab for
pligtes enhver fæstebonde til at blive
på gården hele livet - også når den kø
bes og sælges, og når hans søn tvinges
til at overtage fæstemålet efter faderen,
skulle en tom bondegård være næsten
utænkelig.
Erfaringen siger noget andet. Bøn
derne stikker af alligevel, og når det
lykkes godsejerne at spore dem til køb
stæderne, viser det sig umuligt at få
dem udleveret. Borgmestre og byråd
lader simpelt hen som om de ikke ken
der vornedskabets eksistens. »Byluft
gør fri,« siger de i Tyskland, og nu ken
der vi også talemåden her.

NYKURS RÅ LOLLAND
For nogle år siden forsøgte man på Lol
land at slå ind på en ny kurs - til dels
med held. I stedet for at holde på ar
bejdskraften med trusler, gik man over
til at lokke med løfter. Jordløse landar
bejdere kunne få egen jord til et lille
brug, og det gav visse resultater.
Især hos abbed Jeip i Næstved St.
Pederskloster har der været store pro
blemer med at skaffe arbejdskraft.
Abbed Jeip har taget ved lære af lollikerne, og i Kalkerup er en aldrende
fæstebondes søn sluppet for straf, fordi
han kom tilbage og erklærede sig villig
til at overtage faderens gård. Sønnen
vendte tilbage efter lang tids fravær.

Øer pantsat

forat klare
medgiften
Edinburgh, 1470
Brylluppet mellem Christian l’s eneste
datter Margrethe og kong Jakob den 3.
af Skotland blev en opvisning i tomme
lommer. Skotland er fattigt, og kongen
af Danmark har ingen penge. 60.000
gylden havde kong Christian lovet sin
svigersøn i medgift, men da det kom til
stykket, kunne han kun skaffe 2.000 ikke ligefrem nogen fyrstelig sum. I
stedet har Skotland taget Orkneyøerne
i pant for 50.000 gylden og Shetlandsø
erne for 8.000. I Norge hersker stor op
hidselse over kongens letsindige dispo
sitioner med de gamle norske skatte
lande, og man tvivler på, Christian no
gensinde får råd til at indløse panterne
igen.

Ny lov: Ludere må
ikke gå i smart tøj
Århus, 1496
De prostituerede går hårde tider i møde. Der
er vedtaget en lov, der påbyder ludere at
klæde sig tarveligt og at gå med en sort og rød
hue, der tydeligt viser damernes erhverv.
Hidtil har de mest velklædte blandt kvinder
gerne været de prostituerede. Faktisk har det
kun været ludere, der har haft råd til at gå i

silkekjoler, bånd indvævet med sølv og guld
og gå med ruskindssko. End ikke overklas
sens kvinder har råd til så elegant påklæd
ning.
Moralister, som nu har fået trumfet loven
igennem, mener, at ludernes flotte tøj ville fri
ste tjenestepiger til at forlade dydens vej til
fordel for let tjente penge.

BISKOP KALDER
KLOSTER BORDEL
Roskilde, 1490
Niels Skave, biskop i Roskilde, retter voldsomme beskyldninger mod
Sorø Kloster. Klosteret er et bordel og en gangsterrede, siger bispen,
der betegner forholdene som »værre end Sodoma og Gomorrha«.
Ifølge bispen holder klosterets leder, abbed Oluf Jyde, elskerinde som endda er gift med en anden mand. Den forsmåede ægtemand
hævdes til gengæld at have voldtaget en nonne i Roskilde.
Munkene skal ikke være bedre. Niels Skave fortæller, at de har sam
let et antal damer hos sig i klosteret. Når det ikke er afveksling nok,
sniger munkene sig ud og bliver borte hele natten.
Abbed Oluf Jyde har foreløbig kun haft én kommentar til biskop
pens anklager: »Det er løgn alt sammen.«

Starter som kamp
om en præstegård
Niels Skaves anklager
mod Sorø Kloster er
det foreløbige højde
punkt i en årelang
strid mellem bispen og
klosteret om en præ
stegård i Stenmagle.
I fjor blev sogne
præst Jens Olsen sagt
op af abbed Oluf Jyde,
der hævdede, at gården

tilhørte klosteret. Jens
Olsen nægtede at flyt
te, men blev sat ud
med magt og gennempryglet, medens klo
sterets bønder knuste
indboet.
I stedet flyttede Sorø
Klosters foged, Oluf
Smed, ind på gården
med hele sin familie.

Det gjorde biskop Niels
Skave så rasende, at
han foretog et helt felt
tog mod Stenmagle.
Oluf Smed blev fanget
og lagt i lænker og
gårdens indbo endnu
en gang slået til pinde
brænde. Bønderne, der
havde hjulpet kloste
ret, måtte flygte.

Roskildebispen

en stridshingst
Roskildebispen Niels
Skave plejer at betegne
sig selv som et mildt og
sagtmodig menneske,
der kommer godt ud af
det med alle. Kun få
giver ham ret.
Niels Skave blev bi
skop i Roskilde for fem
år siden. Siden har der
ikke været ro om bi
spestolen.

Niels Skave tåler
ikke, at der tages den
mindste glans fra Ros
kildes storhed. Han er
rede til at grave sager
op, der har været glemt
i menneskealdre, og
han er ligeglad med,
om det er politisk
klogt. Han har næppe
heller glemt, at Erik af
Pommern tog Køben

havn fra bispesædet.
Han lurer kun på en
lejlighed til at kræve
byen tilbage.
Kannikerne prote
sterede i sin tid mod
Skave, men forgæves.
Bispesædet beklædes
nu af en stridshingst,
der bare bliver mere
og mere krigerisk af
modgang.

Den første bog på
dansken bestseller
København, 1495
Det var noget af et vo
vestykke, da bogtryk
ker Gotfred van Ghemen udgav den første
bog, der er trykt på
dansk. Men hans dri
stighed belønnes. Bo
gen, »Den danske
Rimkrønike« er blevet
Danmarks første best
seller, og van Gehmen
har hermed fundet et
helt nyt publikum for
bøger.
Hidtil har van Geh
men, som andre bog
trykkere her i landet,
holdt sig til latinske
bøger, som præsterne
under alle omstændig
heder skulle have. Nu
henvender han sig til

alle, der kan læse
dansk, og han har også
valgt et folkeligt emne.
»Den danske Rim
krønike«, redigeret af

broder Niels i Sorø
Kloster, lader alle dan
ske konger op til Chri
stian den 1. berette om
deres regeringstid.

Historie på vers

Broder Niels lader
f.eks. dronning Mar
grethe fortælle således
om unionen:
»Den snor, som lægges
af strenge tre, / hun
brister fuld næppelige,
/ det siger vismand
foruden spe, / om hun
lægges lempelige. I Jeg
lagde en snor med alle
stærk, / da jeg vandt
Sveriges krone / og ar
ved Norge til Dane
mark, / at de skulle stå
i lune.«

Broder Niels lægger
ikke fingrene imellem,
når han lader Erik
Klipping sige:
»Ukysk jeg i mit lev
ned var, / et skamme
ligt rygte jeg derfor har
/ og mest med gode
mænds kvinder«.
Og med mellemrum
hæver munken pege
fingeren:
»Lykken hun er et un
derligt trold, / hun le
ger med folk så mange
fold.«

KIRKENS
LOFTEN
BILLED
BIBEL

Ny rektor
var 27år,

førhan
kom i skole
Dette mandsportræt er et eksempel på den nye kalk
maleristil. Ansigtet ligner et rigtigt menneskes. Der er
ikke mere tale om tomme masker.

Morten Børups våben siger noget om hans
usædvanlige karriere: det rummer både
ploven, symbolet på bonden og riset og fer
ien, symbolet på underviseren.

Århus, 1496
Morten Børup, ny rektor på Århus La
tinskole, har haft en usædvanlig kar
riere for en skolemand: først da han var
27 kom bondedrengen Morten i skole.
Som 45-årig vender han nu tilbage
for at lede den skole, hvor han selv for
første gang snuste til lærdommen.
Beslutningen om at gå skolevejen
traf Morten Børup en dag han gik ved
Skanderborg og slog græs. Fogeden
pryglede ham med en stok, fordi han
var bagefter i skåret.
Dekorationen i kirkens østre kapel skildrer nadveren. Jesus har en meget lille Johannes på skødet, foran ham
knæler Judas, som får rakt brødet. Judas’ afløser Mattias må også være kommet med, for der er tretten dis
ciple i alt.

Odense, 1496
Når menigheden i Bellinge i disse dage kan
tage den nye kirke i
brug, kan den ikke blot
glæde sig over en ny
bygget kirke, men også
over nogle af de for
nemste kalkmalerier,
der er frembragt i
landet i de senere år.
Mestrene for ud
smykningen af Bellinge kirke er Ebbe Ol

sen og Simon Peder
sen. De har netop taget
stilladserne ned, så
man kan danne sig et
billede af helheden.
Malerierne er i den
folkelige, realistiske
stil, der har vundet
frem i de senere år,
men Ebbe Olsen og
Simon Pedersen har
med deres motivvalg
og udførelse helt deres
eget ansigt.

De to har skabt en
hel bibel i billeder. Vi
når både Det gamle og
Det nye Testamente
igennem. Ebbe Olsen
og Simon Pedersen har
meget at sige, så kirke
loftet er tæt besat.
Overalt kribler og
krabler det af dekora
tive bladfigurer. Ingen
steder efterlades plad
sen tom og ubrugt.
Helgenbilleder synes

ikke at være deres
stærke side, men Olsen
og Pedersen har malet
en fejende flot St. Jør
gen. Hvilken prinsesse
ville ikke få hjerte
banken af at blive be
friet af sådan en kavaller?
De to malere har gi
vet Bellinge menighed
noget at se på, noget
der kan fange øjet og
sætte fantasien i sving.

Flere kalkmalerier end nogensinde
Der findes næppe
mange
menigheder
med respekt for sig
selv, der ikke har en
kirke med bibelske
tegneserier i loftet.
Ideen er ikke dansk,
men danskerne har ta
get den mere varmt til
deres hjerter end de
fleste andre folk og har
været med til at præge
en udvikling, der har
ændret kalkmalerier
til noget nær ukende
lighed, siden de første
udsmykninger fandt

sted for næsten 500 år
gevandter. De er klædt
siden.
som du og jeg.
Dengang
malede
Noget der har været
man strengt efter itali med til at sætte fart i
kalk-malingen er, at
ensk forbillede, stive
skabelonagtige figu mange menigheder er
rer. Men efterhånden - blevet trætte af det
og specielt i de sidste gammeldags flade loft,
hundrede år - er der der har været i mange
kommet mere liv over kirker. Nu har de fle
ste fået høje hvælvin
billederne. De er mere
nærværende, fordi vor i ger - og der har folk
tids mestre maler vor som Kongstedmaleren,
tids mennesker i vor Isefjordsmesteren og
tids tøj. Bibelens per Morten Maler fået
soner optræder ikke masser af plads at bol
mere i romerske folde tre sig på.

Har stilen ændret
sig, er teknikken i dag
stort set den samme
som altid. Farverne,
som er naturens egne,
føres på, så snart loftet
er pudset og altså sta
dig vådt. Det giver
nemlig de mest hold
bare billeder, fordi far
ven trænger langt ind i
lofterne. Kun et enkelt
sted - i Ribe Domkirke
- ?r der malet direkte
på granit. Men det kan
vel
næppe kaldes
kalkmaleri.

Sprang klasserover
Morten Børup lovede sig selv, han al
drig ville gøre den slags arbejde igen.
Han drog til Århus, købte en læsebog
for begyndere og fik lov at starte i 1.
klasse. Den 27-årige bonde med langt
skæg vakte betydelig undren og mor
skab mellem drengene i den underste
klasse. Men Morten Børup lærte hur
tigt. Han sprang klasser over, og da
han mærkede fremgangen, gik han til
Århus Domkirke og bad Gud om styrke
til at gennemføre sine studier. Til gen
gæld ville han bruge sit liv på at oplære
ungdommen.
Bønnen blev hørt. Morten Børup blev
færdig med latinskolen på rekordtid,
kom på det nyåbnede Københavns
Universitet, hvor han få år efter blev
magister.

Skriver digte
Han har skrevet to skolekomedier,
sprogøvelser til latinskolen - og to dig
te. Det ene rummer blandt andet denne
hyldest til København (i øvrigt nok
noget af det pæneste, en århusianer
nogen sinde har sagt om hovedstaden):

Bispeprægtigt, kongemægtigt
stråler København dit ry.
Danmarks rige ej din lige
har i nogen anden by.
Handelsnettet du har flettet
gyldne tider ser du gry.

KONGEN VAR
ADVARET:
De tusind
HÆREN DØDE ”djævles
skanse” blev
I MUDDERET vores skæbne
Danmarks^

©

p.t.

.H. Nyheder

Et stykke op ad formiddagen, længe før de
sidste afdelinger havde nået at forlade Mel
dorf, hørtes der skud nordpå fra et sted, der
kaldes »De tusind djævles skanse«.
Det forlyder, at fortroppen - junker
Schlentz og hans sachsiske garde - i et vej
sving pludselig stødte på en forskansning, som
var besat af 300-400 ditmarskere. Garden
fældede lanserne og gik omgående til angreb,
men blev kastet tilbage.
Et par feltkanoner blev hurtigt ført frem,
for at man kunne rydde skansen, men regnen
slukkede lunterne. Endnu en gang angreb
garden, trængte ned gennem voldgraven,
trampende på døde og sårede og brød tilsyne
ladende igennem forsvaret.
Bag skansen havde ditmarskerne imidler
tid reserver opstillet. De brugte deres lanser
som springstokke - fløj som fugle over de
vandfyldte grøfter og låsede knægtene fast i
en morderisk kamp mand mod mand.

Derfor gik det så galt

Her er situationen, som kong Hans var advaret om: soldater, der druknede i hundredvis.

Meldorf, lørdag 17. februar 1500
I disse timer strømmer flygtende danske og
holstenske soldater ind i Ditmarskens hoved
stad Meldorf. De kommer ind fra landevejen
nordpå - forfrosne, forkomne, tilsølede af
blod og mudder.
Sådan er situationen her til aften i Ditmar
sken. De sørgelige rester af den dansk-hol
stenske hær er på vild flugt efter at være slået
af ditmarskerne på den smalle vej til Hem
mingstedt nord for hovedstaden.
Det menes, at omkring halvdelen af vores
hær er faldet eller druknet. Enorme mængder
materiel meldes tabt.
Der gik panik i den danske hær, da ditmar
skerne åbnede sluserne mod Vesterhavet, og
vandet fossede mod soldaterne. Hæren be
fandt sig på dette tidspunkt under fremryk
ning på en smal vej med grøfter og kanaler på
begge sider. Uden mulighed for at bevæge sig
og udvikle sig i terrænet var den danske hær
et let bytte.
Kong Hans, 45, var advaret mod at fort
sætte felttoget på grund af vejromslaget fra
frost til tø, men han ville ikke høre.

Åbnede sluserne
Den dansk-holstenske
hær overskred græn
sen til Ditmarsken 11.
februar, og den store
hær ventede, at det
ville blive en let op
gave at undertvinge
sig de genstridige
marskbønder.
Felttoget har været
forberedt siden i fjor,
da ditmarskerne næg
tede at betale skat til
den danske konge og
afslog hans krav om
tre borge i området.
Byerne Windbergen
og Alversdorf faldt
uden kamp. Hovedsta
den Meldorf besattes få
dage senere.

Efter knap en uge i
Meldorf besluttede et
krigsråd at fortsætte
felttoget i dag. Det
skete trods advarsler
fra landsknægtober
sten, junker Schlentz
og marsken Hans Ahlefeldt. De mente, der
var opstået en ny og
farlig situation, efter
at frostvejret var slået
om til tø, som havde
forvandlet vejene til
ufremkommelige mud
derpøle. Desuden fryg
tede de, at ditmar
skerne ville åbne slu
serne til Vesterhavet
og oversvømme områ
det.

Den store dansk-hol
stenske hær tabte sla
get om Ditmarsken,
fordi den, da det ende
lig gjaldt, var ude af
stand til at kæmpe.
På den smalle vej
med grøfter og kanaler
på begge sider var det
umuligt at stille tr pperne op til en hensigts
mæssig
kamphand
ling. Kun nogle hun
drede mand kom i
kamp, nemlig de, der
stod forrest. Da de be
gyndte at vige, stod re
sten af hæren - hele
det holstenske ridder

skab bl.a. - på landeve
jen bagved og kunne
hverken komme frem
eller tilbage.
Det fortælles fra
slagmarken, at dit
marskerne sværmede
frem og tilbage langs
vejen og stak folk ned
til højre og venstre.
Endnu er der ikke
overblik over tabene.
Det vides med sikker
hed, at oberst Schlentz
faldt.
Kong Hans og her
tug Frederik skal være
undsluppet med nød og
næppe.

De Tog Dannebrog
Foruden store tab i mennesker og materiel,
har kong Hans mistet det kongelige felttegn
Dannebrog. Det blev under kampen ført af
marsken Hans von Ahlefeldt, der faldt - vildt
kæmpende - med flagdugen svøbt om livet.
Tabet af Dannebrog er uerstatteligt, for det
drejer sig om fanen, der i 1219 dalede ned ved
Lyndanisse. Flagdugen er indvirket med guld
og stukket med perler, så alene i handel og
vandel er Dannebrog mange penge værd.

Her er Danmarks
flotteste herregård

på vej til at

blive succes

Simrishamn, 1500
I disse dage afleverer
bygmester Adam van
Düren Glimmingehus
til Jens Holgersen
Ulfstand. Dermed har
Gotlands
lensmand
Danmarks mest mo
derne og bekvemme
herregård.
Huset er fuldt af raf
finementer. Der er
både centralvarme og
indvendig trappe. Når
der fyres i den store
bageovn i kælderen,
kan varmen fordeles
gennem murede træk
kanaler til de øvrige
rum, og man slipper på
den måde for at fyre i
kaminerne, hvis det
bare bliver lidt småkoldt.
Glimmingehus har
ikke udvendige svale
gange og ingen friluftstrapper. Trappen
er simpelt hen bygget
ind i huset og deler det
midt over. Fra hver
trappeafsats er der di
rekte adgang til værel
ser og gemakker.
Denne enkle og geniale
løsning på trappepro
blemet menes Adam
van Düren at have
fundet i Sydeuropa.

Tyskerne har lanceret en ny slags øl,
der straks har fået succes på det danske
marked. Ølbrygger Mumme i Braunschweig står bag det ny produkt, der
hedder det samme som han selv Mumme.
Det danske marked er i forvejen godt
forsynet med tysk øl, som med lethed
har udkonkurreret det dårlige danske
øl. Det lubske Trave-øl kan intet andet
produkt hamle op med, og lubeckerne
har stadig den største markedsandel,
men andre vinder frem. Når det drejer
sig om noget ud over det sædvanlige, er
det dog en Hamburger eller Einbecker,
man beder om. Hamburger-øllet, der
brygges på hvede, er noget helt for sig,
og Einbecker-øllet fra Hannover er
simpelt hen sagen på en kogende hed
sommerdag. I Sønderjylland sværger de
til kakkebillen, som brygges i Holsten.

Dansk øl surt
Hvad det danske øl angår, er alt ved
det gamle. Det er surt, det bliver do
vent, det er grumset, og det kan ikke
holde sig. Købmændene påstår, at de
ikke kan brygge godt øl, fordi hånd
værkerne går dem i bedene. Håndvær
kerne siger, at man må savne godt
dansk øl, fordi købmændene ikke gider
brygge det, men hellere vil importere
fra Tyskland. Samtidig fortsætter bøn
derne med at brygge øl, som de siden
fører til torvs i købstæderne, og når
man ikke har råd til at krydre med
humle, bruger man pors og malurt i
stedet, så øllet bliver hvinende surt.
Der er kun én god ting at sige om dansk
øl: det er billigt.

Uindtagelig
Men Glimmingehus er
først og fremmest en
borg med så snedige
forsvarsindretninger,
at borgen må betragtes
som på det nærmeste
uindtagelig. Hoveddø
ren og trappen stritter
af grusomme finesser,
så før angribere når
første sal, er de blevet
kogt af olie og for
brændt af flydende
beg, gennemboret af
pile fra højre og
venstre og ombragt ved
nakkeskud.

Nu far alle råd
til sukker

Arkitekten
Æren for det avance
rede byggeri må Jens
Holgersen dele med
Adam van Düren, en
ung westfalsk arki
tekt, der for få år siden
blev hentet til Linköping i Sverige for at
ombygge domkirkens
kor. Glimmingehus er
hans første opgave i
Danmark.
Det ventes at Glim
mingehus bliver det
helt store tilløbsstyk
ke, og at huset kommer
til at danne skole for
andre herregårdspro
jekter.

Ny tysk øl

Angriberne får sten og
kogende tjære i hovedet.
Hoveddøren er forsynet
med skydehuller. Brydes
den itu falder et gitter
ned og spærrer vejen.
Når også det er ødelagt,
følger en ny dør, hvis
ikke angriberen er skol
det ihjel af kogende vand
forinden. Den sidste dør
åbner vejen til trappen.
Oven for den fører en dør
ind til vagtstuen. Overalt
på trappen findes skyde
huller.

Morten Flækkesild skød papegøjen med sin armbrøst
og kåredes som årets fuglekonge.

København, maj 1500
Brødrene fra Danske Kompagni gennemførte i går
den årlige fugleskydning på fælleden. Fuglekonge
blev Morten Flækkesild, som kåredes under bra
gende jubel.
Efter de tre første skydninger sad papegøjen sta
dig ubesejret på masten, men under den efterføl
gende fri skydning fældede Flækkesild fuglen med
sin armbrøst.

Her er dagens glade nyhed. Sukker bli
ver billigere, og alt tyder på fortsat
prisfald.
For ti år siden gav man seks lubske
skilling for et pund sukker, nu kan man
få det for kun fire skilling pundet. I lø
bet af nogle år vil man måske opleve, at
sukker forekommer i de fleste hushold
ninger.
Medens vore bedsteforældre knap
nok kendte smagen af sukker, fordi det
dengang skulle hentes i Mellemøsten
og var uoverkommelig dyrt, vil vore
børn og børnebørn måske spise sukker
hver dag. Det hænger sammen med, at
portugiserne har anlagt sukkerplanta
ger på Azorerne og Madeira, hvilket
har forøget eksporten til Europa.
Alle ved vel i dag, hvordan sukker
ser ud - høje, hvide toppe, der glimter
mat i lyset. Men det er ikke alle, der
har smagt sukker, og endnu færre har
forsøgt sig med konfekt.
Der forhandles nu konfekt på de fle
ste apoteker, og udvalget er stort. Man
kan få sukkerglaserede mandler og
sukker kogt med anis, ingefær og ka
nel.

Tiener fedt på andres synd
Til glæde for alle kristne har pave Leo udskrevet
en stor aflad. Pengene, der kommer ind ved salget,
skal gå til færdiggørelsen af Peterskirken i Rom.
Salget går strygende.
I Tyskland står Johann Tetzel for salget af
afladsbrevene og han har sendt sin medarbejder,
den pavelige gesandt Johannes Arcimboldus, til
Danmark og Sverige for at åbne agenturer her.
På vejen til Danmark har Johannes Arcimbol
dus gjort ophold i Lübeck, hvor han indkøbte et
gigantisk sølvservice. Pavens gesandt fører sig
frem som en fyrste, og han gør gode forretninger i

Danmark. Salget af aflad er blevet en succes.
Johannes Arcimboldus sælger både store af
ladsbreve, der skænker fuld aflad for alle kirke
lige straffe - selv i skærsilden - og små breve som
»smørbreve« hvis ihændehavere slipper ustraffet
fra at spise smør i fasten. Det har vi nu hele tiden
gjort i Danmark, men med et smørbrev i hånden
synder vi altså ikke mere ved at gøre det.
Ikke altid kan kunderne skaffe kontanter til
afladen, men Johannes Arcimboldus tager gerne
mod varer. Han har på den måde oparbejdet en
større eksport til Holland.

Danmarks
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NI BØNDER DØMMER
ADELSMAND TIL DØDEN
København, november 1517
Ni bønder fra Solbjerg by har dømt en adels
mand til døden. Slotshøvedsmand Torben
Oxes skæbne blev beseglet i går, da de ni
bønder - indkaldt af kong Christian som vid
ner - lagde fire spyd i en firkant foran Kø
benhavns slot og sagde: »Vi dømmer ikke
Torben Oxe, men hans gerninger dømmer
ham selv.«

Har han myrdet
Dyveke med for

giftede kirsebær?
Rygter siger, at sagen
mod Torben Oxe hæn
ger sammen med kon
gens elskerinde, Dyve
kes, pludselige død 21.
september.
Dyvekes
moder, Sigbrit, er
overbevist om, at hen
des datter blev myrdet
med forgiftede kirse-

bær, og at Torben Oxe
har givet Dyveke dem.
Det lader til, at kon
gen tror på Sigbrits
anklager. Et er sik
kert: hvad end Torben
Oxe er dømt for, så er
det ikke afgørende. Det
afgørende er, at kon
gen hader ham.

Rigsrådet har

afvist anklagerne
Nu kan kun kongens
benådning redde Tor
ben Oxe fra skafottet.
Rigsrådet og dronning
Elisabeth er stemt for
at søge benådning,
men kongen menes at
være så vred på Torben
Oxe, at han vil afslå.
Den formodning un
derstreges
af den
usædvanlige
frem
gangsmåde,
kongen
har valgt i sagen mod
sin slotshøvedsmand.
Efter at rigsrådet
har afvist anklagerne
mod Torben Oxe som
rygter og smædekampagne, har kongen stik imod normal prak
sis - stillet Oxe for bir

keretten, som næppe
har turdet dømme an
derledes, end kongen
ville det.
Sagen mod Torben
Oxe er gennemtrængt
af mystik. Slotshø
vedsmanden er en
mand af voldsomt tem
perament.
Han er en mand med
mange fjender, men
indtil for en måneds tid
siden stod han i høj
gunst hos kongen.
Pludselig er Torben
Oxe kommet i ugunst
hos kongen. Det er
uvist hvorfor - lige så
uvist som det er, hvad
Oxe egentlig er ankla
get og dømt for.

Dronning Elisabeth bønfalder kong Christian om at benåde Torben Oxe, for kun kongens ord kan redde adels»
manden fra henrettelse. Men kongen vil ikke give sig.

Torben Oxe halshugget
København, 30. november 1517
Slotshøvedsmanden Torben Oxe blev hals
hugget i dag. Han blev ført ud af fængslet på
slottet. Ved Højbro mødte han munkene fra
Gråbrødreklosteret, der medbragte alterets
sakramente. Torben Oxe faldt på knæ og råb
te: »Oh, almægtige Gud, du som har skabt

Himmel og Jord, forbarm dig over mig.« Bød
len afbrød Oxes bøn og førte ham hastigt op
ad Købmagergade til Skt. Gertruds kirkegård
ved Nørrevold. Her udråbte profossen hans
brøde, og hovedet faldt for sværdet. Liget af
Torben Oxe blev straks ført til Helligåndshu
set og begravet der.

Skøtsk soldat stukket
ned for øjnene

af den danske konge
En skotsk lejesoldat
blev i går myrdet for
øjnene af kongen.
Kongen var med et
større følge redet til
Amagertorv for at
standse blodige optøjer
mellem tyske og skot
ske lejesoldater, da en
skotte med en gal ty
sker i hælene søgte til
flugt under kongens
hest. Skotten bad for
sit liv og tryglede kon
gen om at frelse ham.
Men trods kongens
protester stak den ty
ske soldat sin fjende
ned på stedet.
Mens tyske knægte
jog skotterne gennem
Københavns gader, red
kongen tilbage til slot
tet, hvor han gav ordre
til profossen: »Fang
den mand, der dræbte
en soldat for mine øj
ne.«

Konflikt
på jobbet

bag døds

ulykke
Et skænderi mellem en
tømrermester og hans
mestersvend om retten
til at lede og fordele
arbejdet var i går skyld
i en dødsulykke.
Under opsætningen
af det nye spir på Vor
Frue Kirke i Køben
havn blev arbejdet af
brudt af skænderier
mellem tømrermeste
ren og mestersvenden.
Svenden ålede sin me
ster fordi han var halt
og erklærede, at han
mente sig selv bedre i
stand til at lede arbej
det.
Da spiret var sat op,
lod mesteren en vand
ret bjælke anbringe
lige under toppen. Han
gik selv ud på bjælken
og huggede en økse ned
i den. Han bad så me
stersvenden hente øk
sen ned igen. På vej ud
på bjælken mistede
svenden balancen og
styrtede ned. Han var
dræbt på stedet.

Tyskeren blev fanget
og halshugget i nat.
Liget blev lagt ud på
gaden til skræk og ad
varsel for hans kam
merater.
Striden mellem de
tyske og skotske leje
soldater startede som
et ubetydeligt sam
menstød mellem to
soldater. Følgerne blev
uhyggelige.

En flok tyske solda
ter stormede den skot
ske postej bagers værts
hus, hvor mange af de
skotske
lejesoldater
holder til. Skotterne
nægtede at forlade
bygningen, hvorefter
tyskerne stak ild i den.
Skotterne forsøgte at
forsvare sig ved at
bryde teglsten af og
kaste dem i hovedet på

deres belejrere. Det var
forgæves, for tyskerne
blev, og adskillige af
skotterne omkom i
flammerne.
Der er mange leje
soldater i København i
disse dage fordi Dan
mark ruster sig til krig
mod Sverige. Foreløbig
er
landsknægtenes
hærgen gået værst ud
over København.

Kongen og mor Sigbrit

Kongen
forgjort

af mor

Sigbrit?
Det kan være svært at forstå, at en af
død elskerindes efterladte moder kan
blive i kongens gunst. Mor Sigbrit kan.
Hun kan det, der er endnu sværere at
tro: efter Dyvekes død ser det ud til, at
hun og kong Christian er blevet endnu
mere fortrolige end før.
Det kan ikke skyldes hverken hendes
charme eller skønhed. Mor Sigbrit har
en grov mund, og hun bruger den mod
selve kongen, hvis han ikke makker
ret. Og mor Sigbrit er fed med et oppu
stet rødt ansigt.
Hun er hollænder, født i Amsterdam,
enke efter Willum, den hollandske
købmand i Bergen. Kong Christian traf
hende og datteren Dyveke på et bal i
Bergen i 1509 og siden har de tre været
uadskillelige.

Hjertet og forstanden
I folkemunde hedder det, at Dyveke tog
kongens hjerte, mor Sigbrit kongens
forstand.
Mor Sigbrit er borgerlig af fødsel og
hader adelen. Det er gensidigt. Lige si
den sin ankomst har hun måttet tåle de
adeliges tydelige misbilligelse af datte
ren Dyvekes forbindelse med kongen.
Det blev ikke hvisket men sagt højt,
at hvis kongen ikke bøjede sig, ville
man »spille Dyveke et groft puds«.
Kongen bøjede sig ikke. Nu er Dy
veke død. Mor Sigbrit kan have sine
grunde til at tro, at datterens død var
det »grove puds«, hun var blevet adva
ret om.
Sigbrit har svaret igen. Bag kongens
pludselige had til Torben O' , dennes
dom og henrettelse aner man Sigbrit.
Men stadig er det svært at forstå Sigbrits magt over kongen. Sikkert er det,
at den hollandske købmandsenke ved
mere end godt er. Hun sysler med at
fremstille medicin og brygge mærke
lige afkog og det fortælles, at hun i sit
laboratorium har flasker, som indehol
der onde ånder. Er Sigbrit en heks, som
har forgjort Danmarks konge?

OVERARBEJDE
BL BØDLEN:
HALSHUGGER
90 PÅ EN DAG
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Det blodige
drama time
for time
Begyndelsen var ellers god.
1. november blev kongen hyldet på Brunkebjerg
og alle måtte tro, at mange års krig og fjendskab
var glemt nu, da Christian var Sveriges konge.
4. november - i søndags - fulgte kroningen i
Storkyrkan, hvor blandt andre Otto Krumpen
blev slået til ridder for sin dygtige ledelse af felt
toget mod Sverige.
Onsdag kom dramaet.
Kl. 1 om eftermiddagen tog man fat på at be
handle ærkebiskop Gustav Trolles sag. Gustav
Trolle har længe kæmpet for Christian 2. Han har
været fængslet af den faldne rigsforstander Sten
Sture. Nu kræver han erstatning for tort og svie
og for sine økonomiske tab.

Stockholm, 9. novem
ber 1520
Stockholm er rædslens
by. Hele eftermidda
gen og aftenen har
skarpretteren arbejdet,
og nu ligger 90 hoved
løse lig på Stortorget
neden for slottet. Blandt
de henrettede er biskop
Vincens af Skara og
Matthias af Strängnäs,
fjorten adelsmænd og
tre af Stockholms
borgmestre.
Og ingen ved, om
rædslerne er slut.

Nejtilforljg
»Hr. ærkebiskop,« spurgte kongen, »ønsker I for
lig i denne sag, eftersom hvad gode mænd kan
finde ud af, eller ønsker I, at det skal gå efter
loven?«
Gustav Trolle svarede nej til forlig. Han ville
have dom, for det var ikke kun et spørgsmål om,
at Sten Sture og hans tilhængere havde revet
hans borge ned og kastet ham selv i fængsel. De
havde også tvunget præsterne til at fortsætte med
gudstjenesten på trods af disse overgreb. De var
bandlyste og kættere.

Tyran
Christian, 39, har gi
vet sine undersåtter i
Sverige en lærestreg,
efter at de rejste sig
mod ham for at bryde
unionen med Dan
mark.
De samme undersåt
ter har givet kongen et
lidet smigrende til
navn. De kalder ham
Christian Tyran.
Henrettelserne
er
gået slag i slag.
Det er begyndt at
regne. Stockholms bro
sten er røde af blod.

Danmarks

Ja til dødsdomme

Skarpretter Jørgen Homuth i arbejde på Stortorget i Stockholm: 90 biskopper,
adelsmænd og borgmestre måtte af med hovedet før hans arbejdsdag var forbi.
Svenske rapporter siger, at de døde fik lov at ligge i tre dage før de blev begravet.

Han gør det beskidte arbejde
Næppe nogen vil påstå at Didrik Slagheck har
ansvaret for blodbadet i Stockholm. Det må hvile
på Christian 2. og Gustav Trolle. Men det var ikke
blevet til noget, hvis kongen ikke havde haft en
mand som Slagheck.
Didrik Slagheck er en mand med ambitioner.
Han vil nå noget, og han er ikke kræsen med mid
lerne. Hans samvittighedsløshed har bragt ham
vidt og kan bringe ham endnu længere.
Didrik er tysker - præstesøn fra Westfalen, og
altså født uden for ægteskab. Alligevel er han selv
blevet præst og han sluttede sig til afladskræm
meren Arcimboldus, der arbejdede i Danmark og
Sverige.

Da Arcimboldus faldt i unåde hos kong Christi
an, var det Didrik Slagheck, der skaffede bevi
serne for hans samarbejde med svenskerne.
En ubehagelig historie, der bragte Didrik i
kridthuset hos kong Christian - og måske mest
hos Sigbrit. Siden har de kunnet bruge ham til
deres beskidte jobs.
Natten til onsdag var det Didrik, der halvfuld
ravede rundt og sørgede for den praktiske side af
henrettelserne.
For Didrik er intet arbejde for dårligt, bare pen
gene er gode nok. Men én ting får Didrik næppe af
sine arbejdsgivere: deres agtelse. Han er den
skraldespand, de smider deres beskidte arbejde i.

Sten Stures enke Kristina forsvarede sin mand.
Hun kom med et dokument underskrevet og be
seglet af en lang række svenske stormænd på en
rigsdag i 1517. De tog i fællesskab ansvaret for
ærkebispens anholdelse.
Ved ni-tiden fik de gejstlige blandt de forsam
lede besked på at gå til et mindre værelse. Her sad
de natten over uden at ane, hvad der skulle ske.
Torsdag morgen kl. 9 blev de kaldt ind igen og
spurgt, om det ikke var efter loven, at alle, der
havde stået ærkebispen imod, blev dømt som kæt
tere. De gejstlige opdagede forvirret, at de ud
gjorde en domstol. Forfjamsket sagde deja. Og de
kendte konsekvensen: dødsdomme.

Ikke gode nyheder
Torsdag kl. 12 begyndte henrettelserne.
Ingen havde bekymret sig om at fortælle de
dømte, hvad kendelsen gik ud på. Bødlen Jørgen
Homuth kom for at hente biskop Matthias, der
spurgte: »Hvad nyt?«
»Ikke just gode nyheder,« svarede skarprette
ren. »Eders nåde må tilgive mig, det er befalet
mig at slå hovedet af Eders nåde.«

Stormændene ude i kulden
venter på adgang til kongen

DANMARK
VIL SLÅS

MOD MULTI
NATIONALE
SELSKABER
Stockholm, december, 1520
Danmark tager nu kampen op med de
store multinationale handelsselskaber
- især de tyske, der har næsten eneret
på udenrigshandelen i Nordeuropa.
En hurtigtarbejdende kommission
under kong Christian har lagt ret
ningslinjerne for et handelsselskab, der
skal omfatte hele Norden. Planen er
udarbejdet af fire købmænd fra Malmø
og København. Blandt dem er kongens
nære ven, borgmester Hans Mikkelsen.
Det er ikke blot i Sverige, at kong Christian
farer hårdt frem mod stormændene. Her
hjemme benytter han enhver lejlighed til at
ydmyge dem. Her ses rigsråder og høje præ
later, som venter i sneen uden for porten til

mor Sigbrits gård på Amagertorv, hvor kon
gen giver audiens. De bliver mere og mere
ophidsede over ventetiden. Især da en selv
bevidst borger skrider forbi dem, kaldt til
rådslagning med kongen og mor Sigbrit.

Ny skolelov: I kke så
mange klø til eleverne
Skoleelever skal ikke
mere have så mange
klø. Det er en af be
stemmelserne i den
nye skolelov, regerin
gen netop har lagt sid
ste hånd på.
Efter denne lov bli
ver lærernes fore
trukne afstraffelses
middel, ferien, forbudt.
Ferien er hidtil blevet
brugt til at give opsæt
sige elever et rap over
fingrene med. Desuden
understreger loven, at
riset kun må tages i
anvendelse i særlige
anledninger.
I et forsøg på at gøre
undervisningen bedre
er det bestemt, at der
nu kun må ansættes
skolemestre, der har

gået på universitetet.
De skal tilmed lønnes
bedre end hidtil. Bis
perne skal sørge for,
at skolemestre kom
mer til at tjene lige så
meget som sognepræ
ster. Til gengæld skal
børnene nu betale sko
lepenge: 12 skilling om
året.
Skolebøgerne
må
også holde for. Mange
af dem erklæres for
forældede. Den hårde
ste dom er fældet over
»Peder Låles ordsprog«,
den
latinsk-danske
samling af mundheld,
der i generationer har
været tvungen læsning
for de underste klasser.
Den skal - sammen
med en række andre

bøger - overgives til
bødlen, som vil sørge
for, at den bliver
brændt.
I fremtiden må ele
verne altså klare sig
uden tekster som
»Mange bække små
gør en stor å«, »Liden
tue kan vælte et stort
læs«, »Mus fjærter ej
som hest, uden at rø
ven revner« og »Ukrudt forgår ikke så
let«.
Og så får skolebør
nene flere fridage,
nemlig én i de uger,
der ikke har særlige
helligdage. Til gen
gæld må de sige farvel
til fastelavnsløjerne.
Den ny lov forbyder
eleverne at klæde sig ud.

Lensmand går amok ved
markedet i Holstebro
Holstebros borgere er opskræmt efter en voldsom episode ved byens mid
sommermarked. Den kgl. lensmand og rigsråd Rasmus Clemmentsen kom til
byen sammen med provsten i Vestervig, Niels Bolefsen, og ifølge Holstebro-borgerne drak de sig fra sans og samling hvorefter de huggede gryder,
kander og glasvinduer i stykker og løb ud i gaderne med dragne sværd. De
huserede, så købmænd og bønder, der var kommet til byen for at handle, var
glade, bare de nåede at komme af vejen.
Rasmus Clemmentsen anklages også for at have stjålet sukker for mindst
50 mark og for at have forstyrret husfreden ved at trække sovende borgere ud
af deres senge og jage dem ud på gaden.

Forbud
mod
at sælge
bønder
Nu er det slut med at
købe og sælge bønder.
I det meste af riget
er landbefolkningen
kontraktansat af gods
ejerne. Men på Sjæl
land og Lolland-Falster har herremændene den opfattelse at
bønder i den grad hører
til jorden og gården, at
de ikke blot forbydes at
flytte, men betragtes
som personlig ejendom,
man kan købe og sæl
ge.
Bønderne deler ikke
altid godsejernes opfat
telse, og tit har jordbe
sidderne måttet efter
lyse bortløbne bønder som af og til endda har
taget redskaberne med
sig.
Ofte søger en bortrømt bonde til byerne.
Opnår han først bor
gerskab der, er der
ikke mere at stille op
for godsejeren.

Fire afdelinger
Det er planen at få alle nordiske køb
mænd med i kompagniet, der skal have
lagre og kontorer i København, Stock
holm, Antwerpen og et sted ved den
finsk-russiske grænse.
Formålet er først og fremmest eks
port. Danmark skal sælge fødevarer levende kvæg og saltede Limfjordssild.
Sverige vil eksportere elsdyrhuder,
kobber, jern og tømmer. Fra Rusland
regner man med at opkøbe voks og
honning til videresalg.

Andelsselskab
Planen er enestående - ikke kun på
grund af størrelsen, men også selve or
ganisationsformen. De enkelte partha
vere indskyder kapital efter lyst og ev
ne, og hvert år udbetales en andel i
overskuddet.
På længere sigt får kompagniet
endnu større opgaver. Ganske vist sid
der de tyske - navnlig lybske - køb
mænd urokkeligt fast på Norrlandshandelen, men før eller siden vil der
rejses et krav fra Danmark og Norge
om, at den norske fiskeindustri kom
mer på indenlandske hænder.
Også i Island vokser interessen for
selv at varetage fabrikation og salg, og
med den stigende betydning, ildvåben
har i moderne krigsførelse, har Island i
sine svovlforekomster en vigtig ek
sportvare.

Nordisk union
Desuden har kongen planer om at få
sølvminen i Sala i gang igen. Samtidig
forbereder Søren Nordby, en af kongens
nære rådgivere, en ekspedition til
Grønland. Det er mange år siden besej
lingen af de grønlandske kyster stand
sede, så ekspeditionen skal først og
fremmest knytte nye forbindelser. Si
den vil man se på den økonomiske side.
Kongen lægger ikke skjul på, at det
danske multinationale handelskom
pagni har formål udover det rent for
retningsmæssige. Ved i første række at
knytte snævre handelsmæssige kon
takter mellem svenske og danske køb
mænd, håber han at skabe et stærkt
bånd, der kan være med til at give den
nordiske union livskraft.

KONGEN STAK

AF MED HELE
STATSKASSEN

Danmarks
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Kongen 20 gange
frem og tilbage

over Lillebælt

Her går kong Christian om bord på båden, der skal føre ham ud til »Løven«. Bagest i båden står en af de kister,
som Dyvekes mor, den forhadte Sigbrit, måske er smuglet ud i.

MOR SIGBRrr MED I EN KUFFERT
København, 13. april 1523
Kl. 14 i eftermiddag flygtede Danmarks konge,
Christian 2. fra København, den sidste del af
riget, han har kontrol over. Med sig tog kongen
sin kone, dronning Elisabeth og deres tre børn samt hver en skilling, han har kunnet skrabe
sammen. Med sig havde han også kvinden, som er
årsagen til, at han må flygte, efter at de fleste af
landets borgere har sluttet sig til fjenderne: mor
Sigbrit, forhadt og mere frygtet end kongen selv.
Rygtet siger, at hun blev smuglet om bord på
»Løven«, gemt i en kiste for at Københavns bor
gere ikke skulle gå løs på hende.

Næsten uden at fortrække en mine så køben
havnerne den konge sejle bort, som de havde haft
så store forventninger til. Officielt er hans afrejse
heller ikke en flugt. Kongens plan er at udruste
en kæmpehær for den formue, han har lænset
både København og Malmø for, så han kan vende
tilbage og slå sine fjender: hertug Frederik af Gottorp, Tysklands førende handelsby Lübeck samt
store dele af den jyske og fynske befolkning med
ni rigsråder i spidsen.
Ikke engang københavnerne er sikre på, at det
vil lykkes for ham, selv om han har en mægtig
forbundsfælle i sin svoger, den tyske kejser.

Rigsråder sværger sig sammen
Oprøret mod Christian
2. blev beseglet den
20. januar i år, da
ni jyske rigsråder,
adelsmænd og biskop
per på et møde i Viborg
sammensvor sig og op
sagde kongen deres
troskab. I opsigelses
brevet, som kongen

nægter nogen sinde at
have modtaget, rejser
oprørerne en række
klager, hovedsagelig
over Sigbrit.
De ni rigsråder gik
endnu videre, og trods
modstand fra nogle af
rigets førende adels
mænd tilbød de den

danske trone til hertug
Frederik.
Endnu så situati
onen ikke håbløs ud for
Christian. Han havde
mange tilhængere og
alle rigets slotshøvedsmænd adlød ham
stadig. Men oprørerne
slog kongen med hans

egne våben: hurtige
beslutninger og bruta
litet. Møder blev sabo
teret, kongens venner
lokket over, og da her
tug Frederiks styrker
i den senere tid be
gyndte at rykke ind i
Danmark mødte de in
gen modstand.

Lynkrigen mod Chri
stian 2. har forvir
ret ham i den grad, at
han har tilbragt en hel
nat med at sejle frem
og tilbage over Lille
bælt mens han søgte at
beslutte sig for sit næ
ste skridt.
Kongen havde fået
et chokerende brev på
Lønborg Slot på den jy
ske side af Lillebælt.
Brevet
var
fra
lensmanden på Segeberg, Jørgen von der
Wisch og fik kongen til
at forstå, at det jyske
oprør var et led i en
samlet plan: hertug
Frederik skulle an
gribe sydfra og slutte
sig til oprørerne. Kon
gens egen onkel var
i ledtog med Lübeck.
Kongen havde nu to
muligheder: at slå til i
Jylland inden hertu
gens tropper kunne nå
frem - eller at flygte
med flåden og alle de
værdier, der kunne

skrabes sammen for at
samle en hær sammen
med svogeren, den ty
ske kejser.
Den 2. februar brød
kongen op, øjensynligt
besluttet for den sidste
udvej.
Men midt på Lille
bælt kom kongen i
tvivl: skulle han alli
gevel være blevet i Jyl
land og kæmpe? Han
gav ordre til at vende
om. Tvivlen kom igen,
og igen gav kongen
kontraordre.
Sådan
sejlede han frem og til
bage hele natten.
Wolfgang von Utenhof,
som var om bord, for
tæller at »tyve gange i
løbet af natten lod
kongen skibsfolkene
føre sig over sundet, så
til Lønborg, så igen til
Middelfart«.
Da det blev morgen,
var kongen på Fyn,
men han havde trods
alt ikke besluttet sig
for noget.

Hertug Frederiks
store drøm opfyldt:

Konge af Danmark
For et par måneder si
den ville ingen have
troet det, i dag er det
virkelighed:
hertug
Frederik af Gottorp,
52, er konge af Dan
mark.
Ikke at tanken var
Frederik
fremmed.
Som ung havde han
store planer om at dele
det dansk-norske rige
med sin langt ældre
broder kong Hans.
Men han og hans vilje

stærke moder, enke
dronning
Dorothea,
måtte bide i sig, at den
samlede regering med
hænder og fødder satte
sig imod ideen.
Siden har han været
kendt for at være bit
ter, besværlig og be
gærlig. Hverken bro
deren kong Hans eller
nevøen Christian 2.
har haft et særlig
hjerteligt forhold til
ham.

Kirkegængere beskytter
Hans Tavsen mod vred

biskops væbnede mænd

HOSPITAL

TRUES AF

LUKNING,
PENGENE
SLUPPET OP
København, november 1528
St. Anne hospital ved Nørreport i Kø
benhavn er i svære økonomiske van
skeligheder, der truer med at lukke ho
spitalet og sætte forstander Claus
Denne på gaden efter at han har brugt
hele sin private formue på patienterne.
Københavns borgmestre har sat en
32mands kommission til at undersøge
mulighederne for at redde hospitalet.
Kommissionen har besøgt hospitalet og
mens forstanderen blev sendt udenfor
blev de 17 patienter udspurgt om for
holdene.
De bekræftede, at det er gået vold
somt tilbage foi hospitalet. Blot for få
år siden var kosten upåklagelig og sen
getøjet altid rent, og det var ikke ual
mindeligt, at alvorligt syge fik ekstra
forplejning i form af æbler, hvedebrød
og vin. Det sker ikke mere.

Sådan så det ud, da Hans Tavsens specielle »livgarde« af varme tilhængere af viborgensere forhindrede biskop
Jørgen Friis og hans bevæbnede svende i at arrestere den populære reformator.

Viborg, 1526
Hans Tavsen, 32, Lut
hers profet i Danmark,
har sat den jyske ho
vedstad Viborg på den
anden ende. Han er
blevet populær hos by
ens borgere i en sådan
grad, at de beskytter
ham mod den unge bi
skop Jørgen Friis’ be
væbnede mænd.
Midt under en guds
tjeneste brød Jørgen
Friis’ væbnede svende
ind i kirken og befa

lede Hans Tavsen øje
blikkeligt at møde op
hos bispen. Tavsen
svarede: »Hils jeres
herre bispen og sig, at
jeg her står i en højere
tjeneste. Siden vil jeg
komme.«
Da
gudstjenesten
var forbi, samledes
borgerne med våben i
hånd og beskyttede
Hans Tavsen, så det
var umuligt for bi
skoppens svende at
tage ham til fange.

Rigsråderne:
Vi ser for lidt til
kong Frederik
København 1527
Siden sin tronbestigelse har kong Frederik II næ
sten ikke været til at drive fra sit kære Gottorp,
hvor han har boet i mere end 25 år.
Det irriterer rigsråderne, som gang på gang har
opfordret kongen til at finde en passende residens
i Danmark. Det irriterer til gengæld kongen, som
også mener, at rigsrådet er for utilbøjeligt til at
udskrive skatter.
Kongen får sin vilje. Han har nemlig en trumf,
som ingen kan stikke: får han det ikke, som han
vil have det, frasiger han sig bare tronen. Dermed
vil vejen være banet for at Christian 2. kan vende
tilbage fra sin landflygtighed. Og det er en tanke,
der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på rigs
råderne.

Tavsen populær
Katolikkerne har til
syneladende kun sig
selv at takke for, at net
op Viborg er faldet for
Hans Tavsens agita
tion. For blot et år si
den var den nu
32-årige
reformator
munk i Antvorskov
kloster ved Slagelse.
Her blev han upopulær
for sine lutheranske
synspunkter og forvist
til Johanitterhuset i
Viborg. Der begyndte
han at holde eftermid
dagsgudstjenester med
prædiken på dansk i
klosterkirken - og så
havde han viborgen
serne i sin magt.
En eftermiddag slut
tede han gudstjenesten
med at sige, at han
ikke længere følte sig
sikker på sit liv, hvor
efter han under tilhø
rernes jubel tog messe
dragten - tegnet på
hans munkeværdighed
- af. Han forlod kloste
ret omgivet af de bor
gere, der siden har ud
gjort hans frivillige
livvagt.
Først
prædikede
Hans Tavsen i St.
Hans kirke, men den
blev hurtigt for lille.
Så flyttede man ud i fri
luft til gråbrødrenes
kirkegård. Da man
blev utilfreds med for
holdene her, brød man

kirkegård. Da man
blev utilfreds med for
holdene her, brød man
ganske enkelt dørene
til den store kloster
kirke op og begyndte at
holde til her. Intet kan
tilsyneladende standse
Hans Tavsen og hans
mange begejstrede til
hængere.

Forløben
munk

hofpræst
Aalborg, 23. oktober
1526
Kong Frederik har som
et lyn fra en klar him
mel blandet sig i Vi
borgs religionsstrid.
Kongen har udnævnt
Hans Tavsen til sin
personlige kapellan.
Nu kan Tavsen ikke
længere beskyldes for
blot at være en bortlø
ben munk. Han har en
stilling: hofpræst.
Men det betyder ik
ke, at biskop Jørgen
Friis slipper af med en
besværlig mand, for
kongen har tilladt, at
Hans Tavsen foreløbig
kan fortsætte som
præst i Viborg.

Forærer sin mad væk
Patienterne afviste, at årsagen skulle
være misrøgt fra forstander Claus
Dennes side. De sagde, at forstanderen
tværtimod deler ud af sin egen mad til
patienterne.
Patienterne blev spurgt, om de ville
være interesserede i at skifte hospital.
Alle afviste. »Vi vil blive hos forstande
ren,« erklærede de. »Til St. Jørgensgården vil vi aldrig, så vil vi hellere
bæres ud og smides i havet«.
Den økonomiske krise, St. Anne ho
spital er ramt af, mærkes på alle religi
øse institutioner og fromme stiftelser.
Folk er tilsyneladende holdt op med at
give til godgørenhed. Men når St. Anne
hospital er så hårdt ramt, kan det skyl
des Claus Dennes mere idealistiske end
forretningsmæssige ledelse.
Da Claus Denne for fire år siden fik
bygningen stillet til rådighed af byen
og Roskildebispen, tegnede alt lyst.
Indtægterne svarede rigeligt til udgif
terne, og mange fattige patienter blev
taget i pleje uden betaling. I herberget
fik pilgrimme både mad, øl og natteleje
ganske gratis. Kun hvis patienterne
døde på hospitalet, skulle dette arve
deres penge og ejendele.

KriseiViboig
Samtidig med at Københavns borgme
stre undersøger forholdene omkring St.
Anne hospitals truende fallit, oplyses
det, at hospitalet ved St. Hans kloster i
Viborg er sat ud af drift og står tomt,
selv om der i byen er mange stakler, der
ligger på gaden både dag og nat.
Kongen har nu beordret, at hospita
let øjeblikkelig skal genåbnes. Der op
rettes en bestyrelse bestående af to
præster og to borgere, der skal sørge
for, at de indlagte får sengepladser, tøj
og den nødvendige føde.

CHRISTIAN

FANGE I ET

Danmarks
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GYLDENT BUR
Sønderborg, august 1532
Kong Christian 2. forsøg på at vinde sit tabte
kongerige tilbage er foreløbig endt med, at
han er blevet fange i et gyldent bur. Hans far
bror, Frederik 1. af Danmark har ladet ham
spærre inde på Sønderborg Slot.
Det var ellers lykkedes Christian 2. ved et
lidt blegt felttog at lægge det meste af Norge
under sig, da Danmark med kong Frederik i
spidsen gik i modoffensiv, militært og især
diplomatisk.
Christian blev lovet frit lejde og tog til Kø
benhavn for at forhandle direkte med sin far
broder. Men han kom aldrig i land.

Tyge Krabbe fik over
talt kong Christian til
at sejle fra København
til et andet sted, hvor
forhandlingerne skulle
foregå. Skibet satte
kurs mod Flensborg,
men lidt inde i fjorden
blev roret lagt om, og
kort efter lå skibet
uden for det store, dy
stre Sønderborg Slot.
Da den rette sam
menhæng gik op for

Christian 2., bad han
om at måtte tage sit
følge med sig. Der var
16 i alt, og alle erklæ
rede sig villige til at gå
i fangenskab med ekskongen. Men da Chri
stian som den første
var gået gennem borg
porten,
blev
den
smækket i efter ham.
Kun en dværg og to
drenge fik lov at følge
ham.

Gottorp og mange an
dre lækkerier. Og kon
gen drikker næsten
endnu bedre. Som i
sine yngre dage fore
trækker han tysk øl for
det danske. Det får
han. Han får også en
liter vin om dagen.
Måske får han i det
hele taget lidt rigeligt
at drikke. Men det er
vel forståeligt. Kong
Christian klæder sig
stadig, som det søm
mer sig for en kongelig
person. Der bliver ikke
sparet på silke, fløjl og
pelsværk.
Kun kniber det med
variation i omgangs
kredsen, selvom Chri
stian har fået lov at
beholde sin personlige
tjener Mikkel.

Stadig
skipper
Clement
at kæmpe
imod
Ebeltoft, 1532
Selv om kong Chri
stian er blevet fange på
Sønderborg Slot har
den nyindsatte kong
Frederik 1. stadig pro
blemer at kæmpe med.
Et af dem hedder
skipper Clement An
dersen, berømt og be
rygtet kaperkaptajn,
der ligger med hele sin
flåde i Ebeltoft og for
søger at komme i for
handlinger med rege
ringen.
Den nemmeste løs
ning på problemet ville
være at angribe Cle
ment og erobre hans
skibe. Den eneste hage
ved den plan er, at det
meget muligt ville
være skipper Clement,
der gik af med sejren.
Den danske flåde er
ikke så slagkraftig,
som man kunne ønske.

HOLDER HOF
I FÆNGSLET
Den afsatte kong Chri
stian trives godt på
Sønderborg Slot. Selv
om han holdes fangen,
får han stadig en kon
gelig behandling.
Et par gange om
dagen
bekendtgør
trompetfanfarer,
at
kong Christian går til
bords. Som i gamle
dage spiser kongen i
salen med nogle ud
valgte
bordfæller.
Imens spiser solda
terne i borgstuen. Den
eneste forskel er, at
soldaterne ikke er der
for at beskytte kongen,
men for at forhindre
ham i at slippe ud.
Maden kan kongen
ikke klage på. Der ser
veres hummer, laks fra
Elben, vildsvin fra

a

Er for

ivrige

Christian II i sit fangenskab på Sønderborg Slot. Han tilbringer timer med at gå om
det runde bord og tænke over sit fejlslagne kup. Det fortælles, at hans tommelfinger
har slidt en rille i bordpladen.

Viborg, 1532
Luthers tilhængere fa
rer hårdt frem mod
tiggerbrødrenes klo
stre for tiden. Forleden
kom de til at gå lidt for
vidt, da de fjernede en
kirkestol fra Sortebrødreklostret i Vi
borg. Fru Anne, gift
med rigsråd Fredbjørn
Podebusk, havde arvet
stolen efter sin moder,
og var stærkt fortørnet
over at se den smidt på
kirkegården. Nu har
borgmestrene fra høje
ste sted fået ordre til at
stille stolen tilbage.

Tigger

munkene
jaget ud
af Ystad
VILDTET I DANMARK

Kronvildt mod
horisonten - det
syn er snart slut i
Danmark.

TRUETAF UDRYDDELSE
Kong Frederik, selv iv
rig jæger, er stærkt
bekymret for vildtet i
Danmark. Han frygter,
det vil være udryddet i
løbet af et par år, hvis
udviklingen fortsætter
som nu. Først og
fremmest er kronvild
tet truet. Harerne kla
rer sig bedre.
Skylden får kryb
skytter, men først og
fremmest det nye,
frygtelige jagtvåben:
geværet.
Fortsætter
jægerne med at bruge
bøsser, vil vi snart
have set den sidste
kronhjort. Derfor agter
myndighederne at for
■ ■

byde jagtgeværer og
pålægge jægerne i ste
det at bruge armbrøst
som jagtvåben.
Tidligere forsøg på
at redde bestanden har
været forgæves trods
så alvorlige forholds
regler som totalt jagt
forbud i op til tre år.
I forvejen er det kun
adelen, der har lov til
at jage. Den sport er
forbudt for borgere og
bønder. Det holdes der
så strengt på, at bøn
der, der holder hund,
skal sørge for at lamme
dens ene forben, så den
ikke kan rende vildt
op.
■

O

Falske løfter
Det fik klosterforstander Anders Ber
telsen til at komme ud og drøfte sagen
med Hans Hjort. Denne erklærede
mere fredsommeligt, at hvis han og
nogle få andre kunne komme ind,
kunne man tale om sagen i fordrage
lighed.
Anders Bertelsen troede på løftet og
lod porten åbne. I samme øjeblik styr
tede angriberne ind, rev nøglerne fra
portneren og forlangte klosterets papirer
udleveret.

Hvad er meningen?

■

Kronhjorten

Herremænd pajagt -s
—

_

_ _

jagtgeværer,

terronserer hel by
Viborg, 1532
Det er ikke småting,
adelen mener at kunne
tillade sig over for
bønder. Det fik Engelst
by på Fur at mærke
fornylig, da den fik be
søg af Hans van der
Wisch og den unge Ivar
Krabbe med tre sven
de.
Ti bønder kunne kun

stå og se til, mens jagt
selskabet gang på gang
red over deres korn
mark, til der næppe
var et aks tilbage.
Bonden Jep Mortensen
måtte yderligere se sin
roetoft ødelagt.
Men værst gik jag
ten ud over fårene på
øen. Ivar Krabbes
hund gav sig til at jage

dem i stedet for vildtet.
Adskillige får blev
skambidt og endnu
flere sprang i panik ud
i vandet og druknede.
På sognestævnet den
følgende søndag kla
gede bønderne. De fik
støtte af sognepræsten,
som formulerede en
skarp protest.

Frikendt, men ødelagt af sladder
Roskilde, 1533
Det har kostet Per
Skrædder fra Roskilde
dyrt at blive anklaget
for tyveri, selv om han
er frikendt af selve
rigsrådet. For nogen
tid siden fik Per
Skrædder indleveret et

stykke hjemmevævet
vadmel til forarbejdel
se. Tøjet krøb, og eje
ren, en bonde, ankla
gede Per Skrædder for
at have stjålet det
manglende.
Sagen gik til tops,
Per Skrædder frikendt

Ystad, april 1532
Tiggermunkene på Franciskanerklo
steret i Ystad er jaget ud af byen af op
hidsede borgere, der brød ind i klosteret
og overfaldt munkene. Adskillige af
dem menes at være i livsfare efter over
faldet.
Stormen på franciskanerklosteret be
gyndte da borgmester Hans Hjort
sammen med en del andre lutheranske
borgere bankede på porten til klosteret.
Da man nægtede dem adgang, be
gyndte de i stedet at rive og flå i gitter
porten til kirken, mens de råbte, at de
havde kongens tilladelse til at jage
brødrene ud af klosteret.

og bonden dømt til at
betale ham og tage
stoffet tilbagé. Men
bysladderen dømte Per
Skrædder, og hans
lavsbrødre vil ikke
kendes ved ham. Nu
vil Per Skrædder gå til
kongen om hjælp.

Sættes på
gaden hvis
han ikke
er katolik
København, 1532
Skomager Jep Ander
sen i St. Pedersstræde i
København er katolik,
og det bliver han nødt
til at være, lige så læn
ge, han vil blive boen
de, hvor han bor.
Han bor nemlig til
leje i en gård, der tilhø
rer kannikerne ved
Vor Frue Kirke. For at
komme til den, har han
måttet love at forblive
katolik og med yderste
magt at afværge og
modstå Luthers kæt
teri og vildfarelser.

Chokeret spurgte Anders Bertelsen,
hvad meningen var. Nogle af borgerne
svarede, at brødrene skulle fordrives
fra klosteret fordi de ikke prædikede
den rette tro. Klosterforstanderen ap
pellerede til byens anden borgmester
Niels Winther, som også er katolik.
Han erklærede, at han ikke kendte no
get til, at brødrene nogen sinde havde
prædiket andet end sandhed.
Men dermed brød tumulterne løs for
alvor. Angriberne gav sig til at slås
indbyrdes - lutheranere mod katolik
ker, mens Hans Hjorts tilhængere ka
stede sig over forstanderen og rev hans
nøgler til sig.

Slået bevidstløs
Derefter gennemsøgte de bygningen ef
ter rædselsslagne munke, der forsøgte
at gemme sig i kirken og sovesalen.
Flere munke blev alvorlig såret, værst
broder Søren Jakobsen, som blev over
faldet ved indgangen til sovesalen. Han
blev flere gange kastet om på jorden,
sparket og kastet ind mod væggen til
han bevidstløs blev slæbt væk ved ar
mene.
Med stormen i Ystad er tolv francis
kanerklostre i Danmark blevet luk
ket.
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Christians tropper angriber grev Christoffers hær ved Øksnebjerg på Fyn. Halvanden time efter er grevens hær knust og en trediedel af styrken faldet.

Assens, 11. juni 1535

KANONERNE
SKØD DEN
FORKERTE VEJ

Grev Christoffers tyske lykkeridderes tid i Danmark er snart forbi. I
dag stødte hertug Christians hær - under Johan Rantzau - sammen
med den grevelige hær ved Øksnebjerg nær Assens. Efter halvanden
times kamp var grevens hær revet fuldstændig op.
Johan Rantzau har igen vist sig som mand for hurtige sejre. Men
æren tilkommer denne gang ikke Rantzau alene. Præsten i Svanninge,
Hans Madsen, er dagens helt.

Hälsingborg,
13. januar 1535

Tortur med kogende æg
Hans Madsen var fan
get af nogle soldater,
der søgte at få ud af
ham, hvor han havde
gemt nogle kostbarhe
der for Jakob Harden
berg til Sandholt. Sol
daterne pinte præsten,
blandt andet ved at
anbringe kogende æg i
hans armhuler. Men
præsten tav, og solda
terne gemte ham af ve
jen i et skab. Tilfæl
digvis netop i det væ
relse, hvor to af grev
Christoffers hærførere,
grev Johan af Hoya og
ærkebiskop
Gustav

Trolle, kort efter di
skuterede deres felt
togsplan.
Gemt i skabet hørte
Hans Madsen, at Hoya
og Trolle ville føre
deres tropper mod As
sens, der var under be
lejring af Rantzau. Ved
at stikke ild til et hus,
ville man give tegn til
tropperne i Assens om
at gøre udfald, mens de
selv samtidig ville an
gribe Rantzaus hær.
Om natten lykkedes
det Hans, Madsen at
undslippe. Han sneg
sig ned til stranden,

og sejlede over til
Horne Land. Han løb
til den kongelige lejr,
hvor han ankom mere
død end levende.
Med præstens oplys
ninger lykkedes det
Rantzau at overrumple
grevens tropper, da de
var udmattede efter en
hel dags march.
Ingen ved, hvor
mange der er faldet
ved Øksnebjerg, men
antallet af krigsfanger
er forbløffende stort:
184 ryttere og 1500
fodfolk, nok en tredje
del af hele styrken.

Johan
Rantzau, hol
stensk adelsmand og
hærfører - igen mand for
en hurtig sejr.

Grev
Christoffers
hær i Skåne er knust
af svenske hjælpe
tropper - og af rigs
marsk Tyge Krabbes
dobbeltspil.
Trængt af de sven
ske tropper var grev
Christoffers styrker ledet af borgmeste
ren i Malmö, Jørgen
Kock og den liibske
landsknægt oberst
Markus Meyer - søgt
tilbage til Hälsing
borg, hvor det hidtil
var lykkedes Tyge
Krabbe,
høveds
mand på slottet Kär
nan at holde sig neu
trale.

I dag gik de svenske
tropper til angreb
sammen med en del
danske herremænd.
Markus Meyer havde
anbragt sine folk
mellem kirken og
klosteret med slottet
i ryggen. Han reg
nede med, at Kärnan
ville fyre mod angri
berne hen over ho
vedet på grevens
soldater.
Så fyrede kano
nerne fra Kärnan og ramte Markus
Meyers totalt over
rumplede soldater i
ryggen. Salve efter
salve kom fra Kär
nan og de tyske sol
dater flygtede.

Drømmeren, der har

lagt navn til krigen,
leger græsk oldtidshelt
Her er manden, der
har givet navn til bor
gerkrigen i Danmark:
grev Christoffer af Ol
denburg.
Ret beset er han kun
oberst for 3000 tyske
landsknægte, skrabet
sammen af Lübecks
borgmester,
Jürgen
Wullenweber. Men det
glemmer man nemt,
for grev Christoffer
fører sig frem som en af
de lysende helte fra
den græske oldtid.
Han
har
ingen
egentlig tilknytning til
Danmark, men han er
kvartfætter til både
Christian 2. og Chri
stian 3., og han lægger
ikke skjul på sin sym
pati for den første.
Grev Christoffer har ladet sig afbilde med bog og feltherrestav og karakteriserer
dermed sig selv som den litterært dannede landsknægt.

Det er gensidigt. Den
gamle konge er ret be
taget af Christoffer,
men næppe helt uden
bagtanker. Siden lille
prins Hans’ død har
Christian 2. ikke haft
nogen tronarving, og
når det i folkemunde
siges, at Christoffer er
som en søn for ham,
kan det godt tages helt
bogstaveligt.
Blandt sine venner

tæller han Filip Melanchton, som kalder
Christoffer for »Alkibiades« (Filip selv er
»Sokrates«). Noget er
der om det, for deres
venskab er af den
slags, man finder mel
lem den ældre indad
vendte filosof og den
unge
uberegnelige
playboy med sans for
de eventyr, der findes i
krig, politik og dame

Obersten

horehuset

Slotsfrue ferste
adelige dødsoffer
for borgerkrigen

København, juli 1535
Nye folk, nye skikke.
Det fik københav
nerne et indtryk af, da
liibske lejetropper kom
byen til undsætning
med den tidligere sme
desvend oberst Markus
Meyer i spidsen.
Som en adelsmand
på vej til et vigtigt
møde gav han sig af
sted med piber og
trommer i spidsen.
Men landsknægt ober
sten skulle ikke til
møde. Under fuld mu
sik
satte
Markus
Meyer kursen mod det
nærmeste horehus.

Ringsted, 20. januar
1535
Borgerkrigen har kræ
vet sit første dødsoffer
blandt Sjællands ade
lige. Den dræbte er
Anna Meinstrup, enke
efter Holger Eriksen
Rosenkrans og tidli
gere hofmesterinde for
tre dronninger. Hun
var kendt for sin
skarpe tunge, som hun
end ikke sparede Chri
stian 2. for.
Anna Meinstrup var
en af de få af Sjællands
adelige, der var mødt
op til et møde, grev
Christoffer havde ind

musik til

Svendborg, 16. juni 1535
Christian 3.s sammenflikkede flåde
under ledelse af Peder Skram, 35, har
sat et i hvert tilfælde symbolsk punk
tum for Lübecks herredømme i Øster
søen.
Med ti skibe (små svenske orlogsfartøjer og en håndfuld bevæbnede han
delsskibe) lykkedes det i dag Peder
Skram at jage en lübsk flådeafdeling op
i Svendborgsund. Han angreb derefter
så voldsomt, at de tyske besætninger
satte deres skibe på grund, stak dem i
brand og selv flygtede i land.
Peder Skram bordede øjeblikkelig
skibene og fik slukket ilden. Dermed er
den danske flåde øget med ni fuldt ud
rustede skibe.

Den svenske ko

Tronarving?

med fuld

Danmarks
vovehals
slår til

bekendtskaber.
Krig og politik har
Christoffer lært hos
landgrev Filip af Hessen, der i øvrigt heller
ikke er blind for kvin
delig charme.
Med sine kun tredive
år er grev Christoffer
en erfaren mand, men
dog måske kun en »Alkibiades« - et stjerne
skud, der tændes for
hurtigt igen at for

kaldt til i Ringsted i
dag.
Anna Meinstrup var
vred. Både hendes len,
Højstrup på Stevns, og
hendes gård Valsø var
kort tid før blevet
plyndret af borgere fra
Køge og Næstved. Og
hun har lige mistet en
søn i slaget ved Svend
strup.
Hun sagde nøjagtig,
hvad hun mente om
grev Christoffer og
hans folk, og hun har
næppe nogen sinde væ
ret mere veltalende.
Resultatet var, at bor
gere fra København

svinde i mørket, dræbt
af sine egne umætte
lige ambitioner.
Men tag ikke fejl af
grev Christoffer. Blandt
plumpe
landsknægt
oberster og tomhjer
nede adelsmænd er
han en sand hellener,
der sidder i sit kvarter
og med et halvt øre lyt
ter til kanonernes tor
den, medens han læser
Iliaden - på græsk.

gik løs på hende, slog
hende ihjel og mis
handlede hendes lig.
Den spændte stem
ning på Sjælland er
følgen af Christian 3.’s
nedkæmpelse af den
jyske bondehær. Det
har skabt panik blandt
Christoffers
tilhæn
gere på Sjælland og
Lolland-Falster. Hidtil
har sjællænderne ladet
adelen være i fred, men
nu stoler menigmand
ikke længere på dem,
og arresterer så mange
adelsmænd, de kan
overkomme. Især lensmændene.

»Danmarks Vovehals« Peder Skram
tog til Sverige for at blive admiral 10
dage efter sit bryllup med Elsebe Krab
be, 22. De danske forhandlere Niels
Lunge og Ivar Juel anbefalede ham til
den svenske konge Gustav Vasa. Denne
var dog ikke tilbøjelig til at stole for
blindt på danskerne, men ville selv
tage denne »admiral«, hvis eneste erfa
ringer med søkrig skrev sig fra togtet
mod Christian 2. i Norge i 1532, i øje
syn.
Men Gustav Vasa var tilfreds med
hvad han så. Og kort efter satte Peder
Skram foden på »Den store Kravel«,
admiralsskibet og den svenske flådes
stolthed. Det har næppe sin lige i hele
Østersøen, selv om Peder Skrams kone
Elsebe noget uærbødigt har givet det
øgenavnet »Den svenske ko«.

Peder Skram - dagens søhelt.

Landgang på Sjælland
Korsør, 15. juli 1535
Peder Skram har i dag erobret Korsør
og har dermed åbnet vejen for Johan
Rantzaus tropper til landgang på Sjæl
land.

København belejret
København, 24. juli 1535
Christian 3.s hær har sluttet ringen om
København fra landsiden, mens Peder
Skram lukker byen inde fra søsiden.

KØBENHAVN
GAV OP DA
ROTTERNE
VAR SPIST
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Sejrherren Chr. 3. - landsknægttype

Kongens indtog i København. Til højre falder oprørslederne på knæ og trygler Christian 3. om nåde. I for
grunden ligger et af ofrene for hungersnøden, der har hærget København de sidste måneder.

København, 29. juli 1536
Danmark er igen ét rige: kong Christian, 33,
har knækket og indtaget den sidste del af
landet: København.
Men da var fødevaresituationen i byen også
sådan, at selv rotterne var spist op.
Kongen holdt sit indtog i byen i dag. I opto
get, der modtog ham, var ærkefjenden grev
Christoffer, hertug Albrecht af Mecklenburg,
Malmø-borgmesteren Jørgen Kock og Kø
benhavns egne tre borgmestre, blandt dem
Ambrosius Bogbinder.
Mest dramatisk var mødet mellem Chri
stian 3. og grev Christoffer. Tre gange faldt
greven på knæ og tryglede kongen om nåde.

De tyske officerer fra begge sider gik i for
bøn for Christoffer, og kongen lod ham slippe
for krigsfangenskab. I stedet blev han lands
forvist og måtte love aldrig at sætte foden på
dansk jord igen.
Kampen om København har været bitter,
men byens vilkår ved overgivelsen må kaldes
lempelige. Kongen forbeholdt sig ret til om
gående at besætte alle militære anlæg og
overtage al krigsudrustning. Nye borgmestre
og nyt byråd vil blive udnævnt af kongen. El
lers er der givet almindelig amnesti for alt
det, der er sket i de sidste tre år. Med én und
tagelse: gerningsmændene til drabet på Anna
Meinstrup i Ringsted sidste år skal straffes.

På randen af oprør
Var selve kapitulati
onen nådig, var den
sidste tid inden en
hård prøvelse for kø
benhavnerne. Overgi
velsen kunne meget
vel være kommet langt
tidligere. For en må
ned siden var byen på
randen af oprør.

Gammeltorv var sort
af mennesker, der
krævede at byen skulle
overgive sig. Borgme
ster Ambrosius Bog
binder og hans kollega
Hans Bøsze søgte for
gæves at berolige de
monstranterne, men
deres ord druknede i

larmen og Hans Bøsze
blev løbet over ende.
Der gik panik i
landsknægtene, som
frygtede, at københav
nerne ville forråde
dem. Soldaterne gav
sig til at skyde vildt
mod mængden, der
hurtigt blev splittet.

Folk flygtede med
landsknægtene i hæle
ne. Helt ind i deres
hjem blev københav
nerne forfulgt.
Nu havde køben
havnerne valget mel
lem at blive skudt af
tyske soldater - eller
dø af sult.

Priserne
steget til
det vilde
Nøden i det belejrede København kan aflæses di
rekte i madpriserne. Levnedsmidler er de sidste
måneder før overgivelsen steget til det utrolige og hvilke levnedsmidler!
Normalt koster en tønde rug eller øl halvanden
mark. Prisen er nu oppe på 26 mark for en tønde
»øl«, der er brygget udelukkende på humle. En
tønde smør koster 350 mark.
Da det så værst ud, spiste københavnerne hvad
som helst. En hund kunne fås for 14 mark, en kat
for to og en frø for en halv. 400 heste spiste køben
havnerne, alle byens rotter og brød, bagt af ande
mad, opblødt læder og hesteblod.
Kun bladene på træerne er endnu ikke spist op.

Børn diede blod
Hertug Albrecht klarede belejringen pænt, for da
Christian 3. hørte, at hans kone var kommet til
byen lod han med en ridderlig gestus en parla
mentær sende ind i byen med de fornemste lække
rier til hertugparret.
Byens fattige fik derimod hungersnøden at
mærke. En morgen blev en ung mor fundet død
ved Helligåndskirken. Hun sad med sine to små
børn ved brystet. De havde diet hendes blod og nu
var også de døde.
Straks efter Københavns overgivelse sendte
kongen mad ind i byen. Lige nu tænker køben
havnerne kun på at spise.

Københavns ”diktator”
begår selvmord med gift
København, august 1536
Oprøreren Ambrosius Bogbinder, Køben
havns borgmester, der styrede byen med så
hård hånd under Christian 3.’s belejring har
begået selvmord med gift.
Som Københavns borgmester gjorde han
sig kendt som stærkt venstreorienteret. I kri
gen, han lige har tabt, blev han sjælen i Kø
benhavns kamp for Christian 2. Han sloges
som storborger mod adelen og han var kniv
skarp i sin radikalisme.
Men han var næppe blevet den mand, han
var, hvis han ikke havde følt sig så stærkt
knyttet til barndomsvennen - Christian 2.
Ambrosius var søn af Hans Bogbinder, en
af sin tids største københavnske forretningsmænd, borgmester og en nær ven af

kong Hans. En tid havde Hans Bogbinder den
lille prins Christian, senere Christian 2., i
huset og prinsen knyttede et nært venskab
med borgmesterens drenge - især Ambrosius.
Fremfor nogen var det Ambrosius Bogbin
der, der fik København til at slutte op bag
grev Christoffers kamp. Han udviklede sig til
en ubønhørlig diktator, der knuste ethvert til
løb til overgivelse, selv da det stod klart, at
krigen var tabt.
Da slaget var tabt, men faren ovre efter
Christian 3.’s tilgivelse, brød Ambrosius Bog
binder sammen. Enken efter Jens‘Kammer
svend anlagde sag mod ham for manddrab.
Udsigten til denne banale retssag knækkede
ham. I stedet for at møde i retten begik han
selvmord ved at tage gift.

Skipper
Clement
henrettet
Viborg, 9. september 1536
Hovedmanden bag det jyske bondeop
rør, kaptajn Clement Andersen - bedre
kendt som skipper Clement - er død. I
dag blev han halshugget i Viborg side
om side med Jens Hvas fra Kås, der
havde gjort fælles sag med skipperen.
Clement Andersens lig blev parteret
og lagt på fire stejler på den gamle
landstingsplads vest for Viborg. På
hans afhuggede hoved blev sat en krone
af bly.

Forrådt
Skipper Clements lange karriere som
kaperkaptajn og fribytter sættes helt i
skygge af de kun tre måneder i efter
året 1534, da han satte sig i spidsen for
de oprørske nordjyske bønder. De røg
sværtede ruiner af Tjele, Vingegård.
Fussingø, Bustrup og en række andre
herregårde vidner endnu om den tid, da
bondekrigen for alvor kom til Dan
mark.
Skipper Clements storhedstid slut
tede den 18. december sidste år, da han
måtte flygte fra Ålborg med Johan
Rantzaus soldater i hælene. Han blev
fanget kort efter, da en bonde forrådte
ham.

Johan
Friis
igen

Johan Friis - svor grev
Christoffer troskab men
står nu atter kongen nær.

Johan Friis er tilbage i
dansk toppolitik. For
to år siden så det ellers
ud til at hans karriere
var forbi, da han efter
en tid som Christian
3.s mand blev fanget af
lubeckerne - hvorefter
Johan Friis svor grev
Christoffer troskab.
Men siden Christian
3.s landgang på Sjæl
land har Johan Friis
atter været at finde i
kongens nærhed. Han
er optaget i rigsrådet,
og dermed er der offi
cielt slået en streg over
Friis’ sidespring.
Den 42-årige fynske
magister, godsejer og
rigsråd taler sin fødeøs
blide dialekt og Johan
Friis er da også en fre
dens mand. Nu, da ge
neralens tid er forbi
vil Johan Friis sikkert
blive den, der afløser
dem som kongens sta
dige ledsagere.

Wullenweber - parteret

Wullenwebei
er henrettet

NY
FRÆK
MODE

Sådan er den nye buksemode for mænd. Stramme
hoser og »pludderbukser« af gennemskåret silke i
mange farver og midtpå en kile, der skal skjule,
men virker modsat.
Den nye mandemode forarger. Det siges om den,
at »de unge kumpaner får lavet kilen forpå med
helvedes flammer og umådelig stor, så arme og
uskyldige piger forlokkes deraf«.
Landsknægtene har bragt den nye mode til
Danmark, men hof-kredse har hurtigt taget den
til sig, og den er så småt også ved at vinde indpas
hos adelen.

Lübeck, september 1537
Lübecks borgmester Jørgen Wullenweber er henrettet. Da den kostbare krig
mod Christian 3. var tabt blev vreden i
hansestaden vendt mod Wullenweber,
hvis højtflyvende planer havde ført
byen ud i den ørkesløse ufred.
Inden Jørgen Wullenweber blev
halshugget og parteret i fire stykker,
havde han på pinebænken tilstået en
lang række forbrydelser. Blandt andet
sagde han, at han ville indføre gendøberi, udrydde hele den danske adel og
lave ejendomsfællesskab i Lübeck.
Alle disse tilståelser trak han imid
lertid tilbage, da han blev ført frem for
at modtage den endelige dom.

BISKOPPERNE
ARRESTERET

I MORGES, NU
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Kongens lomme

smerter bag
beslutningen

ER DANMARK

REFORMERET
København, 12. august
1536
Danmark er reforme
ret. Tidligt i morges
blev de katolske bi
skopper anholdt på
sengekanten og deres
ejendom
beslaglagt.
Der er ikke længere
tvivl om, at vejen lig
ger åben for den lut
herske tros overtagelse
af Danmark.
Fire af landets syv
bisper var samlet i Kø
benhavn. Medens byen
blev afspærret rykkede
militærpatruljer i nat
tens løb ud og omrin
gede bispernes kvarte
rer. Ærkebispen Tor
ben Bille og Oluf Munk
fra Ribe blev taget på
sengen kl. 4 i morges.

ningen i aftes bærer
præg af officerers med
virken. Planen kunne
ikke udsættes, for den
forudsatte, at kongen
stadig havde hæren
hos sig.

Martin
ønsker
tillykke

Bisper imod

Biskoppen
var blevet
advaret
Roskildebispen Joakim
Rønnow er åbenbart
blevet advaret. Han
var først ikke at finde,
men op på formiddagen
blev også han arreste
ret. Han havde gemt
sig oven på en hane
bjælke på bispegårdens
loft.
Bille-familiens over
hoved, biskop Ove
Bille, Arhus, er forelø
big ikke blevet rørt.
Kongen frygter åben
bart hans indflydelses
rige familie.

Det har vakt undren i
København, at den el
lers så godmodige
Christian 3. har taget
det drastiske skridt.
Der gives en række
forklaringer.
Christian 3. er varm
tilhænger af Luther.
Han vil øerne enhver
hindring for reformati
onen i Danmark. Og
bisperne er en hin
dring. Ganske vist har
de vist sig føjelige, men
de kunne stadig have
stillet sig i spidsen for
en katolsk reaktion.

Hans Tavsen reddede biskoppen
Og det er kun tre år siden at Hans Tavsen, manden der har kæmpet hårdest
for reformationen i Danmark, reddede Roskildebispen Joakim Rønnows liv,
da folkemængden gik til angreb på ham. Billedet stammer fra stormen på de
katolske billeder i Frue Kirke, hvor Hans Tavsen reddede højalteret - og
siden altså Roskildebispen, da den ophidsede flok angreb Rønnow på vej til
bispegården. Tavsens indsats må ses på baggrund af, at Rønnow holdt
hånden over reformatoren, men følte sig nødt til at indskærpe sin biskoppe
lige autoritet.

Christian 3. ved, at bi
sperne satte sig imod
at han blev konge. Det
er kun et par år siden
Joakim Rønnow svor
på, at Danmark ingen
konge skulle have de
første fire år. Og Ove
Bille græd da han
måtte bøje sig for fler
tallet og underskrive
Christians udnævnel
se. Endnu har kongen
ikke underskrevet en
håndfæstning, men det
skal ske snart. Nu er
der ikke syv bisper til
at diktere paragraffer
ne.
Christian 3. har
brug for penge. Den
store landsknægthær
skal afmønstres, og in
gen aner, hvor solda
ternes løn skal komme
fra. De nægter at mod
tage deres sold i den
meget usikre danske
valuta. Her vil bisper
nes anselige formuer
være en betydelig
hjælp.

Hæren med
Det menes, at kongen
traf beslutningen om
arrestation af biskop
perne på et krigsråd i
aftes. Kongen selv har
puslet med tanken i
nogen tid, men beslut

Luther - tilfreds

Arrestationen af de
danske biskopper har
vakt jubel hos reforma
tionens
førstemand,
Martin Luther i Wittenberg. Luther har
omgående sendt en ly
kønskning til Christi
an.
»Bisperne ville ikke
være ophørt med at for
følge Guds ord og for
virre det verdslige re
gimente,« hedder det i
lykønskningen fra re
formatoren.
Bekendtskabet mel
lem Martin Luther og
Christian 3. går helt
tilbage til 1521 da
Christian - dengang
kun 18-årig hertug overværede rigsdagen i
Worms, hvor Luther
blev erklæret fredløs,
fordi han nægtede at
bøje sig for kejser
Karls krav.

HANS TAVSEN
IKKE BISKOP
København, 2. september 1537
Danmark syv nye bisper, eller som det hedder
nu: superintendanter, er indviet ved en fest
gudstjeneste i Vor Frue kirke i København.
Hans Tavsen var ikke blandt dem.
Det har vakt undren, at denne den danske
reformations bannerfører ikke er fundet
værdig til et bispedømme til trods for at han i
den senere tid har haft travlt med at udar-

bejde den nye danske kirkeforfatning. I ste
det er Hans Tavsen blevet professor.
Forklaringen: kongen er bange for Hans
Tavsen. Han er oprører, og kongen har fået
nok af oprørere. Han vil hellere øse sin re
formation direkte fra kilden, Martin Luther.
Hans nærmeste medarbejder, dr. Johannes
Bugenhagen, er hentet hertil for at give den
danske reformation det blå stempel.

Kirkens nye køreplan
Denne bog rummer kø
replanen for den nye
danske kirke: »En ord
ning, hvorledes kirke
tjenesten skal holdes i
Danmark og Norge og
hertugdømmerne Sles
vig og Holsten«.
Den kan nok være
nødvendig. Man må
nemlig se i øjnene, at
det bliver svært at få
Danmarks to-tre tu
sinde sognepræster til
at rette sig efter den
nye model, opvokset og
uddannet under den
katolske kirke som de
er. En ting har de dog
hurtigt taget til sig: de
gifter sig i lange baner,
for det meste med
deres husholdersker,
som de levede sammen
med i forvejen.

Men der sker æn
dringer andre steder.
Vi har ikke mere bi
sper, men superinten
danter, og de hedder
ikke længere Stygge,
Rønnow, Glob, Bille og
Urne, men Pedersen,
Olsen og Jensen. Bor
gerskabet overtager
adelens plads i spidsen
for kirken.
Det er heller ikke så
tillokkende at være
superintendant som
det var at være bisp.
Før levede de som fyr
ster. Nu må superintendanterne indstille
sig på, at deres koner
må klare huset med
kun to tjenestepiger.
Selv får de en sekre
tær, en karl, en kusk
og en dreng.

Alle kan
nu forstå
kirkens
overhoved
Nu taler kirkens overhoved så alle kan
forstå det. Peder Palladius, 37, nyud
nævnt bisp - professor og kongelig råd
giver i kirkelige sager er trods alt en
mand af folket - og han taler folkets
sprog.
For tiden drager han Sjælland rundt
for at gøre præster og menighed fortro
lig med den nye kirkeorden. Samtidig
slår han et slag for mere undervisning.
Efter hans mening er fattigdom ingen
grund til at holde børn fra bøgerne. Pe
der Palladius tiggede sig selv gennem
studietiden, og det kan andre også gøre.
»Hvornår har nogen set en student
sulte ihjel,« spørger han.

Ulv og luder
De hårdeste ord bruger Palladius om
utugt: »I kan lige så godt have en ulv
gående på marken som en luder til
bords. Hun er lige så farlig,« erklærer
superintendanten.
Bispen mener ikke, der er noget ondt
i at tage sig en tår over tørsten. »Djæve
len skikker os så mange onde stunder,
så vi må vel stjæle os en glad stund til
at drikke os en skål øl med hverandre.
Og når du da er glad, så gå hjem til din
hustru og lad hende få en god aften, når
du har haft en god dag.«

Nyt apotek
København, 11. december 1536
Apoteker Johan Dich vil til pinse åbne
et nyt apotek i Højbrostræde. Kongen
har overladt apotekeren halvdelen af
det stenhus, som tilhørte afdøde borg
mester Ambrosius Bogbinder.

Nedlægger kirken
Varde, 21. marts 1537
Krigen har været dyr for borgerne i Varde. De
mener derfor ikke længere at have råd til to kir
ker. Byens to sogne lægges nu sammen under St.
Jakobs Kirke. Nikolaj Kirke skal rives ned.

Katolsk bisp

Han skal lave en nydansk

løslades,

kirke efter Luthers hoved

fordi han
skal giftes

Her er manden, der skal sørge for at Danmarks
reformation bliver skåret til nøjagtig efter den ty
ske model: dr. Johannes Bugenhagen, 52 år.
Bugenhagen blev Luthers tilhænger i 1520 og
fik sit kirkelige speciale da han i 1528 skabte den
reformerte kirkeordning i Braunschweig. Siden
har han sat skik på kirkeordningerne i Hamburg,
Lübeck og Pommern. Bugenhagen har praktisk
håndelag for reformation og er blevet dens tekni
ker og arkitekt.
I København er Bugenhagen flyttet ind hos den
gamle kannik Mads Pedersen ved Vor Frue Kirke.
Mads Pedersen er stadig overbevist katolik, så
Bugenhagen har daglig højrøstede diskussioner
med sin vært. Mindre højlydte bliver de ikke af, at
Bugenhagen er tunghør, så Mads Pedersen må
råbe for overhovedet at blive hørt.

Johannes Bugenhagen

Ribe, maj 1537
En af biskopperne, der blev arresteret i
forbindelse med Danmarks overgang til
protestantismen, den tidligere stedfor
trædende biskop i Ribe, Oluf Munk, er
sat på fri fod. Årsag: han skal giftes.
Den udkårne er Drude Rantzau, i
familie med den holstenske hærfører
Johan Rantzau. Oluf Munk blev løsladt
efter at have lovet at ægte Drude inden
der er gået et år.
Kongen har sørget for, at Oluf Munk
vil kunne forsørge sin tilkommende
standsmæssigt. Han har givet ham
Tvis Kloster i forlening.

NORDEN I
KRIG OM
3 KRONER
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Svenske
diplomater
tilbageholdt
København, 21. februar 1563
En episode i København i går har tilspidset kon
flikten mellem Danmark og Sverige. Den indtraf,
da tre svenske diplomater med følge, i alt 54 per
soner, blev tilbageholdt og hånet i København.
Diplomaterne, under ledelse af Sten Eriksson
Leijonhufvud, var på vej til landgreven af Hessen.
Efter at have ventet forgæves fire dage på et pas
fra den danske konge, forsøgte svenskerne at for
lade København ad Vesterport uden. Men port
vagten var advaret og nægtede at lade følget pas
sere.

»I tusind djævles navn«

København, 1563
Fjendskabet mellem Danmark og Sverige har
luret i årevis, men nu truer situationen for al
vor med at tage magten fra de to landes her
skere og kaste Norden ud i en krig.
Årsagen er en strid om tre kroner. De tre
kongekroner, som Christian 3. optog i det
danske rigsvåben med henvisning til, at dem
havde dronning Margrethe i sin tid brugt,
som tegn på Unionen.
Sveriges Gustav Vasa protesterede vold
somt, og et dansk skib der kom til Stockholm
med en gengivelse af rigsvåbnet på agterspej
let blev tilbageholdt, indtil billedet var malet
over.
For nylig er Erik 14. af Sverige gået i mod

offensiv og har optaget ikke blot Danmarks
tre, men også Norges ene løve i det svenske
rigs våben. Desuden har han taget titlen »de
venders og goters konge« og er begyndt at
hævde højhedsret over Skåne.
Rasende erklærede Frederik 2. at han ville
gå med til at flerne de tre kroner fra rigsvåb
net, hvis svenskerne kunne bevise, at deres
konger havde brugt dem før dronning Mar
grethe. Det kunne de. Våbnet stammer fra Al
brecht af Mecklenburg. Hertil har Frederik 2.
intet svaret. Sagen er i hårdknude.
Bag de diplomatiske pindehuggerier ligger
en meget kontant strid, nemlig kapløbet om
hvem der skal overtage magten i Østersøen.
Så striden om kronerne er kontant.

Sten Eriksson blev utålmodig, red frem og råbte
til vagten: »Vi skal ud, i tusind djævles navn.«
Vagten svarede, at han først måtte have besked
fra borgmestrene og byrådet.
»Jeg har intet at skaffe med borgmestre og råd,
jeg vil tale med kongen. Jeg giver borgmestre og
råd og jer, I prakkere og danske forrædere, syvtusind djævle,« råbte den vrede gesandt og red ind
på vægterne, som hævede deres våben.
Sten Eriksson greb sin bøsse og spændte hanen,
men vægteren Kristen Jensen slog hesten over
mulen med sit spyd så den stejlede. I forvirringen
fik en anden vægter lukket byporten.

Trusler
»I danske forrædere, der skal blive blodige pander
for detteher,« råbte de vrede svenskere, som imid
lertid indså, at de ikke kunne komme ud af byen
og i stedet red tilbage til deres herberg.
Fra officiel svensk side har man klaget over epi
soden, idet man henviser til, at man »aldrig har
hørt at tyrker eller hedninger« har optrådt på den
måde.

Dansk frygt
Den danske kansler Johan Friis henviser i sit svar
til Sten Erikssons forsøg på selvtægt som grunden
til den usædvanlige fremgangsmåde.
Den egentlige grund er snarere dansk frygt for,
at to danske udsendinge i Sverige, Corfitz Ulfeldt
og Jakob Brockenhuus, tilbageholdes i Stockholm.
De blev udsendt i begyndelsen af januar som kon
gelige gesandter i forbindelse med striden om
rigsvåbnene, og endnu har ingen hørt fra dem.

Krigen erklæret
København, 31. juli 1563

Hæren er allerede bragt på krigsfod. Her ses det tunge artilleri under fremrykning

Så er fejdebrevene mellem Danmark og Sve
rige afleveret i København og Stockholm:
krigen kan begynde. Det bliver en hård styr
keprøve, som ifølge eksperter kan komme til
at vare flere år.

Dansk kæmpesejr

på kun seks timer
Ålvsborg, 5. september
1563
Med kong Frederik i
spidsen har den danske
hær kæmpet sig til den
første store sejr i kri
gen mod Sverige.
Fæstningen Ålvsborg
er faldet efter kun seks
timers beskydning af
det tunge skyts.
Fra den kongelige
feltlejr foran Ålvsborg
siger en officiel bulle
tin:
»I går morges kl. 7
lod kongen det grove
skyts angribe Ålvsborg
og lod det fortsætte
uafbrudt til kl. 1 om ef
termiddagen. Mellem 2
og 3 overgav besæt
ningen sig på nåde og
unåde. Kongen kan
ikke tro andet, end at
Gud har slået hø

vedsmanden og hans
folk, 700 mand stærke,
med skræk, for skønt
en del af muren var
nedskudt, havde de
ikke behøvet overgive
slottet. Det var velfor
synet med proviant og
andre fornødenheder,
og kun fem mand var
faldet. Havde den dan
ske konge været inde
på slottet, ville han
ikke have opgivet så
let.”
Hvis de andre sven
skere ikke er værre
end disse, bliver alting
godt.
Kongen selv var i be
tydelig fare. Da han
stod i en skanse, blev
der skudt fra slottet,
og kanonkuglen gik
mindre end en halv
meter over ham.

Næstved, januar 1563
Gennem længere tid har herremanden
Henrik Gøye hjemsøgt borgerne i
Næstved. Han har plyndret krambo
derne for silke, sardug og andre stoffer
og han har tiltvunget sig adgang til
husene, hvor han har stjålet våben og
harnisker. Tilsyneladende har han
ikke gjort det for at berige sig selv, for
han har foræret tyvekosterne bort.
Men forleden skete der noget, der fik
Næstved-borgernes tålmodighed til at
briste. Henrik Gøye mødte op i kirken
under altergangen, vristede kalken fra
præsten, satte den for munden og tømte
den, hvorefter han snuppede alterbrø
det og spiste det til sidste krumme.
Nu har Eskild Gøye fået en henstil
ling om at passe bedre på sin forrykte
bror. Imens er byens borgmestre gået i
gang med at skaffe de forsvundne sager
til veje igen.

Sejler om
hjørner med
sundtolden

Sveriges konge;
Amatørgartner
og massemorder
Massakren i Ronneby, Blekinge, hvor svenske og
finske soldater myrdede 2000 mænd, samt hvad
de kunne finde af kvinder og børn, har vakt for
undring og afsky. Hvordan er den mand, som
kunne give ordre til denne nedslagtning? Hvor
dan er den svenske konge, som om stormen på
Ronneby selv skriver sådan:
»Da blev det derinde et vældigt mord. Rødt som
blod farvedes vandet i elven. Og fjenderne var så
forsagte, at man havde ringe umage med dem,
men stak i dem som i en hob vildsvin.«
Manden bag disse linjer, Erik 14. af Sverige, er
en smuk mand, beleven, begavet og belæst, velta
lende og charmerende. Han er tilmed musikalsk,
spiller selv lut, en ynder af smukke omgivelser
både inde og ude. Han holder af at sysle i haven og
er en ganske habil amatørgartner.

Forrykt
herremand
plager
Næstved

Fyret i Skagen - slukket

Magtbegær

Fyrene har ikke
lys i lygten

Men fra sin fader Gustav Vasa har han arvet et
magtbegær, der skræmte selv faderen og fik ham
til at advare sønnen. Helt forgæves. Erik 14. er
kongen, en af de mest selvbevidste fyrster i Euro
pa, og det siger en del.
Erik har hentet franske forfattere til sit hof. De
skal udødeliggøre hans bedrifter, og han håber, at
et opsigtsvækkende ægteskab vil blive en af dem.
Dronning Elizabeth af England er en af mulighe
derne på hans liste, men foreløbig har alle sagt nej
tak.
Bag alle kongens handlinger ligger en blind til
lid til astrologiske forudsigelser. Erik er overbe
vist om, at alle hans handlinger er styret af stjer
nerne. Så ved han også, hvor han skal placere an
svaret, hvis han skulle få dårlig samvittighed
over massemordene i Ronneby.

København, 8. april 1564
De danske lensmænd har fået streng besked på at
sørge for, at fyrene ved de danske kyster lyser
ordentligt.
En enkelt lensmand, Otto Brahe, har endda fået
en næse for at forsømme vippefyret på Skagen.
Udenlandske skippere har klaget over, at fyret
kun lyser et kvarters tid efter at det er blevet
tændt. Resten af natten er det sort.
Trods gentagne klager står det også galt til på
Kulien, hvor fyret kun lyser uregelmæssigt.
Et særligt problem har lensmand Jørgen Rosenkranz med fyret på Anholt, som for fremtiden
også skal brænde om sommeren. Rosenkranz bli
ver nødt til at sejle brænde ud til fyret. Den hidti
dige hugst er gået for hårdt ud over øens gran- og
fyrreskov.

Hidtil har det været et privilegium for
danske skippere, at de kunne sejle forbi
Helsingør og Nyborg uden at skulle
stryge topsejlet. De skulle jo ikke
stoppe op og betale sundtold.
Den fidus har udenlandske skippere
luret dem af. I massevis har de forsøgt
at snyde for sundtolden ved at stryge
igennem for fulde sejl og lade være med
at vise papirer. På den måde er riget
blevet snydt for betydelige toldindtæg
ter.
Nu svarer Danmark igen. For frem
tiden skal alle stryge topsejlet og vise
papirer. Men de danske skibe skal selv
følgelig stadig ikke betale told.

Kirkegårdene

værre end
lossepladser
København, 15. marts 1564
De københavnske kirkegårde er meget
dårligt passet. Værst er det med St. Ni
kolaj kirkegård, som en almindelig kø
re- og ridevej fører lige igennem. Det
har gjort den til et tilholdssted for svin
og kreaturer. Desuden har nogle tøm
rere tilladt sig at bruge kirkegården
som oplagsplads og en slags udendørs
værksted til grovere arbejde.
Det har alt sammen ført til, at kirke
værgerne har fået besked på at ind
hegne kirkegården og forsyne den med
låger.

SØHELTEN
HERLUF
TROLLE
DØDE I
SENGEN
Herluf Trolle

Birgitte Gøye

Hans livs drøm
opfyldes: Skole
på Herlufsholm
Herluf og Birgitte
Trolles store sorg var,
at deres ægteskab var
barnløst. Men kort før
hans død, fik de et øn
ske opfyldt, som de
havde næret i årevis;
at oprette en skole på
Herlufsholm.
Stiftelsesdokumentet
blev underskrevet 23.
maj i år. Altså en uge
før det søslag, der ko

stede Herluf Trolle li
vet. Den sidste måned
af sit liv var Herluf
Trolle stolt over at
kunne kalde sig »for
stander for adelens fri
skole«, en titel han hel
lere brugte end »admi
ral«.
Ved Herluf Trolles
død overgik forstan
derskabet til Birgitte
Gøye.

København, 25. juni 1565
Søhelten, admiral Herluf Trolle er død i sin
seng i huset på Amagertorv i København.
Han døde tre uger efter at have fået nogle til
syneladende overfladiske sår i en træfning
ved Femern. Herluf Trolle blev 49 år.
Selv de svenske beretninger om Herluf
Trolles sidste kamp fortæller om hans frygt
løse optræden, om hvordan han med »Jæ
germesteren« i spidsen for en talmæssigt un
derlegen flåde gik løs på svenskerne og fik to
af den svenske flådes stoltheder til at vige, før
hans flagskib tørnede sammen med det sven
ske »Troilus«.
Sin dristighed tro stod Herluf Trolle på
broen i sin spraglede dragt. Et let og fristende
mål for de svenske skytter. Høvedsmanden
på »Troilus«, Nils Schenck, fyrede et skud
hagl mod manden på broen - og ramte.

Herluf Trolle var truffet i både arme og ben af
Nils Schencks skud, men han ænsede det knap.
Og fremfor alt lod han ikke sine folk mærke, at
han var ramt. De skulle ikke trække sig ud af
kampen for hans skyld. Derfor lod han skibslægen
behandle alle andre sårede om bord, før han tog
lægen med ned i sin kahyt og lod sig forbinde.

Gift med den
rigeste kvinde
Som 28-årig blev Herluf Trolle gift med Danmarks
rigeste pige, den fem år ældre Birgitte Gøye, dat
ter af rigshofmester Mogens Gøye.
Blandt de utallige godser, der blev Herlufs ved
ægteskabet med Birgitte, var Hillerødsholm i
Nordsjælland. Det mageskiftede han i 1560 med
Frederik 2. for Skovkloster ved Næstved. Det blev
snart omdøbt til Herlufsholm og var tydeligt æg
teparrets øjesten blandt de mange ejendomme.

Sådan så det ud, da katastrofen ramte flåden

Storm knuser Danmarks flåde
Gotland, 29. juli 1566
Hvad der ikke er lykkedes den svenske flåde i
årelange kampe, klarede en landkrabbe, der
blev dansk admiral samt et kraftigt stormvejr
på seks timer: den danske flåde er udraderet
og Danmark færdig som sømagt.
Optakten til katastrofen var et slag ved
Øland, hvor adelsmanden Christoffer Mogen
sen fik skudt hovedet af. Den nye admiral,
Hans Lauridsen Baden, ville begrjave ham i
kristen jord og lagde ind til Gotland. Trods
adskillige advarsler fra søfolk og lensmanden
lod han natten til i dag skibene ligge et sted,
hvor ankrene ikke kunne nå. »Det er vel ikke

storm her hver nat,« skal have været Hans
Lauridsen Badens svar på advarslerne.
Men i nat var det. Tilmed den værste storm,
beboerne på Gotland nogen sinde har ople
vet. Uden at nogen kunne gøre det fjerneste
for at afværge det, blev de danske krigsskibe
kastet hid og did, mod hinanden eller knust
mod klipperne.
12 danske og tre lubske skibe er knust og
gået ned. Resten har svære skader. Af besæt
ningen på omkring 6000 mand har kun ca.
2000 overlevet. Begge admiraler og den dan
ske underadmiral er druknet.
En gratis sejr til svenskerne.

Nonnerne lever det
søde liv i klosteret
Maribo, maj 1565
Margrethe Urne, der netop har afløst Mette Mar
svinsdatter som abbedisse i Maribo Jomfrukloster,
har virkelig fået sin sag for. Hun ser sig ikke i
stand til at gøre sin autoritet gældende og har
måttet gå til kongen og bede ham udstede et trus
selbrev mod den »løsagtighed«, der går i svang i
klosteret.
Margrethe Urnes største problem er de unge sø
stre, adelspiger, som familien har opgivet at finde
en mand til og så »anbragt« i »jomfruklosteret«.
Et navn, som nærmest er ønsketænkning, for pi
gerne har et rend af håndværkere og hofmænd,
som de forlyster sig med. De mest ulydige lukker
sig ganske enkelt inde på deres værelser sammen
med de udkårne mænd.
Ifølge Margrethe Urne drikker de adelige frø

kener så voldsomt, at adskillige falder om uden at
kunne rejse sig igen. Hun anklager klosteijomfruerne for at bande som sømænd og slås med hin
anden eller tjenestefolkene.
Et andet stort problem for Margrethe Urne er
de gamle søstre fra før reformationen. De nægter
pure at anerkende den nye kirkeorden og gør,
hvad de kan, for at sabotere gudstjenesten.
Medens præsten prædiker, sidder de og læser i
deres katolske bønnebøger eller rejser sig under
stort spektakel og forlader kirken under udråbet
»Fy skam sig for en prædiken«.
I teorien kan abbedissen straffe ulydige søstre
ved at sætte dem i mørkestuen på vand og brød.
Men i praksis er hun magtesløs, for de opsætsige
søstre har rottet sig sammen mod hende, så hun
ingen verdens ting kan udrette.

Koster
livet
hvis du
bander
København, 11. decem
ber 1564
Det nye reglement for
den danske lands
knægthær gør nær
mest bødelen til ho
vedperson. Der er næ
sten ikke den ting, der
ikke straffes med dø
den.
Blot det at gøre sig
skyldig i ukristelig og
utilbørlig banden og
sværgen kan koste li
vet.
Her er en række af
de forbrydelser, som vil
medføre galge eller
sværd:
At skille sig af med
sin udrustning med
vilje eller tabe den i
spil.
At slå falsk alarm
At plyndre uden
oberstens tilladelse
At voldtage gravide
kvinder, kvinder i bar
selsseng og jomfruer.

taget til
nåde, skal
redde vor
økonomi

Peder Oxe - landflygtig længe

København, marts 1567
Stor-godsejeren og finansgeniet Peder
Oxe, der for ni år siden måtte flygte til
udlandet over hals og hoved, er taget til
nåde og kaldt hjem igen. Kongen håber,
Peder Oxe vil være i stand til at sætte
styr på landets økonomi.
Enkedronningens kommentarer er
bitre. »Peder Oxe er nu højt på strå, hø
jere end han nogen sinde har været,
han gør og lader med min søn kongen,
som han vil.«
Oluf Mouritsen vil ikke give slip pä Anna, selv om kongen elsker hende

HER ER PIGEN,
KONGEN VIL HAVE

Bornholmere
skal bevise

de er adelige
Hammershus, 26. no
vember 1565
Antallet af bornholme
re, der kalder sig ade
lige er blevet så stort,
at regeringen nu vil
forlange
beviser.
Bornholmere, der ikke
har det, må regne med,
at regeringen ikke vil
anerkende adelskabet.

Peder Oxe

Kong Frederik 2. vil giftes

Frederik 2. er 31 år og
stadig ugift. Det har
ført til bekymrede spe
kulationer om tronføl
gen.
Sandheden er, at
kongen går i giftetan
ker og har gjort det, si
den han mødte og for
elskede sig i Eiler
Hardenbergs
kønne
unge niece Anna.
Anna Hardenberg
selv er ikke upåvirket
af kongens interesse.
Men hun var lovet bort
til adelsmanden Oluf
Mouritsen, før hun
mødte kongen.
Anna Hardenberg
vil ikke svigte sin kær
lighed til kongen men
heller ikke svigte løftet
til Oluf Mouritsen.
Kongen vil ikke opgive
Anna, og det vil Oluf
tilsyneladende heller
ikke.

Misundelse
I 1558 måtte Peder Oxe gå i landflyg
tighed og se sine besiddelser, dengang
landets største, beslaglagt af kronen.
Årsagen var hans adelige kollegers mi
sundelse og frygt. Peder Oxe var en
dygtig ung mand. Efter de andres
mening for dygtig, så de sluttede sig
sammen om at anklage og dømme ham
for en række forseelser, som efter Peder
Oxes mening var magen til demx de selv
gjorde sig skyldige i.

Adels-skat
Nu ser det ud til, at han tager hævn. I
sit arbejde for at få landets finanser op
at stå har han slået ned på to ting. Dels
sundtolden, som han har moderniseret
og effektiviseret, dels adelens skatte
evne. Peder Oxe har fået sine stands
fæller til at gå med til en indtægts- og
formueskat på 33 pct. Dog er hovedgår
dene undtaget.

Nederlag
Kun over for feltøverste Daniel Rantzau, 38, og leder af hæren mod Sverige,
har Peder Oxe oplevet noget i retning
af et nederlag. Oxe forsøgte at slippe for
at betale løn til døde soldater, men den
gik Rantzau ikke på. Den danske stat
har købt et bestemt antal krigsmænd,
og så skal de betales. Kongen skal ikke
drage fordel af, at knægtene er døde i
strid eller af pest og sult.

LYNCHER
BØDDEL,
HUGGEDE
FORKERT

Danmarks^

g

p.ti
Nyheder

Ny mode:

Lås på din

Helsingør, 1582
En rasende folkemængde har lynchet Helsin
gørs bøddel, mester Anders Ålborg, fordi han
kiksede en halshugning med sværd.
Anders Ålborg skulle halshugge en yngre
kvinde, Johanne, der var dømt til døden for
hor med sin svoger. Henrettelsen skulle ske
ved den lille by Slettet, og havde trukket
mange nysgerrige til. Den ellers så sikre hånd
svigtede Anders Ålborg. Hans første hug la
vede et sår på kvindens hals, og hun faldt
skrigende om. Bødlen blev nervøs, huggede
endnu fem-seks gange men uden at kunne
skille hovedet fra kroppen.
Tilskuerne fik medlidenhed med ofret og
blev rasende på bødlen. Da det gik op for
ham, kastede han sværdet fra sig og flygtede.
Folkemængden satte efter Anders Ålborg,
fangede ham og flåede ham i stumper og
stykker.

kone
En ny italiensk mode
har slået an i Dan
mark: Kyskhedsbæltet.
Denne dydens dragt
findes i mange varian
ter, elegante sydeuro
pæiske modeller af me
tal eller hjemmegjorte,
som blot består af
grove lærredsbukser
med lås - hvilket er
knap så driftsikkert eller som det her viste
eksemplar, en solid
håndsmedet model fra
Nordjylland. Den til
hører den tyske fri
herre Sivert Rinskat,
som ved giftemål er
blevet ejer af gården
Herningholm og der
med kyskhedsbæltet.

i
VAR
BØDLEN
FORHEKSET?
Sagen om den uheldige
bøddel, som den ra
sende
folkemængde
lynchede til døde, er
ikke slut. Det menes,
at bødlen, Anders Ål
borg, kiksede den
skæbnesvangre hals
hugning fordi han var
forhekset. For et halvt
år siden henvendte
han sig på rådhuset i
Helsingør for at klage
over, at han var for
gjort ved trolddom.
Som bevis viste han sin
højre arm frem sam
men med en attest fra
badskæreren,
der
havde forbundet den.
Det var et åbent brud,
og det havde bødlen
fået blot ved at kaste
en sten efter et om
strejfende svin, der ge
nerede ham. Mester
Anders Ålborg ankla
gede en kvinde ved
navn Kirstine Jep
Branders for at stå
bag.

I november sidste år
havde Anders Ålborg
haft et sammenstød
med Kirstine, som
havde fundet bødlen
for geskæftig, selv om
han kun prøvede at
være venlig og hjælpe
hende med at få et lift
med en bonde. Det
endte med, at Anders
Ålborg gav Kirstine et
rap over munden og
armen med sit piske
skaft. Kirstine løb
grædende væk mens
hun råbte tilbage til
bødlen:
»Du
skal
komme til at svie lige
så længe på din arm,
som jeg svier i min«.
Anders
Ålborg
havde netop genopta
get sit arbejde efter
uheldet. Han kagstrøg
otte kvinder på Torvet
for utugt, uden at man
lagde mærke til hans
handicap. Men ved
halshugningen af Jo
hanne gik det galt.

Erklærer
synd krig

Solid håndsmedet model fra Nordjylland.

København, 6. april
1582
Løsagtighed, synd og
last breder sig i Kø
benhavn.
Regeringen er be
kymret, og agter at
skride hårdt ind. Kon
trollen med ugifte
kvinder skal skærpes
alvorligt, og hvis det
viser sig, at nogen bli
ver gravide, vil de øje
blikkeligt blive jaget
ud af byen og få be
sked på, at dødsstraf
fen venter dem, hvis de
vender tilbage.

Tyge Brahes rige østen
for sol, vesten for måne

Skandaleslot klar

Hven, 1582
Danmark har fået en
verdensberømt viden
skabsmand, astrono
men Tyge Brahe, 56.
For sine adelige kol
leger har Tyge Brahe
ingen varme følelser.
Han kalder deres ho
vedinteresser,
jagt,
krig og politik for tids
spilde.

Næse af sølv
Alligevel er Tyge Brahe
én gang blevet såret i
duel, nemlig i Rostock,
hvor studiekammera
ten Manderup Pars
bjerg efter et skænderi
huggede næsetippen af
Tyge. Han må nu klare
sig med en af sølv.
Tilsyneladende be
tragter Tyge Brahe
også adelens forplig
telser som tidsspilde.
Som lensmand på
Hven har han pligt til
at vedligeholde det
kongelige gravkapel
ved Roskilde Domkir
ke. Det tager han me
get let på, og hjemme
på Hven er han kon
stant på kant med
bønderne, der kalder
ham slavepisker.
Tyge Brahe har kun
få venner, og det pas
ser ham fint. Slottet
Uranienborg på Hven
er bygget til forskning
og ikke selskabelighed.
Det er pakket fra kæl
der til kvist med
hjemmelavede astro
nomiske instrumenter.

Papirløs
På klare nætter, når
Tyge Brahe går i ar
bejde ligner Uranien
borg et fortryllet slot.
Tagene på de sære små
tårne åbner sig og
mærkelige instrumen
ter afsøger himmelen.
Er det overskyet sø
ger Tyge og hans dis
ciple ned i kælderen,
hvor de prøver at op
dage »de vises sten«,
stoffet, hvoraf alt er
skabt.
Tyge Brahe er ung
karl.
Men den kontrover
sielle videnskabsmand
lever ikke i cølibat af
den grund. Han har
snart 10 års papirløs
bryllupsdag med bon
depigen Kirstine Bar
bara.
Tyge Brahe har gjort
Hven til et sært rige,
østen for Solen og ve
sten for Månen. Her
hersker Tyge Brahe
som en eventyrkonge.

Sådan kommer slottet til at se ud, når sid
ste hånd er lagt på udsmykningen.

Helsingør, august 15,82
Efter otte års arbejde er Kronborg - det
gamle Krogen - slot klar til invielse. På
de otte år har sagen udviklet sig til en
af de største byggeskandaler i landets
historie.
Ikke blot er omkostningerne blevet
langt højere end projekteret, men byg
geriet er gang på gang blevet forsinket,
simpelt hen fordi materialerne ikke
kom frem. Det kom så vidt, at den ene
af byggeriets tre hollandske arkitekter,
Hans van Paeschen midt i det hele blev
fyret på gråt papir efter et sammenstød
med kong Frederik.

Alt betalt

Tyge Brahes Hven med kirken (A), Uranienborg (B), instrumentværksted (C), under
jordisk observatorium (D), kongsgård (E) og bondelandsby (F).

Danskerne bygger
som aldrig før
Danskerne bygger som
aldrig før. I øjeblikket
er der omkring 200
herregårde under opfø
relse rundt om i riget.
Tonen blev slået an
af kansler Johan Friis,
der fik bygget Hésselagergaard, Borreby og
Hagestedgaard.
Nu
synes Mette Rosen-

krantz - enke efter Tor
ben Oxe - at være ude
på at slå rekorden.
Hun arvede tre nybyg
gede herresæder, Gisselfeld, Tølløse og Løgismose. Og nu er hun
selv gået i gang med åt
opføre Vallø.
Samtidig er Jørgen
Rosenkrantz ved at få

opført to herregårde
lige ved siden af hin
anden, Rosenholm og
Skaføgaard.
Jakob
Huitfeld på Lolland er
lige ved at kunne kon
kurrere med kongen:
han har fået hollænde
ren Hans Stenwinkel
til at opføre en nybyg
ning på Berritsgaard.

Alt for dyre begravelser
København, 1582
Regeringen vil sætte
hårdt ind mod de mo
derne, men alt for dyre
begravelser.
Ofte må døde vente
op til et halvt år på at
blive begravet, fordi de
pårørende har for travlt
med forberedelserne.
Regeringens
ret-

ningslinjer for fremti
dens begravelser er
meget strenge: kun
ligstuen må beklædes
med sort stof, kisterne
skal være af træ,
gravmæler må højst
være en ligsten i kir
kegulvet og måske en
indskrift på væggen.
Der må ikke brændes

mere end 12 vokslys af.
Og så henstiller man
i øvrigt, at begravelser
holdes om formiddagen
og er slut inden kl. 12.
Man har erfaring for,
at ligfølget ellers an
kommer til kirken i
stærkt beruset tilstand
og ødelægger højtide
ligheden.

Den eneste trøst er, at byggeriet ikke
har kostet danskerne en øre. Alt er be
talt af sundtolden. Udlændingene har
dermed finansieret den fæstning, der i
fremtiden skal sørge for, at de kommer
til at betale endnu mere.
Men Kronborg har givet Danmark et
nyt ansigt udadtil. Her, hvor Øresund
er smallest står nu to portsøjler, som
ikke er til at overse: Kulien og Kron
borg.
Hvor det gamle Krogen slot lå og
trykkede sig ned bag høje røde mure,
står nu et slot, der vil være sig selv be
kendt, helt beklædt med lyse sandsten,
masser af vinduer, et væld af fornemme
statuer, en skyttegang, der nærmest er
en skulptur og med fire flotte tårne.

Klædt på
Endnu virker slottet lidt bart, men det
bliver snart »klædt på«. I Nürnberg er
den kendte kunstner Georg Labenwolf
næsten færdig med et stort springvand,
der skal stå midt i slotsgården, og der
arbejdes på højtryk med at fremstille
vævede tapeter til riddersalen.
Kronborg vil blive en torn i øjet på
svenskerne, der ikke ejer et eneste slot,
der kan måle sig med dette.

Kongen er død
Roskilde, 1588
Frederik II, konge af Danmark, er død
efter kort tids sygdom i Antvorskov ved
Slagelse, 53 år.
Begravelsestalen, holdt af tidligere
slotsprædikant Anders Sørensen Vedel,
Ribe, vakte betydelig opsigt. Sørensen
Vedel kommenterede kongens glæde
ved vin, og erklærede, at Frederik II
kunne have levet mangen en god dag
endnu, hvis han kunne have holdt sig
fra den skadelige drik.

INGEN ÆDRU:
KONGEN GAV
SIT FOLK ET
ØLSPRINGVAND

København, 29. august 1596
Kong Christian 4. tog folket med storm i dag under den storstilede
kroningsfest i København. Han forærede københavnerne en fontæne,
der sprang med øl og vin og en hel okse stegt på spid og fyldt med
stegte fugle.
Gaven blev præsenteret på hjemturen fra kirken. Hundredvis af
mennesker kastede sig over fontænen og oksen. Mange fik skrammer i
kampen om at få en bid og en kop øl, og enkelte vil med tabet af en
finger have et minde om kroningsdagen. Der var almindelig enighed
om, at den sent vil bli ? glemt.

Kroningsfestlighederne
begyndte tidligt i mor
ges, da det store optog
satte sig i bevægelse
for at gå fra slotsplad
sen over Højbro og
Amagertorv til Vor
Frue kirke.
Den 19-årige konge
selv red på en grå
hingst, beslået med

sølvsko og iført en dia
mantbesat hvid dragt.
Kroningsceremonien
blev ledet af Sjællands
biskop, Peder Winstrup, der på latin
holdt en lang tale, hvor
han med mange citater
fra Bibelen gjorde rede
for
kongedømmets
guddommelige væsen.

Regalierne blev frem
lagt på alteret, og bi
spen talte igen for - på
dansk - at fremhæve
fyrsternes pligter.
Bispen gik nu over
til salvingen. Hånd
fæstningen blev læst
højt, og med hånden på
Bibelen svor Christian
sin kongeed.

Herefter blev kon
gen salvet på højre arm
og på brystet, rigsråderne hjalp ham i den
røde kroningsdragt, og
med sværdet huggede
kongen ud mod alle
fire verdenshjørner til
tegn på, at han vil for
svare riget.
Koret sang en salme,
og rigsråderne trådte
frem for at sætte kro
nen på hans hoved. De
fleste nøjedes dog med
at berøre kronen gan
ske let med hånden.
Den tre timer lange
handling i kirken slut
tede med bibellæsning
fra alteret.
En smuk ceremoni.

kroningsoptog. Det be
vægede sig tidligt om
morgenen fra slottet til
Vor Frue Kirke. Kongen
selv red på en grå hingst
beslået med sølvsko. Han
red under en baldakin,
båret af fire fremtræ
dende mænd.

Fantastisk krone

Kong Christians fantastiske krone. Manden bag vær
ket er guldsmed Didrik Fuiren, Odense, i samarbejde
med tyskeren Corvinianus Saur.

Danmarks
historien
er på vej

Arild Huitfeldt - en beskeden, men uhyre
flittig mand.

I Vor Frue Kirke var der sørget for tribuneplads, så adelsdamerne kunne følge den celebre begivenhed på nærme
ste hold. Almindelige mennesker måtte nøjes med ståpladser langs kongens rute.

Kongen nær kastet
af hesten
København, 29. august
1596
Hjemturen fra kro
ningshøjtideligheden i
kirken til slottet for
mede sig som en lar
mende gadefest.
Iført sin røde dragt
og med sceptret i den
ene hånd, måtte kon
gen lægge alle kræfter
i for at holde hesten, og
En af kroningsgaverne
til den ridderinteresse
rede konge. Det er kong
Christian selv, der er ved
at stikke til ringen. Både
hest, rytter og søjler, alle
sølvforgyldte, kan bru
ges som drikkebæger.

et øjeblik var han ved
at miste herredømmet
over den, så han nær
var blevet kastet af.
Kanonerne på Kø
benhavns volde og hele
artilleriet på flådens
skibe drønede uaf
brudt, og borgervæb
ningen, der var opstil
let langs ruten, måtte
kæmpe for at holde de
jublende masser tilba
ge. Det lagde ikke lige
frem nogen dæmper på
stemningen, at herol
derne kastede penge
foran kongen, så byens
drenge sloges om at
komme først og samle
dem op.

Striden i konge
familien er bilagt
Når kong Christian,
19, i disse dage rider
ind på rendebanen,
gælder hans første hil
sen én bestemt kvinde,
Det er hans mor, enke
dronning Sofie. De er
for nylig blevet gode
venner igen.
I årevis har der væ
ret krig på kniven mel
lem enkedronningen
og formynderregerin

gen. Striden gjaldt
Christians brødre, her
tug Hans og hertug Ul
rik. Dronningen ville
give dem et hertug
dømme hver, medens
rigsrådet og adelen i
Slesvig-Holsten strit
tede imod.
Christian
kunne
ikke love sine brødre
hertugdømmer, men
han sagde, at han ville

sørge for dem på en
hver anden måde. En
kedronningen erklæ
rede sig tilfreds med
disse løfter, og såvel
hun som de to unge
hertuger er i Køben
havn og hører til kro
ningsfestens gladeste
deltagere.
Kongen har gjort
stor lykke under ring
ridningen.

Han har »rendt«
ikke mindre end 340
gange, og han har fået
ringen på sin lanse
206.
En dag ankom han
til rendebanen ud
klædt som pave, en an
den dag kom han og
hans følge i kvinde
klæder.
Tilskuerne morede
sig kongeligt.

København, 1595
Historikeren Arild Huitfeldt er be
gyndt på udgivelsen af sin kæmpemæs
sige Danmarks-krønike. Han har tileg
net den unge kong Christian sit værk,
for at det kan tjene ham til eksempel
på, hvordan en god konge fører sin re
gering.
Huitfeldt har planlagt i alt ni bind i
sin beskrivelse af perioden fra de æld
ste tider til vor egen tid. Forfatteren
har gjort en kraftpræstation, som ikke
mange vil tiltro ham. Han er spinkel og
skrøbelig af helbred, men han er i be
siddelse af en rastløs flid og enestående
arbejdsomhed. Selv omtaler han sit
værk som et forsøg, der kan berede ve
jen for en mere fuldkommen fremstil
ling. For ham kommer det mere an på
indholdet end fremstillingen, og med
sin jævne stil vil han uden tvivl få
mange læsere.

Blåtårn har
fået spir
Blåtårn har fået spir i anledning af
kroningsfestlighederne.
Bygmester
Hans von Andorffsen har ombygget
slottets store tårn. Det simple spidse
teglhængte blå tag blev fjernet, murene
forhøjet seks alen og et moderne kob
berspir med vælske huer og hjelme sat
op i stedet. På vindfløjen er placeret tre
kroner i funklende guld. Med de tre
kroner vil kong Christian udfordre
svenskerne, som stadig mener, at de
har eneret til at bruge tre kroner som
rigsvåben, og at den danske konges
krav på tre kroner også er et krav på
den svenske trone.

35.000 glas
til festen
Der skulle et kæmpeapparat til at gøre
kroningsfesten til en succes. Især var
det et problem at skaffe nok drikkeglas.
Der blev bestilt 35.000. Fra hele Sjæl
land og Skåne indforskrev hoffet senge
tøj, dækketøj, service og køkkentøj. 20
adelige jomfruer sørgede for udsmyk
ningen af salene.

DANMARK NU
MED I RÆSET
OM KOLONIER Munk tog
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ud med
70 mand,

Admiral Ove Gjedde, 26 iden ham havde vi aldrig
'ået kolonier i Indien.

Trankebar,
december 1620
Her er dagens glade
nyhed til forbrugerne.
Der kan ventes lavere
priser på en lang ræk
ke udenlandske varer.
Danmark er nu aktivt
gået med i kampen om
kolonierne for at bryde
de udenlandske mono
poler, og vi har alle
rede vundet de første
besiddelser i Indien.

kom hjem
med tn
Bergen, september 1622
En bonde på fiskeri i Dalsfjorden troede, det var
sørøvere, da han blev prajet af tre skæggede
mænd på en jagt. Han prøvede at slippe væk, men
den ene af mændene affyrede et musketskud hen
over hovedet på ham, og bonden vendte om og tog
mændene om bord. Da de var kommet over i robå
den, brød de alle sammen i gråd.
De tre mænd er de eneste, der er tilbage af de
næsten 70 mand, der sidste efterår sejlede fra Kø
benhavn med skibene »Enhjørningen« og »Lamp
renen« for at finde en sejlbar vej nord om Amerika
til Indien. Den ene af de overlevende er ekspediti
onens leder Jens Munk.

Billigere
Den danske admiral
Dve Gjedde, 26, står
□ag koloniseringen i
[ndien, og takket være
dans indsats vajer Dan
nebrog nu over Ceylons bedste naturhavn
rrinquemale. I disse
lage tages desuden de
Første spadestik til
Fæstningen Dansborg
yed det lille fiskerleje
Trankebar på Forindi?ns østkyst. Fyrsten af
Tanjore har stillet
grunden til rådighed,
Dg for fremtiden vil
lanskerne
have
samme ret til at drive
bandel på Tanjore, som
portugiserne har.
Tidligere har neder
lænderne og portugi
serne siddet på hande
len i Indien, og de har
kunnet fastsætte pri
serne efter forgodtbe
findende. Nu er mono
polet brudt med den
danske konkurrence,
Dg det bliver vanske
ligt for nederlænderne
og portugiserne at op
retholde det høje pris
niveau på bl. a. sukker
og krydderier.

Døde som fluer
Jens Munks vinterhavn på vestbredden af Hudsonbugten. Ekspeditionen kunne
ikke følge den fastlagte tidsplan og besluttede at trække skibene på land og bygge
huse for vinteren. Den ensformige, vitaminfattige kost var imidlertid mere, end
mandskabet kunne klare. Mændene fik skørbug, og de fleste døde i vinterens løb.

Kolonisternes problemer
Den danske ekspedi
tion har måttet over
vinde store vanskelig
heder.
Ophavsmanden til
ekspeditionen, neder
lænderen Marchelis de
Boshouwer, døde på
udrejsen, kort efter at
flåden havde passeret
Sydafrika. Nederlæn
deren kom i 1617 til
Danmark og påstod, at

han var udsending fra
kejseren af Ceylon.
Han bad Danmark om
militær hjælp mod por
tugiserne og lovede til
gengæld Danmark ene
ret på handelen.
Det viser sig imid
lertid, at kejseren kun
er konge over en min
dre del af øen, og at
Boshouwer har ført
forhandlinger
uden

mandat. En stor del af
de penge, som er brugt
til udrustning af skib
og hjælpetropper, er
gået tabt, og admiral
Gjedde må nu aflevere
kanoner for at få retur
ladning med hjem.
Danskerne
har
svært ved at' vænne sig
til klimaet, der skifte
vis er brændende hedt
og fugtigt og klamt.

Ifølge Jens Munks beretning nåede begge skibe i
god behold til vestbredden af Hudsonbugten, men
de var noget forsinkede, og vinteren satte uventet
tidligt ind. De valgte at sætte skibene op på ky
sten og bygge et hus til overvintring for om foråret
at genoptage rejsen. Forsyningerne af brændsel og
proviant var nogenlunde, men af uforklarlige år
sager begyndte mandskabet pludselig at dø. Sær
lig slemt blev det efter jul. I begyndelsen blev de
døde begrervet. Senere havde ingen kræfter til det
mere.Syge og døende lå de magtesløse mellem
kammeraternes lig.
Jens Munk havde selv taget afsked med livet,
da han til sin forundring fik så mange kræfter, at
han kunne forlade sin køje og krybe udenfor. Her
mødte han et par andre overlevende, og i fælles
skab gav de sig til at grave spiselige rødder op af
jorden med de bare hænder. I løbet af nogle uger
følte de sig så raske, at de kunne klargøre det
mindste af de to skibe og sejle det hjem.
Trods ekspeditionens hårde skæbne har Jens
Munk ikke opgivet modet. Han har efterladt ski
bet »Enhjørningen« på et sikkert sted og mener,
det vil være muligt at vende tilbage for at bjærge
det.

Farefor
at Grøn
land løs

river sig

Kongen følger nøje byggearbejdet og udbetaler selv løn til håndværkerne.

Alt bliver luksus på

Frederiksborg, selv

natpotterne er af sølv
Hillerød, 16. marts 1620
Frederiksborg slot nær
mer sig færdiggørel
sen. Af det gamle slot,
som mange endnu
husker, er der i dag
kun bygningerne om
kring indkørselen til
bage.
Sidste år gik bygme
ster Hans Stenwinckel
i gang med at forbinde
bygningerne på den
bageste slotsholm med

en fornem spærremur,
udsmykket med sten
huggerarbejde, og nu
er turen kommet til det
store porttårn. Den
kongelige brøndmester
Hans Reymand står for
tømmerkonstruktionen
Efter tegningerne skul
le tårnet have gavle,
men dem var kongen
utilfreds med, så de er
blevet strøget.
Malermester Poul

Rumler er ansat som
maler på slottet og har
fået ordre til at male
kancellihuset på mel
lemholmen. Som hono
rar har han af kongen
fået overladt en bygge
grund i Hillerød.
Som Frederiksborg nu
står, er det allerede et
mageløst syn. De røde
mure brydes overalt af
pragtfulde
vindues
rammer og sandstens

bånd, der er malet i
alle regnbuens farver.
Nogle er forgyldt, og
alle de hoveder, der
kikker frem over vin
duerne, er malet, så de
virker næsten levende.
Til det ydre svarer det
indre. Kongen har in
tet sparet for at gøre
rummene luksuriøse,
og alt - fra ildragere til
natpotter - er af det
pure sølv.

Ny kærlighedsaffære på
slottet, kongen tager

17-årig som elskerinde
København, marts 1615
Kong Christian har
fået en ny elskerinde.
Denne gang er hans
kærlighed faldet på
adelsfrøkenen Kirsten
Munk, 17, datter af af
døde Ludvig Munk til
Nørlund og fru Ellen
Marsvin. Kongen har
allerede friet til den
unge pige i et brev til
moderen.
Det er tredje gang i

løbet afkort tid kongen
tager en elskerinde.
Allerede før dronning
Anna Katrines død i
1612 indledte kongen
et forhold til en af dron
ningens piger, Kirsten
Madsdatter, datter af
Københavns borgmes
ter. Hun fødte sønnen
Christian Ulrik Gyl
denløve 3. februar 1611.
Kongen viklede sig
hurtigt ind i en ny

kærlighedsaffære. Den
ne gang med Karen
Andersdatter, hvis far
var kontormand. Det
første møde fandt sted
under et bryllup, og det
blev kærlighed ved
første blik. Uheldigvis
var pigen i forvejen for
lovet med en magister.
Det ordnede kongen
imidlertid i en hånde
vending. Magisteren
fik et pastorat i Køge

og en af søstrene og var
hermed godt tilfreds.
Også med Karen An
dersdatter fik kong
Christian en søn, Hans
Ulrik Gyldenløve.
Forbindelsen
med
Karen Andersdatter
varede kun kort. Den
smukke
adelsdame
Kirsten Munk kryd
sede kongens vej, og
Karen Andersdatter
måtte forlade hoffet.

Grønland, 1620
Der er fare for, at Grønland løsriver sig.
Med de dårlige skibsforbindelser fra
Danmark er det meget vanskeligt at
opretholde kontakt med øen og styre
udviklingen. Englændere og hollæn
dere har i øjeblikket større indflydelse
på udviklingen end danskere og nordmænd. De har gjort hvalfangsten til en
stor forretning, og hvis ikke der fra
dansk side snart gøres noget, må man
forudse, at Grønland sejler sin egen sø.
Meget få skibe har i de sidste år be
sejlet øen, og udbyttet af disse rejser
har været beskæmmende lille. Det
vakte opsigt, at skibet »Røde Løve« sid
ste år vendte hjem med lasten fyldt med
sand. Kaptajnen troede det var guld.
Menighedsarbejdet kniber det også
med. Den eneste helligdom, der er til
bage, er en stump af en alterdug, og ho
vedparten af grønlænderne er faldet
tilbage til hedenskab og tilbeder djævle og andet troldpak.

Jyske børn
sendestil
børnehuset
Århus, 18. maj 1620
De mange børn på tolv til fjorten år, der
strejfer om i Jylland og opretholder ek
sistensen ved tiggeri, skal nu samles og
sendes til børnehuset i København.
Lensmændene har ansvar for, at bør
nene ledsages hele vejen, så de ikke
stikker af, ligesom de har ordre til at
sørge for forplejningen. Børnehuset, der
er indrettet i bygningerne omkring
Helligåndskirken, vil fuldt udbygget
kunne optage 600 børn, der oplæres i
forskelligt håndværk.

Hollandske
møller til
Danmark
København, 15. februar 1620
Den nye vindmølle, der for nylig blev
opstillet ved København, er blevet en
succes. Den maler langt mere korn end
de gammeldags vindmøller. Kongen
har sluttet kontrakt med møllebygger
Morten Jacobsen om endnu en mølle af
samme model.

KONGEN HAR
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I KATASTROFE
forsvaret

Wolfenbüttel,
17. august 1626
Danmark ligger nu
åbent for de kejserlige
tropper, hvis de vælger
at gå nordpå. Christian
4.s indblanding i den
store tyske religions
krig mellem protestan
ter og katolikker endte
i dag ved Lutter am
Barenberg i en kata
strofe. Den danske
konge blev i sit første
store slag totalt slået
af kejsertro tropper
under ledelse af Jo
hann Tserclaes, greve
af Tilly. Af sine 20.000
mand har kong Chri
stian kun ca. 80 ryttere
tilbage.

er brudt
sammen
Flensborg, 15. septem
ber 1627
Forsøget på at standse
de kejserlige hære ved
Elben er mislykkedes.
Kong Christian forlod i
forgårs Glückstadt og
gik i land i Ditmar
sken, hvor bønderne
strømmede sammen og
skældte ud på kongen.
I dag ankom han til
Flensborg - stadig med
et håb om at kunne re
organisere hæren og
standse fjenden.
Da kongen red op ad
slotsbakken til Du
borg, var nogle af hans

Flugt
Sent i eftermiddag
kom en stærkt udmat
tet kong Christian og
de sørgelige rester af
hans hær til Wolfen
büttel. Han havde til
det sidste prøvet at få
samling på sine trop
per for at gå til mod
angreb på Tilly, og
først da slaget var tabt
tog han flugten. Un
dervejs styrtede hesten
under kongen, men
hans staldmester gav
ham sin hest, og alene
fortsatte kongen gen
nem Harzens skove i
retning mod Wolfen
büttel.
Christian 4. og hans
store hær blev betrag
tet som protestanter
nes sikre bolværk mod
de katolske tropper.

Magt
Den danske indblan
ding i de europæiske
stridigheder er sket
under kraftig mod
stand fra det danske
rigsråd, som fandt pla
nerne for risikable.
Christian gik først og
fremmest ind i kampen
for at udvide sin ind
flydelse i Nordtysk
land.

kompagnier allerede
på vej videre til Ha
derslev. Tropperne er
grebet af panik, og
grænseforsvaret
er
brudt sammen.
Fjenden star nu i
Holsten. En del af den
kongelige hær har al
lerede overgivet sig
ved Grossenbrode, og
Rendsborg og Breiten
burg er under belej
ring. Ingen kan i dette
øjeblik standse fjen
den. Det er kun et
spørgsmål om uger, før
hele Jylland er besat af
fjendtlige tropper.

Kongen

Ikke min skyld
Christian 4.,
som han øn
sker omgi
velserne
skal opfatte
ham - den
barske rid
der. Efter
nederlaget
ved Lutter
am Barenberg må han
finde sig et
andet image.

Sådan stod
de to hære
overfor hin
anden. Til
venstre grev
Tilly og til
højre Chri
stian 4.s
tropper,
som allerede
er på flugt.

»Det er ikke min skyld. Fejlen ligger hos den
øverstkommanderende over fodfolket, general Jo
han Filip Fuchs«. Sådan lyder Christian 4.s for
klaring på nederlaget ved Lutter am Barenberg.
Havde Fuchs ikke ført sine mænd så langt frem,
at de nåede inden for rækkevidde af det fjendtlige
artilleri, kunne alt have været reddet, mener
kongen.
Hvad general Fuchs ville have svaret herpå, vi
des ikke. Han faldt selv på slagmarken.

Dagens sejrherre
Dagens sejrherre er
grev Tilly, 68. Han be
tegnes som en fanatisk
vallonsk katolik. Det
fortælles, at han aldrig
har rørt vin, aldrig har
været i seng med en

kvinde og aldrig har
tabt et slag.
For mange er denne
krig først og fremmest
en genvej til rigdom og
magt, men for Tilly
gælder det troen.

Adelsmand
dødsdømt
for svindel
Den jyske adelsmand
Christoffer Rosenkrantz
modtager her sin døds
dom
for
omfattende
svindlerier bl. a. fra en
vens enke. Dommen^afsagdes på herredagen
under forsæde af kong
Christian den 4.

Opråb: Boykot

besættelses
magtens folk

Kirsten
Munk utro,
optræk til
skilsmisse

Odense,20. oktober 1627
Kongen har udstedt
ordrer til befolkningen
i Jylland om at undgå
enhver unødvendig kon
takt med besættelses
magten. Flygtninge,
der er taget til Fyn el
ler Sjælland, må under
ingen omstændigheder
vende tilbage til Jyl
land.

Kongenstropper
plyndrer landet
25. oktober 1627
Kong Christians hver
vede tropper er næsten
mere forhadte af civil
befolkningen end be
sættelsesmagten. I Jyl
land, som nu er besat,
meldes kun om få episo
der, bortset fra ubeha
get som følger i form
af indkvartering, tvangs
udskrivning af provi
ant o. lign.
I den øvrige del af
landet er folk stærkt

ophidsede over leje
troppernes
opførsel.
Man skulle næsten tro,
de befandt sig i et
fjendtligt land, lyder
befolkningens klager.
Oberst Wulf Hein
rich Baudissin er an
holdt for de plyndrin
ger hans soldater begik
under tilbagetoget i
Jylland. Samtidig er
der udstedt forbud
mod, at byernes ind
byggere køber noget af

soldaterne, eller at de
fraterniserer med mili
tæret.
Især på Fyn er bøn
dernes forhold til sol
daterne dårligt. En bon
de, der i ophidselse
dræbte to ryttere, ef
terlyses.
Rytterne
havde taget ophold på
hans gård. Den ene
fandt han i sin seng,
den anden forsøgte at
flygte, men blev hug
get ned uden for gården.

Millionær-general har
magten i Danmark
Jylland, april 1628
Jylland regeres fra
Wien. Kejser Ferdi
nand den Anden har
sat general Albrecht
von Wallenstein til at
udøve herredømmet.
For fire år siden var
Wallenstein
totalt
ukendt. Nu betragtes
han som Europas mest
kendte mand.
Han er Böhmens ri
geste. Rigdommen har
han selv erhvervet ved heldige ægteska
ber og ved at fiske i
rørt vande. Nyomvendt

til katolicismen lykke
des det ham at tilegne
sig
protestanternes
godser og ejendomme,
da de katolske hære
hærgede landet. I hans
palads i Praha æder
300 heste af marmor
krybber.
Men Wallenstein kan
ikke nyde sin rigdom.
Han må hele tiden
have mere. Wallen
stein udrustede for
egen regning en hær og
stillede den til rådig
hed for kejseren.
Med
besættelsen

af Jylland har Ferdi
nand fået opfyldt en
gammel drøm - drøm
men om at nå havet.
Det
habsburgske
kæmperige
ligger
klemt inde på fastlan
det, men nu står Wal
lenstein ved Nordsøen
og Østersøen. Kejseren
har udnævnt ham til
»general over det oce
aniske og baltiske
hav«. Hvis det står til
Ferdinand bliver i
hvert fald Slesvig og
Holsten nu indlemmet
i-det habsburgske rige.

Øerne
klar til
forsvar
Hele befolkningen er
mobiliseret til landets
forsvar. I købstæderne
er der udsendt ordre
om, at alle skal ind
købe ammunition, og
på landet er alle mænd
mellem 18 og 55 år
blevet opfordret til at
holde sig klar med
spyd, forke, bøsser el
ler andre tilgængelige
våben. De skal ufortø
vet give møde, når
lensmændene kalder
dem.

Bed for
landet
2. oktober 1627
I dagene fra 2.-3. okto
ber skal alle bede for
landets frelse. Al ud
skænkning af spiritus
er forbudt, det samme
gælder spil, festlighe
der o. lign.
Aftenen før hver be
dedag skal alle spise
mådeholdent, og om
morgenen er det en
hver husfars pligt at
sørge for, at både hans
familie og tjenestefolk
kommer i kirke. Alle
skal være beskedent
klædt. I det tilfælde,
hvor man skønner, at
der er for langt til kir
ken, er det tilladt at
blive hjemme, men
man skal så, når bedeklokkerne ringer, falde
på knæ og bede Gud
om at formilde den
overhængende straf.

Denne sten har kongen idag sat for at hu
ske den »mindeværdige nat, da Kirsten
Munk nægtede kongen adgang til sit sove
værelse«.

Hillerød, 11. november 1628
Bruddet mellem kong Christian, 51, og
Kirsten Munk, 30, er nu uundgåeligt.
Det ægteskabelige samliv er helt op-^
hørt. Efter et skænderi på slottet i aftes
låste Kirsten Munk sig inde på sit væ
relse og nægter at have noget med kon
gen at gøre.
Da kongen hen på aftenen forsøgte at
åbne døren til hendes værelse, havde
hun ladet den blokere, idet hendes hof
damer lå og sov på gulvet.

Affære med greve
Det er ikke ukendt i hofkredse, at der
længe har været ægteskabelige pro
blemer.
Det vides, at fru Munk har haft en
affære med rhingreve Otto Ludwig von
Salm, 30.
Kongen har ikke anet noget om for
holdet før for et par måneder siden, da
kongeparrets lille datter blev begravet.
Det vakte pinlig opmærksomhed, at
Kirsten Munk ikke deltog i taffelet.
Hun tilbragte det meste af aftenen med
rhingreven på Rosenborg.
Nu er alt opdaget, og kong Christian
er især ophidset over, at Kirsten Munk
har taget hans skjorter for at sy dem
om til rhingreven, der ikke ejer salt til
et æg.

Blottet for moral
Kongen og Kirsten Munk har nu levet
sammen i 13 år - siden den dengang
38-årige konge faldt for den kun
17-årige blondine. Samlivet har været
stormfuldt. I kongens vennekreds har
man ustandselig spurgt: »Gud ved,
hvad han egentlig ser i hende?«. Rigs
rådet hader Kirsten Munk. »Det er li
gegyldigt, hvad man kan få kongen til
om dagen, så spolerer hun det om nat
ten.«
Noget tyder på, at kongen udeluk
kende har taget Kirsten Munk for hen
des udseende. Han har været stærkt be
taget af hendes erotiske udstråling. Af
indre kvaliteter, siger kredse, der står
slottet nær, ejer hun ingen. Hun er
grov, selvhævdende, tarvelig og kom
plet blottet for moral.

Køge brændt
Køge, søndag den 16. juni 1633
Køge blev i dag hærget af en storbrand, som
på tre timer lagde en stor del af byen i ruiner.
Skaderne løber op i kæmpebeløb. Sluknings
arbejdet var meget ringe, og det er en af årsa
gerne til brandens omfang. Køges katastrofe
beredskab tages nu op til en nærmere vurde
ring. Branden brød ud på et høloft hos enken
Marie Jens Lolliks i Brostræde, og skønt man
straks slog tre spande vand på ilden, havde

den for godt fat og bredte sig hurtigt. Marie
Jens Lolliks Hk i sidste øjeblik reddet sin syge
søn ud af huset. Hun står uforstående over
for det skete, da der ikke var tændt op i køk
kenet. Ilden bredte sig til nabohusene, og det
meste af Brostræde brændte. Derefter hær
gede branden i Ågade ned til Vestergade,
sprang over på den anden side af gaden og
fortsatte i kvarteret omkring torvet, så nu
ligger det meste af byen i aske.
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DANMARK ER BLEVET
POPULÆRT FERIEMÅL

Især de mange orlogsskibe i Københavns havn imponerer de udenlandske turister. De har aldrig set så mange fartøjer før, og en havnerundfart står på programmet.

Danmark er blevet et turistland. Tidligere gik
strømmen af ferierejsende til Italien og Fran
krig, men flere og flere holder nu ferie i Dan
mark, selv om landet ikke kan byde på de
samme oplevelser som Middelhavslandene.
Alle skal naturligvis besøge København, og
her er det navnlig den store orlogsflåde, der
imponerer udlændinge. Tyskere bliver helt
fortabt ved synet af de mange skibe. Et yndet
udflugtsmål er Roskilde Domkirke med kon
gegravene. Gæsterne bliver vist om i kirken
og ser bl. a. dronning Margrethes kjole, den
slibesten, hun fik tilsendt af kong Albrecht af
Sverige, så hun kunne slibe sine synåle, og
mange andre spændende ting.
En tur langs Øresundskysten fra Køben
havn til Helsingør skal de fleste også prøve,
og det slår aldrig fejl, at de betragter Hven
med særlig interesse. Tyge Brahe har gjort
øen verdensberømt. I Helsingør hører et be
søg på Kronborg til de helt uundværlige op
levelser.
Udlændingene har mange små og store op
levelser i Danmark. To ting synes turisterne
dog ikke at kunne forlige sig med: den fede
mad og de tunge dyner.

Kongens lysthus færdigt

Kongen følger arbejdet på Rosenborg. Han holder me
get af den friske landluft uden for Østervold og bor
helst i de allerede færdige rum på det lille slot.

København, 1633
Christian 4.s lysthus
»Rosenborg« forventes
at stå helt færdigt næ
ste år. Huset har nu
været undervejs i 25
år. For tiden foregår
der store arbejder på
byggepladsen i haven
ud for Københavns
Østervold.
Kongen har for
længst taget de fær
dige bygninger i brug,
og selv om der ikke er
megen plads på Rosen
borg, er slottet blevet
kongens yndlingsresidens i hovedstaden,
hvor han kan nyde den
friske landluft. Her

har han sit skrivebord
stående - godt rodet til
med papir, og her yn
der han at give audien
ser. Gæsterne bliver
ofte overrasket med
originale påfund
f. eks. et orkester, der
sidder og spiller nede i
kælderen, medens ly
den føres op i gemak
kerne gennem kanaler
i væggene.
Der er givet ordre til
lensmændene om at
indsamle vilde svaner,
som skal sættes ud i
voldgraven, og indven
dig er malerne ved at
give Rosenborg en sid
ste afpudsning.

Sagen mod præsten

i Vejlby genoptages,
var han uskyldig?
Grenaa, august 1633
En af dette århundredes mest omtalte retssager,
processen mod præsten Søren Jensen Quist i
Vejlby på Djursland, er nu genoptaget. Præsten
blev for otte år siden halshugget for mord.
Den dømte præsts søn, Peder Sørensen Quist,
har fået lensmanden på Kalø til at foretage nye
undersøgelser i sagen. Peder Quist mener, hans
far var uskyldig, og at de mænd, der rejste ankla
gen, gjorde det for at få hævn over præsten.

Husmand Jesper Hovgaard forsvandt i 1607 ef
ter et Mikkelsmarked i Grenå. Han havde kørt
præstens kone til marked søndag formiddag, me
dens karlen Jep Rasmussen Skade trak et par
stude, som skulle sælges, efter vognen. Da præ
stens kone skulle hjem om eftermiddagen, var Je
sper ikke til at finde, og hun valgte at køre med
nogle bekendte. Siden er han ikke set.
Kort efter begyndte der at gå rygter om, at præ
sten havde slået Jesper ihjel i præstegården.

Uhyggeligt ligfund
1 1622 - femten år efter
husmandens forsvin
den - gjorde man et
uhyggeligt fund lige
uden for Vejlby kirke
gård. Under gravear
bejde stødte man på et
skelet. Det blev synet,
og skønt man ikke
kunne identificere den
døde, satte fundet igen
gang i rygterne.

Der rejstes anklage
mod pastor Quist ved
herredstinget,
der
fandt præsten skyldig.
Sagen blev appelleret
til landstinget i Vi
borg, der stadfæstede
dommen. Endelig blev
sagen prøvet ved kon
gens retterting. Dom
merne følte sig ikke
helt overbevist, og

indkaldte vidner, men
til sidst fulgte herre
dagen underretterne.
Præsten blev halshug
get 20. juli 1626.
Hovedvidne mod pa
stor Quist var præste
gårdskarlen, der under
ed forklarede, at han
selv havde set, hvor
dan præsten gav hus
manden de dræbende

slag, og at pastoren
havde tvunget ham til
at bære liget.
Tidligere har præ
stegårdskarlen erklæ
ret, at han intet har
set. De ny undersøgel
ser i sagen skal nu af
klare om vidnerne har
været under pres fra
pastor Quists mange
uvenner.

Pige finder guldhorn,

troede det var en trærod
Tønder, august 1639
En fattig sønderjysk
pige har ved en tilfæl
dighed fundet et stort
horn af massivt guld.
Hornet repræsenterer en
meget betydelig værdi.
Kirsten Svendsdat
ter var nylig på vej til
Tønder med kniplin
ger, da hun ved Galle
hus snublede over no
get, som hun troede var
en trærod. En uge se
nere skete akkurat det
samme. Kirsten blev
nysgerrig, så nærmere
efter og opdagede, at
genstanden ikke var
en trærod, men et eller
andet, som lod sig rok
ke. Mens to andre pi
ger, hun fulgtes med,
fortsatte, gravede hun
nu genstanden fri med
hænderne. Den så
nærmest ud som et
hyrdehorn. Hun kaldte
på sine veninder for at
vise hornet. De syntes

Præstekone
holdt druk
fest i kirken
Fjeltring, 1633
Kirsten Sørensdatter, præstekone i
Fjeltring, har holdt fest i Fjeltring kir
ke. I festen deltog foruden hendes tre
døtre adskillige mænd og kvinder fra
egnen. Der blev både drukket og dan
set, og flere deltagere optrådte meget
letfærdigt.
Festen endte med, at alle blev arre
steret. Kvinderne er indsat i tugthuset
i København, og mændene arbejder på
Bremerholm.
Der er indledt en tjenstlig undersø
gelse af sognepræsten Oluf Jensens
forhold.

Nu skal det
være sjovt
at gå i kirke
Viborg, 1633
Borgerne i Viborg skal ikke længere
døje med længere gudstjenester end
andre steder. Fremtidig vil gudstjene
sten vare mellem et kvarter og en halv
time. Tidligere strakte den daglige kor
sang og tekstlæsning sig over en hel
time om formiddagen og lige så længe
om eftermiddagen. Biskop Hans Van
dal mener, at så lang tid i kirken keder
folk og ikke er til opbyggelse for nogen.
Han vil gøre det tillokkende for folk at
komme i kirke, og der skal nu synges
nogle danske salmer, som alle kan for
stå. For børn og unge arrangeres der
søndagsskole.

Skovrider
krybskytte
Ballerup, 1633
En omfattende affære om krybskytteri
er under optrævling på Ballerup-egnen.
En amme hos kongens jægermester
står bag afsløringen. Hun har oplyst at
skovrideren i Roskildegårds og Køben
havns len er hovedmanden. Skovride
ren har ladet krybskytten Hans Jon
rydde skovene for kronvildt, og han har
selv skrabet størstedelen af fortjene
sten til sig ved at sælge byttet.

Tegning af guldhornet med mønstret foldet ud, så man kan se den smukke ornamen
tik i dens fulde omfang. Hornet består af ringe skubbet ind i hinanden. (Tegning Ole
Worm).

ikke, det var noget
særligt. »Smid det
gamle ragelse væk,«
sagde de.
Det ville Kirsten ik
ke. Hun vaskede og
rensede stykkerne i en
bæk. Nu skinnede me
tallet i solen, og hun
tog det med i sin læ
dersæk. Hun mente,
det var messing og vi
ste det stolt frem, da

hun kom hjem til fami
lien i Østerby. Her
vakte hornet heller
ikke særlig begejstring
og det endte under
hendes seng som lege
tøj for børnene.
Men Kirsten var over
bevist om, at hendes
fund havde værdi. Hun
tog det med til Tønder
for at forære det til
Marina Thomsen, gift

med rådmanden Johan
Thomsen. Det var ham
og hans svoger, der op
dagede at metallet var
guld. Thomsen slog
straks alarm, for som
danefæ skulle hornet
afleveres til kongen.
Hvor gammelt det
er, ved man ikke, men
det er formentlig fra
oldtiden. I hvert fald
er det meget gammelt.

Sandflugt
i Tibirke
Nordsjælland, 7. oktober 1596
Sandflugten hærger i Nordsjælland, og
det går navnlig hårdt ud over Tibirke,
hvis mark er helt overføget med sand.
Bønderne kan ikke længere betale
deres afgifter, og lensmanden på Kron
borg, Ditlev Holck, har fået besked på
at undersøge sagen. Et udvalg på tret
ten mænd skal besigtige skaden og
fastsætte en ny, lavere landgildetakst.

BRÆNDT SOM

HEKS, FORDI
HUN SAGDE
SIN MENING
Ribe, 9. november 1641
Maren Thomasdatter,
apft med værtshushol
der og skrædder Lau
rids Sørensen Splid,
alev i dag brændt på
5ålet i Ribe som heks.
Hun dømtes til bål og
brand for trolddom og
Por at have bespottet
alterets sakramente.
Efter at dommen var
afsagt bragtes Maren
Thomasdatter til gal
gebakken, hvor der var
kørt 22 læs sammen til
at bål. En stor mængde
mennesker var taget
ud til bakken.
Kappellanen fra St.
Katharine Kirke be
redte den dømte til dø
len, men sognepræ
sten, Lage Andersen
Vedel, der har taget
bende i forsvar, kunne
ikke bane sig vej igen
nem
menneskemas
serne. Maren Thomas
datter skreg af smerte,
da flammerne be
gyndte at slikke op
amkring hende. Sagen
mod Maren Splids har
stået på i seks år. Den
har været behandlet
ved tre instanser Ribe byting, Ribe råd
stueret og herredagen i
København.

Tortur

Under opholdet
i
København sad Maren
Splids i Blåtårn. Hun
blev underkastet tor
tur og fremkom her
med en lang række til
ståelser - bl. a. om
flere medskyldige, som
nu kan vente at få
deres forhold nærmere
undersøgt.
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Uskyldig,
hvis hun
drukner
Domstolene indrøm
mer, at der i den sidste
tid er henrettet en del
uskyldige kvinder. De
har alle været ankla
get for at være hekse,
men vandprøven viste
deres uskyld.
Ved vandprøven bin
des kvindens hænder
og fødder sammen, el
ler hun puttes i en sæk
og kastes i vandet.
Flyder hun ovenpå er
det bevis for, at hun er
i ledtog med djævelen.
Går hun til bunds, er
hun uskyldig.
Ofte tvinges en til
ståelse frem med tor
tur. Bøddelen går i
gang med stænger og
strækkemaskiner, tom
melskruer eller glø
dende jern.

Bloksbjerg

Heks føres til henrettelse på bålet. Begivenheden følges med stor interesse af offentligheden. Her bereder en præst
den dømte til døden.

Forsøgte afpresning
Et 13 år gammelt skæn
deri med en Ribe-borger er årsagen til, at
Maren Splid brændtes
på bålet. Under et
mundhuggeri
med
skrædder Didrik Harmans lovede hun ham,
at han - skulle få en
ulykke«. Maren Splid
er kendt for altid at
sige sin mening.
Under en sygdom for
kort tid siden kastede

skrædderen noget slim
op, der som et »levende
væsen« løb rundt i
natpotten. Om natten
så han Maren Splid og
nogle andre kvinder i
soveværelset. Medens
de to holdt ham fast,
tvang Maren hans
mund op og pustede
ham ned i halsen. Da
huskede skrædderen
pludselig, at Maren
engang for mange år

siden havde lovet ham
en ulykke, og han fat
tede hurtigt sagens
sammenhæng. Maren
var en heks og i ledtog
med djævelen.
I første omgang for
søgte Harmans at
presse penge af fami
lien Splid for at holde
mund om hekseriet.
Sagen kom imidler
tid hurtigt offentligt
frem. Lensmanden blev

indblandet, og byens
teologer begyndte at
granske tilfældet og
kom hurtigt til det re
sultat, at Harmans
var forgjort.
Maren Splids forsøg
te at blive renset for
beskyldningerne om
hekseri, men uden
held. Sagen havde al
lerede vakt stor opsigt
og måtte gå sin gang lige til bålet.

Heksene mødes med
djævelen om natten,
især om torsdagen, hvor
de sammen med djæve
len glædes over Jesu
lidelser.
De natlige møder
finder sted på kirke
gårde eller galgebak
ker. Kvinderne har li
gefrem en kontrakt
med den onde, skrevet
med menneskeblod, og
på programmet for de
natlige sammenkom
ster står dans og sek
suelle udskejelser.
Ved midsommer og
skærtorsdag aften fly
ver heksene på deres
kosteskafte til Bloks
bjerg eller Hekkenfeld.
Her fester heksene
sammen med satan,
som de hilser med et
kys bagi.

Danmarks første museum

Borgerlige

ægteskaber

truer den
danske adel

Dans i adelige kredse - er der en lykkerid
der mellem kavalererne?
Ole Worms museum i Store Kannikestræde rummer mange spændende ting. Det er ikke offentligt tilgængeligt, men
kommer man i snak med professoren og viser interesse for hans samling, viser han gerne rundt.

Kvinder
tigger
fordi
de ikke
gider
arbejde
Århus, 1. maj 1641
Der sættes nu en stop
per for arbejdssky
kvinders tiggeri. I en
årrække er kvinder,
som ernærer sig af tig
geri, blevet indsat i
Børnehuset i Køben
havn, hvor de tjener til
opholdet ved at spinde
garn. Nu får Århus en
lignende institution.
Byen og egnen er pla
get af omstrejfende
kvinder, der tigger,
selv om de udmærket
kan arbejde. Dr. Mor
ten Madsen har tilbudt
at indkøbe hør, hamp,
rokke, og hvad der el
lers skal bruges i pro
duktionen. Han har lo
vet kvinderne, at de vil
få en akkord, der sva
rer til dagsprisen på
færdigspundet garn.

En af rariteterne i Worms museum: en »fræk« fløjte.

Dranker får
halv pension
Varde, 20. august 1641
En kvinde fra Var
de-egnen får sin pen
sion skåret ned til det
halve, fordi hun drik
ker. Sognepræst Mads
Hansen til Thorstrup
og Horne lovede for tre
år siden at give sin for

gængers enke otte tøn
der korn, en fjerding
smør og fem sletdaler i
årlig pension. Men en
ken omsætter alt i
brændevin, og når hun
har brugt pengene,
tigger hun for at få
mere brændevin.

Nu kan man endelig
opleve noget spæn
dende i København.
Byen har fået Dan
marks første museum.
Professor i medicin, dr.
Ole Worm, står bag
nyskabelsen, som lig
ger i Store Kannike
stræde.
Ole Worm er en af de
mest spændende mænd
i Danmark. Han er
læge - endog kongelig
livlæge. Men medici
nen har aldrig været
hans store interesse.
Han beskæftiger sig
hellere med arkæologi
og runeindskrifter.Worm
betragtes som grund
lægger af den nordiske
oldforskning, og han
har reddet mange ru
neindskrifter fra at gå
til grunde.
Hans museum fav
ner meget vidt. Det er
hans hensigt at samle
eksempler på alle de
materialer, der findes i
naturen. Han har truf
fet aftale med kaptaj
ner på skibe i oversøisk
fart om at tage alle de
mærkværdigheder med
hjem, de kan få fat på.
Når Ole Worm viser
om i sine samlinger,
taler han sig hurtigt
varm, og her er nok at
se på. Her findes for
stenede slangeskelet
ter, kraniet af en nar
hval, skildpaddeskjol
de, et hønseæg med to
kyllinger, lårbenet af
en kæmpe, en grøn
lænderkajak, udstop
pede fugle osv.

29. november 1641
Pas på, I unge adelige jomfruer, der bli
ver forelsket i en borgerlig. Gifter I jer
med ham, så må I straks ophøre med at
bære jeres adelige navn eller føre vå
benskjold, for så er I uværdige i jeres
standsfællers øjne.
Regeringen har vedtaget love, der
skal forhindre, at den danske adel går i
opløsning. Faren truer fra flere sider.
Den ene er de forfløjne unge damer, en
anden er de tyske lykkeriddere, der
strømmer ind i landet og gør krav på at
være adelsmænd og blive behandlet
derefter. For fremtiden vil man se do
kumentation for deres adelige afstam
ning.

Fattige adelige
Den værste fare er, at forgældede ade
lige godser skal komme borgerlige i
hænde. Det er vanskeligt at se, hvordan
det kan undgås. Adelsmændene har
udgifterne til vedligeholdelse af de
store gårde, til udenlandsrejser og
standsmæssig livsførelse, men adelen
har ikke penge til det hele. Dem har
borgerne, og de vil hellere end gerne
låne til den fattige adel.
Adelen forlanger nu, at adeligt jorde
gods kun må sælges til adelige, og hvis
køberne ikke har råd til at betale en
ordentlig pris for jorden - og det har de
faktisk ikke - så må långiverne nøjes
med kun at få en lille del af deres lån
tilbage.
Men hermed er adelen også godt i
gang med at save den gren over, den
selv sidder på. Ingen vil låne penge på
de betingelser. Fra i dag er låget på
pengekassen smækket i.

faglig strid løst
Odense, 15. oktober 1641
Kun organiserede spillemænd må un
derholde, når der er fest, har regerin
gen besluttet. Odenses spillemænd har
gjort oprør, fordi ikke-organiserede
amatørmusikere går dem i bedene, og
har indbragt sagen for myndighederne.

Danmarks

■S
. Nyheder
Skønt 67 år gammel påtog kongen sig at lede slaget på
Kolberger Heide mellem Femern og Kielerfjord. Her
ses han med det blodige lommetørklæde for øjet på
»Trefoldighedens« dæk.

Kolberger Heide, l.juli 1644
Kong Christian 4. har mistet sit højre øje og fået flere tænder slået ud.
Det skete, da en svensk kugle ramte en kanon på det danske flagskib
»Trefoldigheden«, så metalstykker fløjtede over dækket.
Da kongen og de, der stod omkring ham, alle sank blødende om, lød
råbet: »Kongen er faldet.«
Officererne på flagskibet, der på det tidspunkt var i hård kamp med
fire modstandere, blev grebet af panik og gav ordre til overgivelse.

To kvikke matroser
Men en matros råbte,
at der stadig var til
strækkelig mange om
bord, til at de kunne
slå svenskerne, og en
anden matros, der var
sendt op i masten for at
stryge flaget, nægtede
at lystre.
Og pludselig rejste
kongen sig. »Jeg er vel
såret,« råbte han,
»men ikke farligt.«
Med et lommetørklæ

de som midlertidig
bandage over det blø
dende øje genoptog han
ledelsen af slaget.
Kongen pådrog sig i
alt 23 sår og skram
mer, men kom først
under lægebehandling
efter slaget. Han sik
rede sig de splinter som
badskæreren fjernede
fra hans øje. Han vil
sende dem til sin el
skerinde, Vibeke Kru

se, så hun kan lave
ørenringe af dem.
Der venter de to mo
dige matroser en be
lønning, mens flådens
officerer må forberede
sig på alle tiders kon
gelige røffel.
Slaget, der varede ti
timer, blev udkæmpet
mellem 39 danske og
36 svenske skibe, og
det endte med dansk
sejr.

Peder Galt
halshugget
København,
31. august 1644
Viceadmiral
Peder
Galt, 70, blev i dag
halshugget på pladsen
foran Københavns slot,
mens kongen så til fra
et vindue.
Galt blev dømt, fordi
han havde undladt at
benytte en gunstig lej
lighed til at ødelægge
den svenske flåde, da
den efter slaget på
Kolberger Heide lå in
despærret i Kieler
fjord. Den svenske
flåde havde held til at
slippe ud af fjorden for
næsen af danskerne og
søge ly på det åbne
hav.

Fører lynkrig
fra bærestol
Manden bag lynkrigen i Jylland, feltmarskal
Lennart Torstensson, 41, følger sin hær i bæ
restol.
Han kan hverken gå eller ride. Et ni måne
der langt krigsfangenskab i en kold og fugtig
kælder har invalideret ham.
»Flyver De på ørnevinger?«, spurgte hertug
Frederik af Gottorp ham, da han pludselig
stod i Slesvig. Fjorten dage efter stod hans
hær i Skagen.
Lynkrigsgeneralen har selv gjort lynkar
riere. Han blev oberst som 26-årig, general tre
år senere og øverstkommanderende for de
svenske tropper i Tyskland i en alder af 38.
Han indledte sin militære løbebane med
ulydighed. Som page hos kong Gustav Adolf
blev han sendt som kurer til en hærafdeling,
men undervejs opdagede han, at fjenden
havde skiftet stilling. I stedet for at aflevere
kongens ordre, ændrede han den, og heldet
fulgte svenskerne i kampen.

Kongelig rekord:

Har i alt fået 23 børn

Lærd klan
af fire
artholiner

Chr. 4 har sat rekord
som barnefar. Han har
fået i alt 23 børn, 9
drenge og 14 piger.
Selv hævder han, at
han kun er far til 22.
Han vil ikke aner
kende datteren Dorothea Elisabeth, som
Kirsten Munk fødte
1629. Han omtaler
hende vredt som »den
kasserede frøken«.
Med dronning Anna
Kathrine fik kongen
fire sønner og to døtre,
men tre af børnene
døde straks efter føds
len.

Thomas Bartholin - har opdaget lymfekar
rene.

Den udvalgte prins Christian og hans kone Magdalena Sibylla

Leonora Christine

Christiane

Hedvig

I live er den næst
ældste søn Christian,
nu 42 år og valgt til
tronfølger. Han blev
1634 gift med Magda
lena Sibylla og har si
den boet på Nykøbing
Slot, mest optaget af
jagt og selskabelighed.
Den anden søn, Fre
derik, nu 37 år, blev på
faderens initiativ fyr
stebiskop i Bremen.
For to år siden giftede
han sig med Sofie
Amalie, en sprælsk pi
ge, som efter evne prø-

ver at live sin intellek
tuelle mand op.
Den tredje søn, her
tug Ulrik, blev 1633
snigmyrdet af en kej
serlig soldat, mens han
var i sachsisk krigstje
neste. Han blev kun 22
år, og tabet føles særlig
stærkt, da han var en
charmerende og velbe
gavet ung mand.
Den førstefødte søn,
Frederik, og døtrene
Sofie og Elisabeth døde
som spæde.
Med elskerinden Kir
sten Madsdatter fik
kongen sønnen Chri
stian Ulrik Gyldenlø
ve, der faldt for fem år
siden som officer i
spansk tjeneste mod
hollænderne, kun 29 år
gammel.
Med Karen Anders
datter, der afløste Kir
sten i den kongelige
ægteseng, fik han
Hans Ulrik Gyldenlø
ve, som døde i år på

grund af sine udsvæ
velser, 29 år gammel,
og Dorthea Elisa
beth, der døde som spæd.
Kongen fik elleve
børn med Kirsten
Munk, som han var
gift med til venstre
hånd. Tolv, hvis man
medregner »den kasse
rede frøken«.
Anna Kathrine døde
1633, 15 år gammel.
Forinden var hun ble
vet forlovet med rigs
hovmester Frants Rantzau, der druknede i
slotsgraven efter et
sold på Rosenborg.
Sofie Elisabeth, 26,
er gift med komman
danten i Gluckstadt,
Christian Pentz, som
imidlertid drikker for
meget efter kongens
mening.
Ingen tvivl om, at
Leonora Christine, 24,
er kongens yndlingsdatter. 1636 giftede
hun sig med Corfitz Ul-

feldt, som bliver en sta
dig mægtigere mand i
Danmark.
Valdemar Christian,
23, sidder fængslet i
Rusland, fordi han ik
ke ville gå over til den
græsk-katolske tro, da
han skulle giftes med
zarens datter.
Elisabeth Augusta,
22, er gift med adels
manden Hans Lindenow, mens hendes sø
ster Christiane, 19, har
fået Hannibal Sehested, Norges stathol
der, og Hedvig, 18, er
blevet gift med Ebbe
Ulfeldt.
Fire af kongens børn
med Kirsten Munk
døde som små.
Siden 1629 har kon
gen levet sammen med
Vibeke Kruse. Med
hende har han Ulrik
Christian Gyldenløve,
som nu er 15 år, og Eli
sabeth Sofie, som er 12
år.

Valdemar Christian

Ulrik

Frederik

København, 1647
Egentlig hedder familien Berthelsen.
Men når en Rosenkilde kan blive til
Rosæfontanus og en Langebjerg til
Longomontanus, så må Berthelsen
blive til Bartholin, for sådan er nu en
gang skikkene i den latinske republik
på Frue Plads.
Bertel Bartholin er nu udnævnt til
professor i veltalenhed, Thomas har
ombyttet professoratet i medicin med et
andet i matematik, den tredje broder
Albert er rektor i Hillerød, men venter
på et professorat, og lillebroder Rasmus
blev sidste år indskrevet som student i
Leiden. Han dukker nok også en dag op
som professor i København.
Det ville sikkert overraske fæste
bonde Jesper Pallesen i Bigum at se
sine oldebørn så højt på strå, men det
glæder naturligvis deres moder Anna
Fincke, enke efter universitetsrektor
Caspar Bartholin.

Helt universitet
Den familie er et helt universitet i sig
selv. De har alle været i England,
Frankrig, Tyskland og Italien, og de
har lagt universiteterne i Padova og
Leiden bag sig. De kan snakke med om
alting. Bertel kender de besynderligste
krogveje i latinen og skriver på et lærd
værk om rejsekapper, deres udform
ning, farve, materiale og brug i oldti
den. Lillebror Rasmus er en matema
tisk begavelse, og Thomas udforsker
blodets kredsløb. Han har opdaget lym
fekarrene, hvilket en svensker des
værre også har gjort, så nu skændes de
om, hvem der kom først.
Blandt de lærde hvisker man om de
foretagsomme Bartholiner. De udgør
mere end en brødreflok: de er simpelt
hen en klan. Den ene rækker hånden til
den anden, den anden til den tredje, og
før man får set sig om, er hele Køben
havns universitet befolket med mate
matikere, jurister, teologer, medicine
re, historikere osv., der alle hedder
Bartholin.

GAR OVER
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Fortsætter
over isen
Langeland, 5. februar 1658
Svenskekongen er gået over isen mellem Svend
borg og Rudkøbing. Og han regner med at fortsæt
te, for frosten holder sig.

Over Storebælt
Lolland, 6. februar 1658
De svenske soldater måtte flere steder vade gen
nem vand, der stod to fod over isen, da Carl Gu
stavs hær i dag tilbagelagde den 12 km lange
strækning over Storebælt mellem Langeland og
Lolland.

Nakskov faldet
Nakskov,
7. februar 1658
Svenskekongen
har
erobret Nakskov uden
sværdslag. Byen var
befæstet, der var ka
noner på voldene og en
stærk garnison. Men

da rygtet fortalte, at
Carl Gustav var på vej
over Storebælt, gik der
panik i borgerne. De
løb op på volden, for
naglede kanonerne og
forhindrede soldaterne
i at forsvare byen.

Kapløb med kongen
Carl Gustav ser sin hær marchere over Lillebælts is

Fyn, 30. januar 1658
Svenskekongen, Carl 10. Gustav har gjort,
hvad ingen troede muligt: han har ført sin
hær på 6000 ryttere og 2500 mand fodfolk
over Lillebælts is på det 9 km lange stræk fra
den jyske kyst ved Hejis over Brandsø til Åle
hoved på Fyn.
Det var klar frost med sol, da de første
svenske afdelinger marcherede ud på isen.
Rytterne førte deres heste ved tøjlerne for at
fordele vægten på isen, og de havde ordre til
at holde god afstand.
På Fyn stod en mindre dansk styrke under
kommando af Jens von Hadersleben. Hans
håb om at se de svenske soldater gå gennem

isen blev skuffet. Næsten da. Kun to eskadro
ner på hver 50 mand forsvandt i bæltet sam
men med den kongelige slæde. Men den var
tom. Carl Gustav gik til fods.
Danskerne gik i stilling ved Tybrind vig,
støttet til to skanser, men svenskerne omgik
stillingen, og et dansk modangreb brød sam
men. Til dels fordi de danske ryttere faldt i de
våger, de selv havde hugget i isen foran deres
stilling.
Så snart kampen var forbi, fik svenskekon
gen fat i en slæde i en fynsk bondegård til
erstatning for den, der var gået til bunds i
Lillebælt, og da han susede af sted, råbte han:
»Denne her er min triumfvogn.«

Enestående meterologisk situation
Carl Gustav har været usandsynlig heldig.
Meteorologerne regner med, at den vejrsituation,
han har udnyttet, kun indtræffer en gang hvert
tiende eller tyvende år.
Dansk vinter er som regel et evigt skift mellem
frost og tø, og det blæser næsten altid. Derfor læg
ger de danske farvande sjældent til, og isen er
altid strømskåret, hvis det endelig sker.

I disse dage er det vindstille, og kulden har væ
ret hård i en længere periode.
Derfor kunne Lillebælts is bære svenskekon
gens hær.
Var soldaterne gået gennem isen, ville efterti
den have stemplet Carl Gustav som en tåbe. Nu,
da det er gået godt, betragtes han som et geni.
I virkeligheden er det vejrgudernes skyld.

Vordingborg, 11. februar 1658
Carl Gustav er i dag gået i land på Sjælland med
sin hær. Ligesom isen slog bro over Lillebælt,
Langelandsbælt, Storebælt og Guldborgsund, har
også Storstrømmens is kunnet bære hans solda
ter.
Nord for byen mødte han en dansk forhand
lingsdelegation, som kom i slæde fra København.
Svenskekongen har indvilliget i at forhandle, men
det stopper ikke hans fremrykning, så de danske
udsendinge må følge den svenske hær og håbe på,
at svenskekongen på et eller andet tidpunkt stil
ler sig tilfreds.

Køge er faldet
Køge, 13. februar 1658
Den svenske hær nåede i dag Køge, hvor forhand
lingerne med den danske delegation fortsætter.

Skitse til fred
Høje Tåstrup,
18. februar 1658
I præstegården i Høje
Tåstrup
underskrev

svenskekongen i dag
en skitse til en freds
afslutning med Dan
mark.

Panikfred i Roskilde:
Danmark er lemlæstet
Roskilde. 27. februar 1658
»Gid jeg ikke kunne skrive,« hviskede rigshofme
ster Joachim Gersdorff, da han i dag på Danmarks
vegne satte sit navn under fredstraktaten.
Betingelserne er både hårde og ydmygende:
Danmark skal afstå Skåne, Halland og Blekinge. Desuden Trondheim og Bohus len i Norge.
Svenskerne havde desuden gjort krav på Hven,
Saltholm, Anholt og Læssø og Bornholm, men de
nøjedes med den sidstnævnte ø.

Rigshovmester Gersdorff har ført forhandlin
gerne med svenskerne sammen med rigsråd Jo
achim Skeel. De to mænd har måttet forhandle
under et utroligt pres, idet svenskekongen lod sin
hær fortsætte fremrykningen mod København
under forhandlingerne.
Freden i Roskilde vil gå over i historien som
»panikfreden«. Den har lemlæstet Danmark, som
nu er reduceret til en vasalstat af Sverige.
Mon Carl Gustav nu har fået nok?

Kvinderne
bag lands

forræderi
Under fredsforhandlingerne måtte de
danske udsendinge lide den tort, at
manden på den svenske side af bordet
var dansk: Corfitz Ulfeldt, 52.
Ingen drømte om, at han skulle ende
som landsforræder, da han for 22 år si
den blev gift med Chr. 4’s yndlingsdatter, Leonora Christine.
Den gamle konge gjorde ham til rigs
hofmester, betroede ham adskillige vig
tige diplomatiske missioner og gav ham
store godser i len, så han var ubestridt
rigets mægtigste mand, da Frederik 3.
besteg tronen.
Den ny konge brød sig ikke om sin
svoger, og hans unge dronning følte, at
hun stod i skyggen af verdensdamen
Leonora Christine.

Tabte kronen på gulvet
Især de to kvinders had blev skæbne
svangert.
Det fortælles, at Leonora Christine
under et besøg hos guldsmeden Caspar
Herbach i møllen i Kgs. Lyngby så
dronningens krone, som var ved at
blive pudset op til den forestående kro
ning. Om det var med vilje eller blot et
uheld er ikke godt at vide, men Leonora
Christine tabte kronen på gulvet, da
hun løftede den op, og den gik i stykker.
1651 anklagede kongen rigshofme
steren for uregelmæssigheder i embeds
førelsen, og Ulfeldt, som ikke turde løbe
nogen risiko, flygtede allerede samme
dag fra landet.

Nu har de fået hævn

Dronningen sidder for bordenden på den fornemste plads under taflet, og en hærskare af kavallerer varter op. De
to konger sidder til højre for dronningen. Først svenskekongen, så kong Frederik.

Kongen en god taber:
Taffel for arvefjenden
Frederiksborg Slot,
3. marts 1658
Den ydmygende fred,
Danmark har måttet
slutte med Sverige,
har fået et mærkeligt
efterspil: kong Fre
derik har indbudt
svenskekongen til et
tredages besøg, og
der er intet sparet
for at gøre det så
festligt som overho
vedet muligt.
Har kongen villet
vise sig som en god
taber?
I hvert fald har

han gjort stads af sin
gæst.
Han red selv Carl
Gustav i møde og
modtog ham ved
landsbyen
Hammersholt i dag.
Svenskekongen
ankom, ledsaget af
150 ryttere i slidte
læderkyrasser
og
falmede uniformer.
Kong Frederik var
omgivet af sine 40
livdrabanter,
1200
ryttere af Kongens
Livregiment og fod
gardens folk, alle

klædt i kostbare,
farvestrålende uni
former.
Efter en velkomst
ceremoni på selve
slottet, hvorunder 20
kanoner gav tredob
belt salve, blev der
blæst til taffel.
Retterne var over
dådige, og mens det
fornemme
selskab
spiste, blev der spil
let taffelmusik, og to
italienske kastrater
sang latinske vers,
skrevet til ære for
den svenske konge.

Efter måltidet, der
varede
halvanden
time, blev Carl Gu
stav fulgt til sit sovegemak.
Det er ikke småportioner, der går til:
160 kg flæsk, 6 ok
ser, 51 lam, 13 gæs,
156 høns, 1 tønde sal
tet torsk, en halv
tønde saltet laks, og
8 stykker vildt.
Man regner des
uden med at gæ
sterne
vil
drikke
godt 8.000 flasker
vin.

Ægteparret slog sig ned i Stockholm og
blev godt modtaget ved det svenske
slot. Da det trak op til krig mod Dan
mark, meldte Corfitz Ulfeldt sig til tje
neste hos svenskekongen, som optog
ham blandt sine ministre og gjorde ham
til geheimeråd.
Ulfeldt har fulgt Carl 10. Gustav på
hans erobringstog gennem Danmark og
bistået ham med råd og dåd. Han er nu
så svensk, at han taler om »vor hær«,
når han mener den svenske, og han har
gjort alt, hvad han kunne for at gøre
freden med Danmark så ydmygende for
Frederik 3. som muligt.

Korsør, 7. august 1658
Carl 10. Gustav er i dag gået i land ved
Korsør med en hær på 2000 ryttere,
4000 mand fodfolk og 50 kanoner.
Hæren er allerede på march mod Kø
benhavn.
Svenskekongen er tilsyneladende
ikke tilfreds med, hvad han opnåede
ved freden i Roskilde.

KVINDERNE
KÆMPEDE
SOM MÆND
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Kun 12 døde
Mens svenskernes tab løber op i ca. 3000
mand døde og sårede, er vore tab kun 12
dræbte og enkelte sårede.

Kong Frederik på volden, hvor kampen var hårdest: løngangen og bastionen på volden mellem havnen og Vesterport.

Svenskekongens storm

på byen afslået i nat
København, 11. februar 1659
Svenskernes storm på København er slået tilbage, og Carl 10. Gustav
har lidt sit livs nederlag - ikke mindst takket være byens kvinder, som
kæmpede lige så tappert på voldene som deres mænd.
De svenske stormkolonner, i alt 10.000 mand, gik til angreb kl. 2 i
nat. De svenske soldater havde hvide kapper på, camouflage, så de
faldt bedre sammen med sneen. »De har allerede taget ligskjorten på,«
sagde københavnerne på volden, og for ca. 1000 svenskere blev det en
bitter realitet.

Svenskekongen satte
hovedangrebet
ind
mod byens svageste
punkt: løngangen, el
ler broen over kanalen
mellem Slotsholmen og
Vandkunsten. Isen i
havnen dannede en
åben landevej lige ind i
fæstningen på dette

sted, der ikke er be
skyttet af volde.
Men
først
blev
mindre kolonner sendt
mod den nærmeste
bastion på Christians
havns vold og mod fre
gatten
»Højenhald«,
som lå indefrosset ved
Kalvebod Strand. Her-

fra kunne stormkolon
nerne bestryges med
kanonild. Men begge
steder blev angrebet
slået tilbage, og bedre
gik det ikke hoved
styrken.
En våge, der var
hugget så bred, at de
svenske
stormbroer

ikke kunne nå over,
standsede angrebet, og
under ild fra de danske
kanoner og musketter
måtte
svenskerne
trække sig tilbage.
Mere truende så det
ud ved den nærmeste
bastion på volden mel
lem havnen og Vester
port. Her kom angri
berne over voldgraven
og fik rejst 15 storm
stiger, men det lykke
des kun fire af sven
skerne at komme op på
volden, og de blev
straks hugget ned.
Her gjorde kvin
derne deres afgørende
indsats. Hjemme havde
de kogt lud, beg og tjæ
re. Ved hjælp af en
stang gennem kedlens
ører bar kvinderne den
op på volden og vælte
de indholdet ned over
svenskerne.

Hanen røbet
Københavnerne var parat, da svenskerne angreb.
Det skyldes, at planen var blevet røbet. Det var
lykkedes en ung københavner at snige sig ind i
svenskernes lejr i Brønshøj, hvor han opdagede
angrebsforberedelserne. Skarpt forfulgt og såret
nåede han tilbage til byen med sin iagttagelse.

Jeg vil dø
i min rede
Kong Frederik 3. ledede selv forsvaret af byen og
opholdt sig under stormen på volden, hvor kam
pen var hedest. Den hengivenhed, som københav
nerne nærer for ham, er blevet yderligere styrket.
Da han under belejringen i efteråret blev opford
ret til at forlade byen for at bringe sig i sikkerhed,
sagde han: »Jeg vil dø i min rede.« De ord vil gå
over i historien.

Hård kamp om fregatten,

der lå i vejen for Carl

Carlstad
ligeså
stor som
København
København, 12. februar 1659
Selv om Carl 10. Gustav ikke har kun
net tage København med storm, er
byen stadig belejret.
Den svenske hær har indrettet sig i
en enorm befæstet lejr på Bellahøj og
Bispebjerg, som de kalder Carlstad. Og
det er virkelig en hel by. Geografisk er
den omtrent på størrelse med det gamle
København, og indbyggerantallet er
over 10.000.
Lejren er lagt sådan, at den spærrer
alle veje ud fra København, undtagen
Roskildevej, som er besat af det svenske
rytteri ved en stærk postering ved Valby.
Carlstad er stærkt befæstet med
volde og bastioner med svært skyts.
Inde i lejren er anlagt rigtige gader,
og der er opført en snes stenhuse, to af
dem endda i to etager. Kongens hus er
stort og pragtfuldt udstyret med møbler
og kunstgenstande, hentet fra nord
sjællandske herregårde. Bygningsma
terialerne er taget fra Utterslev by,
som er næsten udslettet.
Brønshøj Kirke har som en af de få
bygninger i området fået lov at stå. Den
bruger den svenske hær som tøjhus.

Kongen giver
København
nye privilegier

Dræbte
første
fjende
Claus Ahlefeldt dræbte
den første svensker,
som nåede op på Kø
benhavns vold storm
natten. »Han faldt
straks ned, brumlende
død,« hedder det i ind
beretningen fra styr
ken, der forsvarede
Gyldenløves bastion.

Svenskerne
måtte
storme fregatten »Hø
jenhald« tre gange, før
det lykkedes dem at
erobre det indefrosne
skib i havnen. Da var
skibets 18 danske for
svarere alle dræbt.
Men det lykkedes ikke
svenskerne at hævde
deres erobring. Når de
satte så meget ind på
at erobre fregatten,
skyldes det, at den lå i
vejen for hovedangre
bet mod København.
Her ses øverst kampen
om fregatten. Nederst
dagen derpå.

København, 12. februar 1659
Københavns borgere har levet op til det
løfte, de gav kong Frederik 3. i august,
da belejringen af byen begyndte.
Borgmester Hans Nansen lovede
dengang, »at vi skal stå og gå, vove
gods og liv for Deres Majestæt, så at
enhver skal få at se, hvad hjerte den
borgerlige stand har til sin konge.«
Kongen takkede med at give byen
København særlige privilegier. Byens
indbyggere bliver berettiget til at købe
jord med samme ret som adelen. De og
deres børn skal tillige have samme
adgang til embeder og udmærkelser
som adelen, og vigtigst af alt: byens
magistrat skal være berettiget til på
borgernes vegne at gå direkte til kon
gen med deres ønsker.
At denne ret, som Københavns bor
gere nu har gjort sig fortjent til, vil få
stor betydning i fremtiden, er hævet
over enhver tvivl.

Takkegudstjenester
i alle byens kirker
København, 12. februar 1659
I alle Københavns kirker har der i dag
været holdt takkegudstjeneste. Klok
kerne har ringet og menigheden har
sunget »Te deum«, store Gud, vi love
dig, som tak for, at byen er frelst.

Gøngehøvdingen lokker
svenskerne i baghold
Fakse, februar 1659
Gøngehøvdingen, kaptajn Svend Poulsen, har
gjort det igen. Forklædt som en gammel kvinde
gik han til det svenske hovedkvarter og sagde, at
han ville vise, hvor Svend Poulsen holdt sig skjult.
Svenskerne udsendte en trop ryttere, og Svend
Poulsen viste dem til Snesere Sø.
I skoven tæt ved smuttede Svend Poulsen fra

svenskerne, tog kvindetøjet af og red tilbage.
Så råbte han: »Her er Svend Poulsen!« og satte i
galop ud over søen, hvis is lige var stærk nok til at
bære ham.
Svenskerne red efter ham, men isen brast under
de mange tunge ryttere, og de druknede alle.
Svenskerne har sat en stor dusør på Svend
Poulsens hoved.

GUERILLAKRIG
I SYDSJÆLLAND
Overfald
på svensk

transport
Gøngerne etablerer en vejspærring og lægger sig i baghold.

Sydsjælland, februar 1659
Dragonkaptajn Svend Poulsen, 49, og hans
frihedskæmpere har gjort livet surt for de
svenske besættelsestropper i Sydsjælland.
Gøngehøvdingen, som Svend Poulsen kal
des, fører sin guerillakrig med stort talent og

har haft held til at gennemføre flere vellyk
kede aktioner mod svenske patruljer, trans
porter og forlægninger i området.
Carl 10. Gustav har nu sendt flere tropper
til landsdelen i håb om at komme friheds
kæmperne til livs.

Gøngehøvdingens egen rapport
Svend Poulsen har net
op sendt en rapport
om sine seneste resul
tater til kong Frederik.
»Vi drog ad landevejen
mod Vordingborg, og
inde i Lystrup mødte vi
nogle proviantvogne,
som skulle til lejren
ved København. Dem
erobrede vi og kørte
tilbage igen, samtidig
med at vi dræbte de
fire ryttere, der var
med provianten.
Så begav vi os til Fi
skerhoved og straks ud

i Stevns herred, hvor vi
i Tårøje, Lyderslev og
de andre omkringlig
gende byer skød tre
kvartermestre og 8
ryttere. Men vi måtte
straks igen drage væk
derfra, for der lå 300
ryttere ved Prambro
en.
Så drog vi ad lande
vejen mod Vordingborg
len. På vejen mødte vi
21 ryttere, som vi kom
i kamp med. De 19
dræbte vi, mens to
undslap.
Yderligere

dræbte vi en regi
mentskvartermester,
to andre kvartermestre
og to ryttere.
Så fik vi at vide, at
der var en del hos præ
sten i Sværdborg,
hvortil vi straks drog
tidligt om morgenen.
Her omringede vi går
den og fik fat i fire
kvartermestre, to kor
poraler og 18 ryttere,
som vi tog med og
dræbte ude i skoven.
Så drog vi til Snesere
præstegård, hvor vi

skød en regiments
kvartermester, en an
den
kvartermester
samt 6 ryttere.
I Køng dræbte vi en
kvartermester og tre
ryttere.
Så fik vi at vide, at
der var 100 mand
stærk på vej, hvorefter
vi gjorde os rede til at
tage imod dem, så de
straks flygtede. Vi
dræbte 46 ryttere, en
løjtnant, en kvarter
mester og to korpora
ler.«

Sådan foregår et overfald på en svensk transport. Når
vognene kører gennem slugten, angriber gøngerne,
overmander eskorten og bortfører vognene.

Handels

I Svenskerne
afslører
kup mod
Kronborg

flåden

mister
800skibe
Krigens virkninger for
den danske søfart har
været katastrofale. Før
krigen havde Dan
mark omtrent 1.400
skibe under sejl. Nu
skønnes handelsflåden
at bestå af kun 600
skibe. Omtrent det
samme er tilfældet
med Norge, hvis han
delsflåde på det nær
meste er halveret. Kun
de kongelige dele af
Slesvig og Holsten er
sluppet billigt, idet
man har 400 skibe
mod 500 før krigen.

Mange steder er husene ødelagt, og folk må leve under åben himmel. Så stor er
nøden i dagens Danmark.

Vi har ført krig på
kredit, nu skal vi
betale regningen
Regeringen har ført krig på kredit. Vi vil gå ud af
krigen med en statsgæld på fem millioner rigsda
ler, og størstedelen heraf fordeler sig på kun en
halv snes kreditorer. De har betalt for alt - fra
kanonkugler og uniformsklæde til øl og brænde
vin. Så at sige hver eneste ting, regeringen har
haft brug for i de sidste år er købt på kredit.
Til de største indenlandske kreditorer hører generaltoldforvalter Henrik Müller, 51. Han har i
mange år forenet offentlige hverv med en omfat‘
tende privat forretningsvirksomhed. Han bor i en

stor gård på Østergade i København, og det forly
der, at han er god for mange tønder guld.
Også i udlandet er der rejst store summer. Hos
de kendte hamburger-vekselerer Jakob Isak og
Samuel de Lima har Danmark lånt 334.000 rigs
daler. I: kreditorernes kreds findes også den hol
landske finansmand Gabriel Marselis. Den hol
landske hjælpeflåde der undsatte København ef
teråret 1658, var et uvurderligt militært aktiv
under krigen, men uden Marselis’ økonomiske
støtte havde den ikke gjort så stor nytte.

Krigen lige så staren

katastrofe som pesten
Landet er på sammen
bruddets rand. Krigen
har været en kata
strofe, som man ikke
har oplevet siden den
sorte død. Nød og elen
dighed hersker overalt.
Og død.
De brandenburgske
og polske befrielses
tropper i Jylland har
næsten øvet større
skade end de svenske
erobringshære. »Da de

brandenburgske,
de
kejserlige og polak
kerne var på vej hertil,
plyndrede svenskerne
os hver dag,« siger jy
derne. »Hvad sven
skerne efterlod, tog
brandenburgerne, da
de kom. Og siden kom
polakkerne og jog os
fra hus og hjem, hand
lede ugudeligt med os
og tog, hvad vi ejede.«
Værst er det gået ud

over den sydlige del af
Jylland, hvor pesten
fulgte i krigens spor.
Næsten overalt mel
des der om landsbyer,
hvor der næppe er en
gård tilbage, og ofte
må man spørge, hvor
befolkningen er blevet
af. Titusinder er flyg
tet bort, og mange
vender formentlig al
drig tilbage.
De kongelige slotte

ligger omtrent i ruiner.
Det gælder bl.a. Vor
dingborg, der næppe
kan
genopbygges.
Dragsholm i Odsher
red er stærkt medtaget
af krigshandlingerne,
og Holbæk Slot er jæv
net med jorden.
Kun på ét område
meldes der om frem
gang: ulveflokkene i
Jylland breder sig i
takt med affolkningen.

Helsingør
Svenskerne har afsløret en dansk mod
standsgruppe, som havde planer om at
erobre Kronborg ved et kup.
To af frihedskæmperne undgik arre
station og er nu gået under jorden. To
er fanget og indsat på Kronborg, hvor
de er blevet underkastet tortur, dog
uden at røbe deres kammerater.
Planen var at samarbejde med de
bønder, der er udskrevet til tvangsarIbejde på det svenskbesatte slot. Et læs
brænde skulle bringes til at vælte i por
ten, så den ikke kunne lukkes, og så
skulle danskerne storme slottet, som
kun holdes af en svag svensk vagtstyr
ke.

Stikker på spil
En stikker røbede planen, inden den
kunne bringes til udførelse.
De to undslupne frihedskæmpere er
de to kongelige ridefogder Hans Rost
gård og Lorenz Tuxen.
Rostgård skød sin hest under flugten
og kastede sin kappe ved siden af, og
hans kone lod alle vide, at han var død.
Tuxen blev fanget, men også han slap
væk.
De to fangne frihedskæmpere er in
geniøren Ole Steenvinkel og præsten
Henrik Gerner, Birkerød.

Underkastet tortur
De er begge blevet underkastet tortur
og dømt til henrettelse. Men mens
dommen er blevet eksekveret over Ste
envinkel, er Gerner blevet benådet med
livsvarigt fængsel efter personlig ind
griben fra kong Frederik. Han skal
have truet kong Carl Gustav med at
henrette en fangen svensk officer, hvis
den unge præst blev skudt.
Den sprængte modstandsgruppe har
været meget aktiv under den svenske
besættelse. Den har bl.a. opretholdt il
legale kurerruter mellem Helsingør og
det belejrede København, og den har fo
retaget talrige aktioner mod de svenske
besættelsestropper i Nordsjælland.

Bornholm
befriet
København, 29. december 1658
En deputation af bornholmere har
overdraget deres ø som arv og eje til
kong Frederik.
En frihedskæmpergruppe under le
delse af præsten i Hasle, Poul Anker, og
ritmester Jens Kofoed i Rønne over
faldt i begyndelsen af måneden den
svenske kommandant på Hammershus,
Johan Printzenskold og bortførte ham.
Det blev signal til ert almindelig folkerejsning. Den svenske kommandant
blev skudt under tumulterne, og den
lille svenske garnison på Hammershus
opgav enhver modstand.

Hvorfor peger kanonerne
mod byen, kong Frederik?

Her er
mændene
bagene

vælden

Hans Swane og Hans Nansen dannede par
under forhandlingerne, der førte til ene
vælde.

Stilover
audiensen
København, 25. oktober
1660
Der skal være mere stil
over de daglige audi
enser for fremtiden.
Værelset lige uden for
kongens soveværelse
lukkes af, og ingen får
adgang uden majestæ
tens befaling.
Fremmede gesand
ter, rigsråder og gene
raler, der daglig kom
mer ved hoffet, får kun
foretræde i det yderste
gemak. Adelsmænd og
oberster må samles i
riddersalen, og tjenere
og almindelige menne
sker vil kun blive ind
ladt i borgerstuen.

Indsamler
penge til
hospital
1. september 1661
Tabet af Skåne vil
længe kunne mærkes
også i de landsdele,
som stadig er tilbage.
Således er hospitalet i
det gamle kloster i
Helsingør kommet i
økonomiske vanske
ligheder, idet man hid
til plejede at få sine
indtægter fra Skåne.
Til erstatning herfor
opsættes der nu ind
samlingsbøsser rundt
omkring i landets kir
ker.

Kongeporten danner en monumental indgang til Kastellet. Den er beskyttet af en
stærk mur med skydeskår.

København,
21. februar 1662
Byens borgmestre, rå
det og de 32 older
mænd har i dag været i
audiens hos kong Fre
derik for at protestere
mod bygningen af Ka
stellet.
Københavnerne kan
ikke forstå, at den
konge, som de neton

har hjulpet til ene
voldsmagt, nu vil
gemme sig i en fæst
ning, hvis kanoner
ikke blot peger ud mod
forterrænet, men også
ind mod byen.
Deputationen frem
hævede, at kongen
måtte have set prøver
nok på borgernes tro
skab i den sidste krig

Hollænders fede
entreprise
Det er den hollandske
fæstningsbygger Hen
rik Ruse, 38, der har
fået Kastellet i entre
prise, og arbejdet skri
der hurtigt frem. Vol
dene er ved at rejse sig,
og portene er under
bygning med sten fra
Christian 4.s aldrig
fuldførte kirke, Set.
Annæ Rotunda.
Ruse er gået i dansk
tjeneste med titel af
generalkvartermester,
overinspektør
for
samtlige fæstninger og
oberst for et af landets
fem infanteriregimen
ter. Han tjener 3.000
rigsdaler om året, tre
gange så meget som en
højtstående dansk offi
cer.
Hans kontrakt på
bygningen af kastellet
lyder på 70.000 rigsda

ler for bygningerne og
60.000 rigsdaler for
voldene.
Han har sat sine
egne soldater, ca. 1.000
mand, ind på jobbet, og
han er ikke nogen mild
arbejdsgiver.
Solda
terne tvinges til at ar
bejde i al slags vejr og
klager ofte over den
hårde behandling, de
udsættes for.
Kastellet bliver en
stærk fæstning, når
det er færdigt. Det
kommer til at bestå af
fem bastioner i stjerne
form og omfattende
udenværker, bl.a. en
befæstet dæmning mod
vandet, som har fået
navnet Langelinie.
Kongen er også gået
i gang med at give Kø
benhavns volde basti
onær front.

og under belejringen af
København, »så der
ikke behøvedes et ka
stel til hans kongelige
persons sikkerhed.«
Om kongen lader sig
rokke fra sin plan om
at bygge kastellet fær
digt er tvivlsomt.
Men det planlagte
slot bag voldene bli
ver formentlig opgivet.

ABC

Mændene bag enevælden er biskop
Hans Swane, 54, og borgmester i Kø
benhavn, Hans Nansen, 62. De gik
sammen allerede i de første forhandlin
ger, da det stod klart, at adelen prøvede
at slippe for de nye forbrugsskatter,
som skulle opkræves for at finansiere
krigens store underskud.

Arbejdsdeling
De har delt arbejdet imellem sig. Hans
Nansen har altid været en handlingens
mand. Det viste han i sin ungdom, da
han drev pelshandel og rejste i Hvide
havet helt til Archangelsk, og det fik
han atter lejlighed til at demonstrere,
da han for to år siden samlede køben
havnerne til forsvar mod svenskerne.
Men det blev den veltalende biskop tidligere professor i orientalske sprog,
der førte ordet. Nansen og Swane var
altid med, når forhandlingerne var he
dest og voldsomst, men de var også at
finde i korridorerne, når der skulle
hverves stemmer, og i kongens forge
mak, når der skulle tales fortroligt.

Rehabiliteret

Hjørring, 1661
Nu skal børnene lære
at læse efter en ny sko
lebog,
der
kaldes
»ABC«. Den viser bog
staverne og deres
sammensætning
til
forskellige ord, hvilket
skulle lette indlærin
gen.
Bogen er udgivet af
lærer Jens Jensøn, som
har prydet bogens om
slag med et billede af
en hane, der galer.

Det har vakt opsigt, at kongens svoger
Hannibal Sehested, 51, er blevet reha
biliteret. Han sad med ved højbordet
under festtaflet, og kommer tilsynela
dende til at spille en fremtrædende
rolle under det ny styre. Siden han for
næsten 10 år siden måtte gå som stat
holder i Norge på grund af beskyldnin
ger for korruption og svindel har han
ikke haft noget job.
Den fjerde mand i kredsen om den
enevældige monark er feltmarskal
Hans Schack, 51, hærens mand.

Systemet
Med disse fire mænd synes man alle
rede at kunne skimte hovedtrækkene i
det regeringssystem, kong Frederik vil
gennemføre. Det kommer til at bygge
på rige borgere som Hans Nansen. Det
vil hente støtte hos præsterne, der fra
prædikestolene kan fortælle deres me
nigheder, at kongen har sin magt fra
Gud. Administrationsapparatet skruer
Hannibal Sehested sammen, og vi får
en stærkt militærmagt, opbygget af
Hans Schack.

DE TVANG MIG
TIL AT SIDDE
NØGEN OG DE
UNDERSØGTE
MIG OVERALT
København, 8. august
1663
»De klædte mig helt
nøgen. Da de ville tage
særken af, bad jeg om
at beholde den på, men
de tog den af, så jeg sad
helt uden tøj på. Derpå
kropsvisiterede provi
ant-skriverens kone,
Abel Catharina, mig
på de mest intime ste
der.«
Leonora Christina,
42, landets tidligere
førstedame,
klager
over den behandling
hun fik i forbindelse
med anbringelsen i
Blåtårn. Hun blev an
holdt i sidste måned i
England som medskyl
dig i Corfitz Ulfeldts
planer om et statskup i
Danmark og ankom i
dag til København med
skib. Ulfeldt selv hol
der sig skjult i udlan
det.
Leonora nægter sig
skyldig i sigtelserne og
hævder, at hun intet
kender til Ulfeldts fo
rehavender. Visiterin
gen i fængslet skete på
kongens ordre for at
afsløre evt. breve med
oplysninger om Ul
feldts statskup, men
intet blev fundet. Le
onora havde en del
smykker, guldstykker
og perler på sig, som
alle blev beslaglagt.
Dronningen, som altid
har følt sig sat i skyg
gen af Leonora, kræ
ver, at Leonora i fæng
slet ikke må bære sit
eget fornemme tøj, og
det er nu ombyttet med
en simpel fangedragt.
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Forræderi
planer ryster
kongen
København, juli 1663
Den tidligere rigshofmester, Corfitz Ulfeldt, er
blevet dømt til døden in absentia for landsforræ
deri.
Ulfeldt fik sidste år lov til at rejse sydpå sam
men med sin kone, og han benyttede straks lejlig
heden til at indlede forhandlinger med uden
landske statsoverhoveder og fyrster.
De fleste af de projekter, Ulfeldt har forhandlet
om, er ret fredelige, men under et møde med en
udsending fra Brandenburg tilbød han kurfyrsten
den danske trone, hvis han ville støtte et oprør,
som var ved at blive iværksat.
Kurfyrsten har omgående sendt indberetning
til kong Frederik om eks-rigshofmesterens lands
skadelige virksomhed. Selv om Ulfeldts gøren og
laden snarere er udslag af hans tiltagende sinds
sygdom, betragter kongen sagen som meget alvorligDet er anden gang, Ulfeldt gør sig skyldig i
landsforræderi. Under krigen mod Sverige gik
han i svensk tjeneste, og de danske fredsforhand
lere måtte i 1658 i Roskilde lide den ydmygelse, at
Ulfeldt sad som Sveriges repræsentant på den an
den side bordet.

Leonoras søn
myrder hendes
fangevogter
Leonora Christina i cellen, hvor hun på dronning Sofie Amalies foranledning må
lide talrige ydmygelser som hævn for, at hun har overskygget landets førstedame.

Behandlet som en forbryder
Leonora fortæller om
fængslingen:
»Ude på slotspladsen
holdt regimenter til
hest og fods, og solda
ter stod på begge sider,
hvor jeg gik frem. På
slotsbroen stod slotsfo
geden, og på begge si
der af vejen til kongens
trappe stod nysgerrige
i lange rækker. Foge
den gik hen til det blå
tårns dør, stod længe
udenfor og famlede

med nøglen, lod som
om han ikke kunne
lukke op, for at lade
mig stå for folks forhå
nelser så længe som
muligt.«
Endelig lykkedes det
at få tårndøren op, og
Leonora blev ført til
sin celle.
»Det er et rum, som
man anbringer simple
forbrydere i. Møblerin
gen består af et lavt
bord, hvorpå står en

messinglysestage med
et brændende lys, en
høj stol, to små stole,
en fyrre-seng foruden
stolper, opredt med
gamle hårde senge
klæder, en natstol og
en natpotte. På alle si
der, hvor jeg vender
mig, møder mig stank.
Tre bønder, som netop
er flyttet fra cellen, har
forrettet deres nødtørft
langs væggene, uden
at der blev gjort rent.«

Briigge, efteråret 1662
Corfitz Ulfeldts og Le
onora Christinas æld
ste søn Christian har
på åben gade i Briigge
myrdet en dansk offi
cer. Det er generalma
jor Adolph Fuchs, som
havde jobbet som fan
gevogter for det kendte
ægtepar under fæng
selsopholdet på fæst
ningen Hammershus.
De sad fængslet her
fra bruddet med sven
skerne til 1661, da
kong Frederik atter
satte dem på fri fod
mod at de afskrev de
fleste af deres ejen
domme.

Opholdet på Born
holm blev meget ube
hageligt. Adolph Fuch
tog opgaven som fan
gevogter meget seriøst,
og
generalmajoren
blev meget forhadt især af Leonora. Hun
forsømte efter frigivel
sen ikke nogen lejlig
hed til at fortælle sine
børn om den brutale of
ficer.
Christian er blevet
stærkt påvirket af mo
derens fortælling om
plageånden fra Ham
mershus og har efter
alt at dømme dræbt
generalmajoren for at
hævne moderen.

mest dramatiske
byen har oplevet
København, 13. november 1663
En voksdukke af eks-rigsforstander
Corfitz Ulfeldt blev i dag henrettet på
pladsen foran slottet. Ulfeldt opholder
sig i Tyskland, og man måtte derfor nø
jes med at udføre dødsdommen in effi
gie (på et billede). Den tidligere så
mægtige mand blev for kort tid siden
dømt for majestætsforbrydelse og for
ræderi.
Henrettelsen blev den mest dramati
ske, København har oplevet. Først blev
hans våbenskjold slået i stykker af
bøddelen og kastet i voldgraven. Der
efter slæbtes en fantastisk vellignende
voksdukke ud fra Blåtårn, hvor Le
onora Christina sidder som fange.
På pladsen stod 700 mand fra fodfol
ket i kreds omkring skafottet og bagved
120 heste fra rytteriet.
Tilskuerne holdt vejret, da bøddelen
gjorde sig klar. Han bandt dukken for
øjnene med et lommetørklæde som ved
en rigtig henrettelse, huggede først
højre hånd af og smøgede dukkens hals
tørklæde og frakke ned og huggede med
sværdet hovedet af, så det trillede hen
for fødderne af ham.
Da dette var sket, blev det hovedløse
legeme kastet hen på en bræddebænk,
klædt nøgen og skåret op. Dukken var
forsynet med rigtige, men halvrådne
indvolde, som spredte en ulidelig stank.
Selve kroppen parteredes i fire dele,
som skal sættes op forskellige steder i
byen til skræk og advarsel.

Kæmpe
dusør
udlovet

Hvor Ulfeldts smukke gård lå på Gråbrødretorv står nu denne skamstøtte.

København, juli 1663
I dag dømtes Corfitz
Ulfeldt ved højesteret.
Han var anklaget for
majestætsforbrydelse
af højeste grad, og
dommen går ud på, at
han skal miste ære og
gods, og - hvis man får
fat på ham - højre
hånd og hovedet. Hans
gård på Gråbrødretorv
skal ifølge dommen ri
ves ned og på gårdens
sted rejses en skam
støtte med indskriften
»Til evig spot, skam og
skændsel«.
Politiet i alle euro
pæiske lande anmodes
om at efterlyse Ulfeldt.
Der er udsat en stor
dusør for at pågribe
ham: 20.000 rigsdaler
for at fange ham le
vende.

Corfitz Ulfeldt død på Rhinen
Rhinen, efteråret 1663.

Corfitz Ulfeldt er død i
Tyskland. Han blev syg
og døde i en båd på Rhi
nen. Det oplyses, at Ul
feldt havde hørt rygter
om, at danskerne var på
sporet af ham. Derfor
ville han bringe sig i sik
kerhed i en by på Rhi
nens modsatte bred.
Bådsfolkene sørgede for,
at han blev begravet i
Neuburg.
Sønnerne fik besked
om dødsfaldet og har nu
begravet faderen på et
hemmeligt sted. De fryg
ter, at liget udleveres til
Danmark for at blive
skændet.

Niels Steensen - vi har brug for hans talent

København, sommeren 1667
Hvorfor kalder vi ikke Niels Steensen
hjem? Har vi virkelig råd til at und
være så stort et videnskabeligt talent i
den hjemlige forskning?
Niels Stensen har opholdt sig i ud
landet, siden han i 1664 blev vraget
som professor på Københavns Univer
sitet. Jobbet gik i stedet til den indfly
delsesrige Thomas Bartholins søster
søn, selv om dennes kvalifikationer lå
langt under Steensens.
Danskeren havde allerede i Køben
havn lært tidens store anatomiske op
dagelser at kende, bl.a. Bartholins un
dersøgelser over lymfekarrene. Han be
sluttede nu selv at fortsætte forsknin
gen. »Jeg havde i den grad lykken med
mig. I det første hoved af et får, som jeg
lige havde købt og nu stod med alene i
dissektionsstuen, fandt jeg en kanal,
der - så vidt jeg ved - ikke er beskrevet
af nogen tidligere.«

Hjertet

ikke sjælen
Da Steensen fortalte sin lærer, at han
havde fundet udførselsgangen fra ørets
spytkirtel til mundhulen mødtes han
med ligegyldighed.
I Leiden gjorde den danske viden
skabsmand endnu en skelsættende op
dagelse. Han fandt ud af, hvordan tå
rerne når frem til øjet.
Steensens undersøgelser af musk
lerne vakte også stor opsigt i den viden
skabelige verden. Han beviste som den
første, at hjertet er en muskel og ikke som hidtil troet - rummer et specielt
»livsstof« eller selve »sjælen«.
Steensen bor i Firenze, hvor storher
tugen af Toscana, Ferdinand 2., søger
at samle tidens dygtigste videnskabsmænd ved sit hof.

Første avis
København, 1. august 1666
Den første avis, skrevet på dansk, er
udkommet. Manden bag er journalisten
Anders Bording. Bladet får statsstøtte,
og det vil først og fremmest bringe stof
om kongefamilien. Inspirationen kom
mer fra franske og især tyske forbille
der. Stoffet fortælles i verseform. Bor
ding lægger stor vægt på at lave et or
gan for folket i modsætning til uden
landske blade, som satser på den intel
lektuelle elite. Avisen udkommer en
gang om måneden og får navnet »Dan
ske Mercurius«.

DANSKER
OPDAGER
LYSETS
HASTIGHED
Paris, november 1676
Den danske videnskabsmand Ole Rømer, 32,
har gjort en revolutionerende opdagelse: ly
set har en hastighed. Opfattelsen gik tidligere
ud på, at lyset fra stjernerne forplanter sig
øjeblikkelig, f.eks. til Jorden. Denne teori gør
Rømer nu op med. Det tager tid for lyset at
tilbagelægge et stykke vej gennem verdens
rummet. Afstanden mellem Sol og Jord gen
nemløbes efter Rømers beregninger på om
kring 11 minutter.
Ole Rømer er nået til sit resultat efter otte
års arbejde med problemet. Han startede sine
forsøg i Danmark, hvor han inspireredes til
arbejdet med astronomien ved at beskæftige
sig med Tycho Brahes opdagelser. Senere rej
ste han med en fransk forsker til Paris. Et
medlemskab af Videnskabernes Selskab sik
rede den danske videnskabsmand ret til at
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bruge selskabets fremragende observatorier
og andre teknikske faciliteter, og her afslut
tede danskeren forsøgene med lysets hastig
hed.
Grundlaget for Rømers opdagelse er plane
ten Jupiter. Det så - efter flere års iagttagelse
- ud til, at planetens måner klarede en om
gang om planeten hurtigere, når Jorden nær
mede sig planeten, mens det gik langsomme
re, når Jorden var på vej bort.
Dette, mener Rømer, kan kun forklares på
én måde: lyset bruger tid til sin udbredelse.
For få dage siden gjorde Rømer sin sidste
iagttagelse. Månen, som formørkes af plane
tens skygge under hvert omløb, dukkede op ti
minutter senere end ventet. Iagttagelserne
forelægges nu ved et møde i Videnskabernes
Selskab, og ventes at få helt afgørende betyd
ning for fremtidens astronomiske forskning.

Ole Rømer i sit nye observatorium i Kannikestræde
Taget på genbohuset er skåret igennem for at giv
bedre observationer.

Rømer får sit
observatorium

Med denne »milevogn« opmåler professor Rømer det danske landevejsnet. (Foto: Erling Pade).

Denne vogn måler landet
København, 1680,erne
Professor Ole Rømer er i gang med at opmåle
landet på kryds og tværs. Han kastede sig ved
hjemkomsten fra Paris over at bringe orden i
landets civile administration i stedet for som pro
fessor ved Københavns Universitet at fortsætte
sin astronomiske forskning.
Nu gælder det mål og vægt. Rømer har konstru
eret en speciel »milevogn« til opmåling af vej
længderne. Vognens hjul står i forbindelse med et

måleapparat, som registrerer hjulenes omdrej
ninger.
Rømer får også tid til at tage sig af en lang
række andre problemer, som i årevis har presset
på for at blive løst. Det er bl.a. byggeforhold, ga
dernes brolægning og belysning, vandforsyning,
brandvæsen og vægter- og politiforhold. Han ar
bejder utrolig effektivt og går, når det drejer sig
om praktiske forhold, frem med samme systema
tik, som under et videnskabeligt eksperiment.

København, 1691
Ole Rømer har fået sit største ønske opfyldt. De
er endelig lykkedes ham at få indrettet et obser
vatorium i sin professorgård i Kannikestræde.
Planen er en gammel drøm, og professoren hå
ber, han i fremtiden får mere tid til at beskæftig!
sig med sit videnskabelige arbejde. Observatorie
udstyres med verdens første meridiankikkert
som kan bestemme stjernernes nøjagtige positioi
på himlen. Kikkerten er konstrueret, så den kai
bevæge sig langs himlens meridian, og når ei
stjerne kommer ind i synsfeltet kan positionen be
stemmes på en skala.
Hvorfor offentliggør Ole Rømer ikke mere on
sine videnskabelige iagttagelser?
Som forklaring giver Rømer, at han aldrig ha:
haft tid. Desuden mener han, at hans resultate:
endnu ikke er så fuldkomne, som de kan blive me<
nye og forbedrede metoder. Desuden tror professo
ren ikke, det tjener noget formål at fremsætti
nogle korte, spredte skriftlige forklaringer. Hvi:
en skriftlig fremstilling skal give udbytte, må dei
lægges meget bredt an med en detaljeret gennem
gang af hans metoder og apparatur og videnska
belige baggrund. Med de mange praktiske gøre
mål har Rømer aldrig kunnet overkomme opga
ven, men han er stadig åben for ideen.

GRIFFENFELD
TJENTE TYKT
PÅ AT SÆLGE
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Anholdt
på vej til
kongen
København, 11. marts 1676
Griffenfeld, 40, fik sparket i dag. Det var et
brev, som fældede kansleren. Brevet var
sendt fra den danske gesandt i Paris til den
franske ambassade i København, og det af
slørede, at Griffenfeld har forsøgt at bevare et
godt forhold til Frankrig, Danmarks fjende.
Kong Christian blev rasende, da han hørte
om brevet. Han tog i nattens løb beslutning
om Griffenfelds arrestation.
Anholdelsen skete kl. 9 i formiddag. Den in
tetanende kansler kom som sædvanlig til sit
daglige møde med kongen. Han gik op ad
trappen i kongefløjen, men i drabantsalen
foran kongens arbejdsværelse stoppede ge
neral Frederik von Arenstorff ham og erklæ
rede ham for anholdt. Griffenfeld satte sig
voldsomt til modværge. Det kom til slagsmål,
men til sidst måtte den spinkle Griffenfeld
give op overfor den kraftige general.
Størstedelen af dagen tilbragte kansleren
som varetægtsfange i biblioteket. I aften
overføres han med båd til en celle i kastellet,
hvor der er truffet foranstaltninger til en ek
straordinær bevogtning.
Der er i eftermiddag foretaget ransagning i
kanslergården i Købmagergade.

Griffenfeld er en færdig mand. Her føres han ud til båden, som sejlede ham til fangenskab i Kastellet.

Griffenfeld har tjent kæmpebeløb på at sælge ud
af stillinger i det offentlige, viser en foreløbig un
dersøgelse af hans embedsførelse. Han var bl.a.
ansvarlig for besættelse af ledige præstekald, og
drejede det sig om særlig gode jobs, foretrak Grif
fenfeld ansøgere, som var villige til at betale.
I flere tilfælde skal kandidaterne i deres ansøg
ninger have oplyst, hvor meget Griffenfeld kunne
påregne at få udbetalt, hvis han behandlede an
søgningerne med velvilje.
Undersøgelsen viser, at Griffenfeld adskillige
gange har returneret ansøgningerne for at få pri
sen forhøjet.
»Gør en stor mand ud af ham, men gør det
langsomt,« sagde Frederik 3. engang til den unge
kronprins Christian (Christian 5.). På det tids
punkt arbejdede den unge Peter Schumacher
endnu i et underordnet job i kongens administra
tion, men han viste store evner og avancerede
hurtigt i graderne for til sidst under navnet Grif
fenfeld at ende i landets næsthøjeste job, rigskans
lerens.

Den kvikke, højt begavede Griffenfeld kom hur
tigt til at dominere kongen, der holdt mere af jagt
og friluftsliv end det trættende arbejde på konto
ret, som gav ham susen for ørerne og gjorde ham
tung i hovedet.
I starten behandlede Griffenfeld kongen med
ærbødighed, men med årene løb hans selvsikre og
arrogante væsen af med ham også i kongens sel
skab. Han begyndte at tale i munden på kongen
og desavouerede ham åbenlyst, også når andre var
til stede.
Til sidst blev det majestæten for meget, og han
sendte en advarsel til Griffenfeld.
Griffenfeld tog ikke kongens brev særligt alvor
ligt og fortsatte med at styre hen over hovedet på
ham.
Under ransagningen i kanslergården er der
dukket nogle papirer op, som afslører Griffenfelds
holdning til Christian 5. »Kongen svarede ge
sandten som et barn,« skriver Griffenfeld et sted
om sin øverste chef - en formulering, kongen blev
stærkt ophidset over at læse.

Holdt hof
af damer
Griffenfeld kommer til
at savne sine damer i
arresten. Han har altid
omgivet sig med et hof
af beundrende og forel
skede damer.
For syv år siden gif
tede han sig med Ka
ren Nansen, men kun
to år senere døde hun,
og det tog han sig me
get nær. Men han kom
hurtigt over sorgen.
Han sættes bl.a. i
forbindelse med Bir
gitte Trolle, Birgitte
Skeel og Vibeke Krab

be. Hedest synes det
dog at have været mel
lem Griffenfeld og
Magdalene
Sibylle
Gersdorf, gift med Jør
gen Bjelke. Når Grif
fenfeld ikke giftede sig
igen, skyldtes det sik
kert forholdet til »Lille
Malene«, som hun
kaldtes i vennernes
kreds. For det mærke
lige er, at den fælles
forelskelse i Griffen
feld ikke splittede hans
veninder, men bandt
dem til hinanden.

Adelsmand nær fallit

Første sejr

efter eksperimenter

på vejen til

med at fremstille guld

atfåSkåne-

landene igen
Rendsborg, 26. juni 1675
En intetanende hertug Kristian Al
brecht af Gottorp gik i dag i fælden og
blev arresteret af sin svoger kong Chri
stian den Femte. I går holdt han sit ind
tog i Rendsborg, hvor han blev modta
get med behørige salutter fra kano
nerne og alle æresbevisninger, og
endnu her til morgen troede hertugen,
at han var indbudt til forhandlinger om
de problemer, der skiller ham og kong
Christian.

Alkymist arbejder i sit værksted. Guldmageriet kræver et omfattende og kostbart udstyr.

Skælskør, 1675
Adelsmanden Valde
mar Daa, 59, må pant
sætte sine godser. For
søg på at lave guld af
uædle metaller har
bragt ham i alvorlige
økonomiske vanske
ligheder. Tanken om
guldet er blevet en be
sættelse hos adels
manden, som bruger
alle sine midler på ke
miske eksperimenter.
Daa ejer godserne
Bonderup og Borreby,
og han risikerer at
måtte gå fra sine ejen
domme.
I de sidste år har
Daa levet under fanta
stiske forhold. Flere
uger om vinteren til
bringer han i sengen
sammen med sine ke
mikalier. Han mangler
penge til brændsel, og
kemikalierne
tåler
ikke kulde.

middelalderens alky
mister. Han gik ud fra,
at alle metaller består
af kviksølv og svovl,
men
i
forskellig
mængde. Ved at æn

dre sammensætningen,
mener alkymisterne,
det er muligt at om
danne et metal til et
andet. Størst interesse
samler sig naturligvis

om at lave uædle me
taller om til ædle. Det
er på dette område, at
kæmpesummer ofres i
håb om den store ge
vinst.

Kong Christian har i lang tid haft et
dårligt forhold til hertugen. Siden Kri
stian Albrechts far, hertug Frederik af
Gottorp, sluttede sig til Karl den Ti
ende Gustav og gjorde fælles sag med
svenskerne, har Danmark betragtet det
lille hertugdømme som en fjende, der er
endnu mere irriterende end den egent
lige fjende - Sverige. Gottorp må tilintetgøres - det er det stadige omkvæd i
dansk politik.
I morges kom der gode nyheder. Kur
fyrst Frederik Wilhelm af Brandenburg
har for otte dage siden tilføjet den sven
ske hær et knusende nederlag ved
Fehrbellin.
Sejren over Gottorp var let. Men det
er kun forspillet, for krigen er knap nok
begyndt endnu. Sammen med Bran
denburg må Danmark tilintetgøre det
svenske herredømme i Nordtyskland og derefter: vinde Skånelandene tilba-

Vi får ny
koloniø i
Vestindien

Fra forstanden
Mange andre kendte
folk er som Daa blevet
vanvittige af tanken
om at fremstille guld
og dermed få hurtig
økonomisk succes; bl.a.
har Frederik 3. inve
steret store summer i
alkymistiske eksperi
menter.
Alkymiens hjemsted
er Ægypten, hvorfra
den bragtes til Arabi
en, og med arabernes
erobringer blev den
udbredt i Europa. Aristoteles’ filosofi var
udgangspunkt for al
naturforskning,
og
med denne kunne tan
ken om en forvandling
af et stof til et andet
godt forenes. Det gav
stødet til alkymiens
store udvikling. Ara
beren Geber var den
mest berømte blandt

Knusende nederlag

Resens kort over det fremtidige København.

Sådan kan vi få
et nyt København
København, 1674
Sådan forestiller Kø
benhavns præsident
Peder Resen sig, at ho
vedstaden skal udvikle
sig. Står det til Resen
udbygges den christianshavnske
befæst
ning mod nordøst og
nord til et punkt på
Refshalegrunden lige

over for Kastellet. Her
tænkes opført et nyt orlogsværft direkte ud til
havnens
indsejling.
Inden for denne fæst
ningskrans opføres på
et opfyldt område et
stort Ny-Christianshavn som et forret
ningskvarter med ka
naler og i midten et

stort torv. Det nye orlogsværft betyder, at
Gammelholm kan fri
gøres til civil bebyg
gelse. I det hele taget
får Resens planer til
følge, at der bliver
langt mere plads til
almindelig bebyggelse
på bekostning af de mi
litære anlæg.

Vestindien, 1675
Den danske guvernør i Vestindien,
Jørgen Iversen Dybbøl, har taget St.
Thomas’ ubeboede naboø St. John i be
siddelse. Han vil placere nogle medar
bejdere fast på øen og håber hurtigt at
kunne komme i gang med opdyrkning.
Guvernøren er ved at få styr på forhol
dene på St. Thomas, men der mangler
stadig arbejdskraft til plantagedriften,
og man regner med, at slavetranspor
ten fra Afrika snart for alvor kommer
i gang. St. Thomas’ indbyggere skal nu
rette sig efter en særlig lov, som guver
nøren står bag: 25 pund tobak i bøde for
at udeblive fra gudstjenesten. Pågre
bet, bortløbet tyende tjener sin herre en
uge ekstra for hver dags fravær, en
måned for en uge, syv år for et år. Jør
gen Iversen kom til Vestindien i 1671
og arbejder under meget vanskelige
forhold.

Da brast håbet om

Hererde ny

at få Skåne tilbage

rangklasser
Der er lavet en ny rangforordning efter
fransk mønster. For fremtiden opereres
med 16 klasser, og med nøje fastsæt
telse af de forskellige grupper.
Rangklasse 1:

Kongebørn uden for ægteskab.
Rangklasse 2:

1. storkansleren, 2. storskatmesteren,
3. storkommandanten i Norge, 4. generalfeltmarskallen, 5. generaladmira
len, 6. grever, der er geheimeråder, 7.
riddere af elefanten, der er geheimerå
der eller har rang som de, 8. andre
kommandanter, 9. vicekansleren, 10.
viceskatmesteren, 11. vicekommandanter, 12. andre geheimeråder.
Rangklasse 3:

1. storartillerimesteren, 2. stormarskalløjtnanter, 3. admiralgeneralløjt
nanter, 4. generaler af kavalleriet og
infanteriet, 5. generalløjtnanter af ka
valleriet og infanteriet.
Rangklasse 4:

Det danske angreb på Helsingborg gik let og ubesværet. I baggrunden middelalderfæstningen »Kärnan«. Store
flammer slår ud fra et eksploderende krudtmagasin. Kort efter overgav kommandanten sig. Kong Christian
ses i forgrunden til højre på hest - med ryggen til og stor hat.

Lund, 6. december
1676
For kort tid siden var
vi overbeviste: de
gamle danske provin
ser i Sydsverige ville
blive genforenet med
Danmark. En række
fremragende militære
sejre gjorde os sikre i
troen.
I går brast drømmen.
5000 danske soldater
blev dræbt under det
hidtil største slag i
Norden. Slaget stod
ved Lund, hvor de dan
ske soldater forgæves
prøvede at stoppe kong
Karls
fremrykning.
Lang tid bølgede kam
pen frem og tilbage, og
en overgang var Fre
derik von Arenstorff
ved at sikre dansk sejr,
men så vendte billedet.
De svenske tabslister
tæller omkring 3000
døde. Desuden er der
på begge sider talrige
sårede.

Nu eller aldrig
Felttoget mod Sve
rige startede i juni. Nu
skulle det være Skåne skulle hjem.
Landgangen fandt sted
ved Råå syd for Hel
singborg. Om bord på
transportskibene var
en hær på 14.000
mand. Blandt de første,
der gik i land, var kong
Christian. I det øjeblik,
han havde foden på
skånsk jord, myldrede
alle flådens matroser
op i rigningerne og
råbte: »Kongen til lyk

ke, kongen til lykke.«
Kong Christian blev et
øjeblik forvirret og tro
ede åbenbart, at en el
ler anden fare truede,
men blev hurtigt klar
over fejltagelsen, tog
hatten af og svingede
den som en hilsen til
bage j medens han dan
sede en lille glædes
dans med sig selv.

Succes
Felttoget blev
en
succes. Allerede før
landgangen havde den
danske flåde ved Øland
sejret over den svenske
flåde i et søslag, hvor
bl.a. svenskernes store
flagskib »Store Cronan« med 130 kanoner
blev uskadeliggjort.
Helsingborg
faldt
hurtigt og få dage efter
overgav Landskrona
sig. Den stærke fæst
ning
Kristiansstad
blev taget ved et dri
stigt angreb.
Karl 11. turde i lang
tid ikke tage kampen
op, og hans hær tru
edes af almindelig op
løsning.
Soldaterne
pirredes af det stadige
tilbagetog og krævede
at stå ansigt til ansigt
med fjenden.
Efter en klar svensk
sejr over en mindre
dansk hærafdeling i
Halland fik sven
skerne selvtilliden til
bage. I løbet af et par
måneder fik sven
skerne stablet en hær
på 16-17.000 mand på
benene, og i oktober

overskred
hæren
grænsen til Skåne.
Hærene lå i lang tid
over for hinanden ved
Kåvlinge Å. Elendig
heden var stor, især i
den svenske lejr, hvor
manglende forsyninger
til sidst skabte en ka
tastrofeagtig situation
med hundreder af syge
og døde soldater. På de
omliggende kirkegårde
lå bunker af lig stablet
op næsten som brænde.
Umiddelbart før det
totale
sammenbrud
skiftede vejret fra tø til
frost, og åen frøs til.
Natten til 4. december
gik svenskerne over

åen for at angribe. De
danske
vagtposter
havde intet bemærket
- rygtet gik at de var
fulde - og først da det
var for sent, blev alar
men slået.
Kong Christian tog
selv flugten fra slag
marken. Han ankom
sammen med nogle
soldater i langsomt
ridt til Landskrona.
Kongen havde udtryk
keligt givet ordre om,
at de ikke måtte ride
hurtigt. Det skulle
ikke se ud som om
kongen ankom til byen
i spidsen for sin flyg
tende hær.

1. grever, som af kongen er gjort til
grever eller naturaliseret, 2. baroner,
som af kongen er gjort til baroner eller
naturaliseret og derefter riddere af
Dannebrog eller Hvide Bånd.
Rangklasse 5:

1. overhofmarskallen, 2. første geheimesekretær, og første statssekretær, 3.
første kammerherre, 4. overstaldme
steren, 5. overjagtkaptajnen, 6. over
mundskænken.
Rangklasse 6:

1. etatsråder, 2. justitsråder, 3. stiftsbefalingsmænd og skatmesteren.
Rangklasse 7:

1. generalmajorer, admiraler, hærens
generalkommissær, oberster af Livgar
den eller hellebardisterne, 2. brigade
rer, 3. hofmarskallen.
Rangklasse 8:

1. kancelleriråder, gesandter og cere
monimesteren, 2. finanskammerråder,
generalprokurøren, 3. krigsråder, 4.
admiralitetsråder, 5. kommerceråder.
Rangklasse 9:

1. overintendanten for Sjælland, 2. kgl.
konfessionarius, 3. rektor for akade
miet det år han er rektor, overpræsi
denten for Staden København.
Rangklasse 10:

1. oberster af hestgarden og fodgarden,
viceadmiraler.

Griffenfeld
benådet
på skafottet
København, 6. juni
»Holdt, der er pardon.«
Bøddelen stod med løf
tet sværd over Griffen
felds hoved, klar til at
halshugge ham, da den
kommanderende gene
ral Schack kom med
meddelelsen om be
nådningen. Griffenfeld
skal i stedet afsone

livsvarigt fængsel.
Den dømte havde
helt indstillet sig på at
dø og fattede tilsynela
dende ikke meget af,
hvad der foregik om
kring ham, da præ
sterne kom hen for at
lykønske ham. »Jeg
havde været tilfreds
med at dø,« sagde han.

Rangklasse 11:

1. kongens og dronningens kammer
herre, 2. staldmesteren, 3. kongens
jagtkaptajn, 4. kongens kabinetssekre
tær, 5. sekretæren for borgervæbnin
gen, 6. hovedkassemesteren.
Rangklasse 12:

1. højesteretsassessorer, bitrædende
råder i Norge og overintendanterne i de
andre provinser, 2. provinsdommere.
Rangklasse 13:

1. generalauditører, generalkvartermestre, 2. oberstløjtnanter, »Schoutbynachts« og majorer af hellebardistgarden.
Rangklasse 14:

1. kancelliassessorer og assessorer ved
retten i Norge, 2. konsistorieassessorer.
Rangklasse 15:

1. køkkenmestre, hoffets herrer, gene
raladjudanter, majorer, kaptajner.
Rangklasse 16:

1. kancelli- og justitssekretærerne, 2.
finanskammersekretæren, 3. krigskollegiesekre tæren.

Køge bugt, l.juli 1677
Store dele af Danmark kunne i dag høre, da Niels Juels flåde
vandt over svenskerne i Køge Bugt. Tordenen fra de hundred
vis af svære kanoner lød over hele Sjælland, store dele af Skå
ne, ja, helt til østfyn nåede bulderet. Ved kysterne fulgte et stort
opbud af tilskuere kampen. En af de mest interesserede var
kong Christian 5. Han havde placeret sig i første parket i Skanor kirketårn, og han sagde ikke et ord hele formiddagen. Først
da den danske sejr var sikret gav han lyd fra sig.
Med sejren er en svensk landgang på Sjælland og en afskæ
ring af de danske styrker i Skåne forhindret.
Niels Juels sejr vækker opsigt over hele Europa. Den svenske
flåde var den danske langt overlegen. Svenskerne rådede ialt
over 18 linieskibe, 12 fregatter og en del mindre skibe med i alt
1634 kanoner og 8600 mand. Den danske flåde bestod af 16 liNiels Juel har lært søkrigskun- nieskibe, 9 fregatter foruden nogle mindre skibe. Kanontallet
sten i Holland.
var 1422, og mandskabet var på 6700 mand.
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DET KUNNE HØRES PÅ
FYN DA NIELS JUEL
VANDT PÅ KØGE BUGT
Kampen startede i morges ved 6-tiden, da de to
flåder var inden for skudvidde. Svenskerne lå i
vindsiden i nærheden af Stevns Klint, medens
Niels Juel havde den dårligste position i læ, læn
gere over mod den svenske kyst.
Det kom hurtigt til en voldsom skudveksling,
hvorunder det svenske linieskib »Draken« kom
for tæt på kysten og gik på grund.

Hul i linien
Niels Juel udnyttede situationen og angreb.
»Draken« måtte hurtigt stryge flaget og blev be
sat af tropper fra land.
Den svenske flåde skiftede midt under slaget
kurs fra nordvest til sydøst, og det samme gjorde
Niels Juel. Under voldsom beskydning sejlede de
to flåder nu side om side, og det gik hårdt ud over
de danske skibe. Admiralsskibet »Christianus
Quintus« fik så mange træffere i vandlinien, at
det måtte opgive. Juel fortsatte herefter kampen
på »Fridericus Tertius«. De svenske tab var langt
større, og kamplinien var i almindelig opløsning.
Pludselig opstod der et hul midt i den svenske
linie, som Juel omgående udnyttede. Han foretog
en dristig manøvre og gik med hele sin flåde gen
nem den svenske linie. Hermed havde han »vun
det vinden« og kunne fortsætte kampen fra en
langt gunstigere position.

Slaget på sit højeste. Pludselig opstod en åbning i den svenske linie. Juel gik igennem og kom i vindsiden. Heref
ter var den svenske flåde fortabt.

Ville ikke vente

Som trommestikker
»På begge sider blev så grummeligen fægtet, at
kanonerne gik som trommestikker på 100 og flere
trommer, thi begge parter gav hinanden hele lag,«
fortæller et øjenvidne til kampen.
Det nye flagskib måtte også tages ud af kam
pen, så medtaget var det efterhånden. Niels Juel
var selv hele tiden med, hvor det gik hårdest til,
og han hejste nu admiralsflaget på »Charlotte
Amalie«.
Kampen rasede videre til klokken 3 i eftermid
dags, da den svenske flåde måtte opgive.

Efter slaget: den svenske flåde blev totalt ødelagt, og
viser sig næppe på havet mere i denne sommer. Alle
danske skibe kunne ved egen kraft gå tilbage til Hol
men.

Hvorfor ventede Niels
Juel ikke med at gå i
aktion, til den hol
landske
hjælpeflåde
nåede frem? Var det
fordi han ville vise, at
den danske flåde kan
klare sig alene?
Det er ingen hemme
lighed, at Juel har væ
ret modstander af den
meget nære flådetil
knytning til Holland.
Han mener, den dan
ske flåde sagtens kan

stå på egne ben, og var
meget utilfreds, da hol
lænderen
Cornelis
Tromp valgtes som ge
neraladmiral
efter
Cort Adelers død.
Niels Juel havde
klare ordrer om ikke at
gå i kamp, før hjælpe
flåden nåede frem. Da
slaget rasede på Køge
Bugt og farvandet syd
for, befandt hollæn
derne sig ved indsej
lingen til Øresund.

Kongen udnævner
sin elskerinde til
grevinde af Samsø
København, 31. decem
ber 1677
Da Griffenfeld blev
styrtet, mistede Samsø
sin greve. Nu har øen
fået en grevinde i ny
tårsgave, kong Chri
stians elskerinde Sop
hie Amalie Moth, 23.
Hun har kendt kon
gen i syv år og har født
ham fem børn, så det
var egentlig ikke for

tidligt, at han aner
kendte hendes fortje
nester. Sophie Amalie
Moth er datter af tidli
gere hoflæge Poul
Moth og hans kone Dorothea Bureneus. Poul
Moth døde for otte år
siden, men moderen,
der lever endnu, fun
gerede som giftekniv
og fik anbragt datteren
i kongens seng. Det

har hun fået meget ud
af - både penge og
æresbevisninger,
og
når det regner på præ
sten, drypper det på
degnen. Sønnen, Matt
hias Moth, gør lynkar
riere i kancelliet.
Sophie Amalie Moth
bor i en stor gård på
Slotsholmen lige over
for Børsen - kun få mi
nutter fra sin konge

lige elsker. Der går ved
hoffet rygter om, at
kongen stiller kolos
sale summer til rådig
hed for fin elskerinde.
For tre år siden købte
Sophie Amalie Moth
herregården Jomfrue
Egede i Sydsjælland,
og hvis hun en dag får
lyst til at leve på land
et, bliver det snarere
her end på Samsø.

Her er byens mest
eftertragtede adresse

Sådan regner Ulrik Frederik Gyldenløve med at hans palæ kommer til at tage sig ud, når det engang bliver færdigt.
Mellem palæet og kanalen skal anlægges en have i fornem barokstil. I baggrunden til højre Niels Juels palæ.
Kunstneren har anbragt admiralsskibet »Norske løve« i havnen.

København, 1677
Kongens Nytorv be
gynder at tage form.
Det nye torv er place-

ret for enden af Øster
gade, og det er kongens
plan, at adelen her
skal bygge en række

Sårede soldater
strammer hjem
København, 30. juni
1677
For tiden strømmer det
ind til København med
syge og sårede soldater
fra hæren i Skåne. De
fordeles ud til byerne

på Sjælland. Samtidig
indføres der skærpet
kontrol med alle rej
sende, der forlader
Sjælland, da man fryg
ter, at soldaterne vil
desertere.

fornemme huse og pa
læer, som kan kaste
glans over byen.
Grev Ulrik Frederik
Gyldenløve, kongens
halvbroder, statholder
i Norge m.m. har nu
fået sit palæ under tag.
Der er langt igen, før
han kan flytte ind i pa
læets 74 værelser.
Gyldenløve har hen
tet inspiration til sit
palæ på sine mange
rejser. Det tegner til at
blive hovedstadens fi
neste hus, opført i ne
derlandsk stil af røde
mursten med sand

Skriver
salmer
på pop
melodier

stensornamenter.
Kvarteret
omkring
Kongens Nytorv bliver
Københavns fornem
ste. Når byggeriet el
lers kommer i gang på
hjørnegrunden skråt
overfor, bliver Gylden
løve genbo til admiral
Niels Juel.
Det har været disku
teret om Nytorvets be
liggenhed er rigtigt
valgt. Det nærliggende
orlogsværft kan for
ventes at give nogle
støjgener og i Nyhavn
går det heller ikke al
tid helt stille til.

Kingo sætter en ære i at skrive på dansk.

Slangerup, julen 1673
Sognepræsten og digteren Thomas
Kingo, Slangerup, har udgivet en ny
samlebog, »Åndeligt Sjungekors første
Part« som ventes at blive en bestseller.
Kingo har nemlig valgt at skrive sine
salmer til tidens popmelodier. Han me
ner, at den, der for melodiens skyld
gerne hører »en sang om Sodoma« vil
»så meget hellere høre en sang om Zion«.
Kingo lægger også megen vægt på at
digte på dansk. »De vil ikke tage vort
vadmelssprog på deres fløjlstunge,«
sagde digterpræsten engang i protest
mod, at overklassen talte tysk i stedet
for dansk.
»Sjungekoret« er en andagts- og bøn
nebog inddelt efter ugens syv dage og
med både morgen- og aftensange.
Kingo er født i Slangerup 1634 som
søn af en væver, og efter at have taget
teologisk embedseksamen kom han i
1668 tilbage til sin fødeby som sogne
præst.
Han har en omfattende verdslig
digtning bag sig. Digterkarrieren ind
ledtes med skæmtedigte, og først i
Slangerup begyndte han at skrive sal
mer. Der blev også tid til at skrive hyl
destdigte til kongen og andre højtstå
ende mænd, bl.a. fik Griffenfeld nogle
vers med på vejen. Den skånske krig
giver også stof til forfatterskabet. Det
er blevet til adskillige vers, som skild
rer begivenhederne på slagmarken.
Man diskuterer livligt om Kingo også
er forfatteren bag vægternes sange,
men det har ikke været muligt at få det
bekræftet hos digterpræsten.
Hans salmer fremtræder som farve
strålende barokmalerier, men tonen er
alligevel inderlig:
»Nu rinder solen op af østerlide
forgylder klippens top og bjergets side.
Vær glad min sjæl og lad din stemme
klinge,
stig op fra jordens bo
og med din tak og tro
til himlen svinge.«
Sådan lyder en strofe fra Sjungekoret, som nok skal blive en populær sal
me.

Gang i slavehandelen
Guldkysten, 1680"erne
Plantageejerne på St. Thomas mangler arbejds
kraft, og på Guldkysten arbejdes der på højtryk
for at organisere skibstransport af slaver til Vest
indien. Jens Juel, yngre bror til søhelten, og hans
Vestindisk-Guineisk Kompagni står for opgaven.
Hans støttepunkt er det danske Guldkystfort
Christiansborg, opført 1661. Det oplyses fra Guld
kysten, at kompagniet snart kan sende et skib
med slaver til de arbejdskrafthungrende planta
geejere. To tidligere transporter endte begge i fi

asko. 1674 stævnede »Charlotte Amalia Regina
Daniæ« ud på ruten København-Guinea, men al
lerede i Kattegat løb skibet ind i en storm og
strandede ved Gøteborg.
Forliset truede kompagniets eksistens, og først
for kort tid siden så man sig i stand til at udsende
endnu et kompagniskib.
Skibet nåede velbeholdent Guinea, hvor ekspe
ditionen imidlertid opløstes i drikkeri og sygdom.
Slaverne blev sat i land og skibet returnerede til
København med en leopard, lidt elfenben og guld.
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OPRØR PÅ SLAVESKIB,
DRUKNER KAPTAJNEN
Den engelske Kanal, 20. januar 1683

København, 3. juli
1683
Ni af oprørerne fra
»Havmanden« blev i
dag henrettet uden for
København. Den hår
deste straf fik lederen
af mytteriet, båds
mandsmat Hans Biermann. Først kneb bød
delen ham to gange
med gloende tænger i
brystet, derefter fik
han sin højre hånd
hugget af, og endelig
blev hans arme og ben
knust og sammen med
den lemlæstede krop
lagt på hjul og stejle.
De øvrige rebeller
slap lettere. Fire blev
halshugget og krop
pene lagt på hjul og
stejle med hovederne
naglet fast til kroppen.
De sidste fire fik, mens
de endnu levede, arme
og ben knust. Også de
endte deres dage på
hjul og stejle.

En gruppe straffefanger og nogle besæt
ningsmedlemmer har på vej til St. Thomas
gjort mytteri og taget kommandoen på
»Havmanden«. Guvernøren, Jørgen Iversen,
skibets kaptajn og fem af kompagniets funk
tionærer er kastet over bord. Samme vej gik
en kiste med liget af guvernørens datter, født
på rejsen.
Fangerne mistede tålmodigheden i strædet
ved Calais. Skibet afgik fra København 6. no
vember 1682 og fik en meget besværlig rejse
med vind og strøm imod en stor del af vejen.
Om bord var 15 kolonister, guvernøren og
hans familie, forskellige funktionærer og 100
fanger, som man havde frigivet og tvunget
med på rejsen til Vestindien. Heraf var 20
kvinder, som alle afsonede domme for prosti
tution.

Kaptajnen, hollænde
ren Jan Bioem, bidrog
ikke til at gøre rejsen
lettere. Han uddelte
meget knappe rati
oner: 1 pægl snavset
vand daglig, og der
serveredes næsten al
drig varm mad, som i
givet fald var kogt i
saltvand.
En styrmand på
»Havmanden«:
»Oprørsstemningen
voksede fra dag til dag.
Efter et natligt drik

kegilde gjorde fan
gerne og en del af be
sætningen oprør nat
ten til i går. Guvernø
ren fik imidlertid re
bellerne beroliget med
løfter om, at han og
kaptajnen skulle gøre,
hvad de kunne for at
nå havn i Plymouth.
For at give udtryk for
sin gode vilje bød gu
vernøren på cognac og
lovede, at oprørerne
nok skulle få det godt i
Vestindien.

Bad for livet fer
han blev smidt ud
Men i morges brød
oprøret atter løs.
Kaptajnen kom igen
med løfter: de skulle få
en pot vand eller øl
daglig og en flaske vin
en gang imellem. Gu
vernøren prøvede også
at berolige bådsman
den og hans folk, men
uden held. Han blev
kastet over bord, selv
om han bad bønligt for

sit liv. Kaptajnen flyg
tede ned i sin kahyt,
hvor han forskansede
sig, men mytteristerne
trængte ind og under
forsøg på at flygte ud
gennem vinduet blev
kaptajnen skudt ned og
kastet i havet. Samme
skæbne led fem af ski
bets og kompagniets
funktionærer og kisten
med guvernørdatteren.

Den danske guvernør

sørøvernes bagmand
St. Thomas, 1683
Den danske koloniø St.
Thomas i Vestindien er
afsløret som opera
tionsbasis for sørøvere,
og det ser ud til, at
den danske guvernør
Adolph Esmit spiller
en fremtrædende rolle
i ulovlighederne. En
frygtet fransk kaprer,
Jean Hamlin, bor med
sin besætning på for
tet, hvor han afsætter
en stor del af sit bytte.

Sørøverne spiser ofte til øens store fortør
nelse - med hos guver
nøren og tager rigeligt
for sig af de 15 retter
til middagen og det
store udbud af drikke
varer.
Sørøverierne star
tede under den tidli
gere guvernør, Nicolaj
Esmit,
broder
til
Adolph. Han gav sørø
vere adgang til St.
Thomas, købte deres

bytte og hjalp dem med
at reparere deres skibe
i stedet for at arrestere
dem og beslaglægge
fartøjerne.
Som sin sidste hand
ling, før han ved et kup
blev afsat af broderen,
konfiskerede han en
engelsk jagt, som anløb
St. Thomas for at pro
viantere. Kaptajnen og
en af hans folk blev
henrettet, og skibets
last ført til guvernø

rens varedepot. Hvis
den danske regering
ikke griber ind, ventes
det, at England indle
der en militær aktion.
I København indle
des nu undersøgelse af
Nicolaj Esmits em
bedsførelse på St.
Thomas. Den ventes at
blive vanskelig, fordi
eks-guvernøren ikke
har været i stand til at
fremlægge sine papi
rer.

Dyrere

Ny lov: Dødsstraf

Pas på dit

for tyveri og kryb

tøj ikke er

skytten afskaffes

ulovligt

at blive

begravet
København, 15. sep
tember 1683
Af begravelser i kirker
og kapeller skal Vor
Frue Skole for fremti
den have 10 rigsdaler i
afgift. For begravelser
på kirkegårdene skal
kun betales fem rigs
daler. Uden klokker og
sang er prisen dog kun
én rigsdaler. Halv pris
for børn under fem år.
Afgiften på bryllup
per i hjemmet udgør
otte rigsdaler for folk
af de øverste rangklas
ser, seks rigsdaler for
adelige og andre i de
nedre rangklasser og
fire rigsdaler for alle
ubetitlede
personer

Pris
kontrol
Odense, 21. oktober
1684
Der gribes nu ind over
for de høje priser på
skorstensfejning. Det
sker på Fyn, hvor skor
stensfejerne har fået
pålæg om straks at
flytte til byerne, hvor
deres arbejde og priser
bedre kan kontrolleres.
Der har i den sidste
tid været en lang
række alvorlige bran
de, fordi bønderne
droppede skorstensfej
ning på grund af de
voldsomme
priser.
Man regner nu med fra
myndighedernes side
at have sat en stopper
for den uheldige udvik
ling.

Brev
censur
København, 18. august
1683
Postmesteren i Køben
havn skal for fremti
den have alle breve til
svensk adressat til
gennemsyn. Han kan
nøjes med at åbne mis
tænkelige forsendelser
og bare sende de andre
videre. Postmesteren
har måttet love at
holde hemmeligt, hvad
han på denne måde får
indblik i. Ordningen
skal forhindre spi
onage og være med til
at afsløre svenske an
grebsplaner.

København, 15. april
1683
Der udgives i disse
dage en ny lovbog, som
afskaffer dødsstraf for
en række forbrydelser.
Det er Christian 5.’s
Danske Lov, der brin
ger orden i landets
lovkaos. Den gælder
for hele riget. Dermed
er de gamle landsdels
love - Jyske Lov, Sjæl
landske Lov og Skån
ske Lov - sat ud af
kraft.
Efter den ny lov
straffes tyveri ikke
længere med hæng
ning, men med kag
strygning og brænde
mærkning, og kryb

skytteri kan fremtidig
sones med store bøder.
Den barbariske bræn
ding af hekse og trold
karle afskaffes også,
selv om trolddom sta
dig straffes. I gentagel
sestilfælde straffes ty
veri noget hårdere,
nemlig med arbejde på
Bremerholm.
På et punkt skærpes
straffene. Ved maje
stætsforbrydelser.
»Hvo som laster kon
gen eller dronningen
til beskæmmelse eller
deres børns liv efter
tragter, har forbrudt
ære, liv og gods, den
højre hånd af ham le
vende afhugges, krop

pen parteres og lægges
på hjul og stejle, og ho
vedet med hånden sæt
tes på en stage,« hed
der det i en af para
grafferne om forbry
delse mod kongehuset.
Hovedprincippet i
den ny lov er den præ
ventive
virkning.
Straffene skal virke af
skrækkende - »andre
til eksempel og for
skrækkelse«. Ved me
get grove forbrydelser
som drab straffes dog
først og fremmest ud
fra gengældelsesprin
cippet, så gernings
manden skal bøde liv
for liv, efter Biblens
gamle principper.
Sådan må kun medlemmer af rangklas
serne gå klædt.

København, 1689. Folks nysgerrighed kom til at koste dyrt. 200 af 250 tilskuere til
operahusets brand omkom, og mange blev slemt forbrændt. Både det lille træoperahus, som er en tilbygning til lystslottet Sophie Amalienborg, og slottet brændte.
Ilden brød ud i operahuset og bredte sig hurtigt til selve slottet. Blandt de omkomne
er mange børn. Slottet er bygget af Frederik 3.’s dronning Sophie Amalie.

Dronningen død,
Leonora løsladt
København,
februar
1685
Sophie Amalie, enke
efter Frederik 3., er
død på Sophie Amali
enborg i København.
Straks ved efterret
ningen om dronnin
gens død blev det med
delt livsfangen i Blå
tårn, Leonora Christi
na, at hun var fri.

Enkedronningen til
gav aldrig sin bega
vede svigerinde Le
onora Christina, og det
er
enkedronningens
skyld, at Leonora
måtte tilbringe 22 år i
fængselet.
Fangen
nægtede at forlade sin
celle uden videre »Jeg
vil ud med manér,«
svarede hun stolt.

Først om aftenen, da
man havde fremskaffet
en vogn, forlod hun sit
fængsel.
Leonora Christina
har taget ophold på en
gård ved Husum uden
for København, me
dens man finder ud af,
hvor hun kan få et
mere standsmæssigt
opholdssted.

København, 3. april 1683
En voldsom strid raser om, hvordan vi
må gå klædt. Regeringen har givet en
del regler herfor, men de er næsten
ikke til at finde ud af, selv for politime
ster C. Rasch, København, som skal
håndhæve regeringens love.
Det er forbudt lakajer at gå med kår
de, men nu spørger politimesteren:
Hvad med lakajer, der er i tjeneste hos
udenlandske gesandter? Han har fået
at vide, at han som politimester i Kø
benhavn ikke har noget med udlæn
dinge at gøre - kun med danske borge
re. Politimesteren var også i tvivl om,
hvorvidt lakajer må bære spadserestok
i stedet for kårde. Det må de godt.
Spørgsmålet om kniplinger, blom
strede silkestoffer og andre fine teksti
ler, trænger sig også hårdt på. De er
som bekendt forbeholdt folk i rangklas
serne, men de bæres ikke desto mindre
af folk uden for rangklasserne.
Politimesteren er i tvivl. Det står
fast, at kun standspersoner må købe
kniplinger, men hvad med kvinder, der
selv knipler? Må de heller ikke prome
nere med deres egen husflid? Hertil
svarer regeringen klart nej.
Silkestofferne er et langt større pro
blem, for som politimesteren siger: Det
er jo meget godt, at vi har fået vores
egne silkevæverier her i landet, men
når almindelige mennesker ikke må gå
med silke, er kundekredsen mildest talt
beskeden.
På dette spørgsmål har Rasch fået et
vredt svar fra regeringen: Det ville
være bedre, siges det, hvis alle fornuf
tige folk ville sætte tæring efter næring
og lære deres børn sparsommelighed
fremfor at lære dem at lægge vægt på
unødvendig pynt. Da det nu har vist
sig, at de blomstrede silkestoffer er
temmelig billige, så må alle dog have
lov til at bruge dem til opslag på ærmer
og huer.

Slog pigerne på den

Danmarks

nøgne krop som straf
Der går i Thisted rygter om, at magister Oluf
Bjørn har slået piger på den nøgne krop, fordi
de ikke kunne deres katekismus. Hvis på
standene kan bevises, risikerer præsten at
miste sit job. Det menes også, at præstens had
til borgmester Bjerregaard og hans kone

skyldes, at de afviste hans frieri til deres dat
ter. Affæren har sat gang i bysladderen. En af
byens ældre borgere siger, at hans svigtende
hukommelse skyldes trolddom og har anlagt
sag mod Ane Kristensdatter. En anden hæv
der, djævelen trak dynen af ham om natten.
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PRÆST RYSTER HEL
BY, PÅSTÅR DEN ER
BESAT AF DJÆVELEN
Thisted, juni 1696
Præsten i Thisted er gået amok. Han har fået byen til at tro på, at 14-15
kvinder er besat af djævelen. Præsten, magister Oluf Bjørn, har byen i sin
hule hånd. Ingen tør sige ham imod. Foreløbig er flere dødsdomme blevet
afsagt over kvinder, som hævdes at stå i forbindelse med de underjordiske
magter. Blandt de mistænkte er borgmester Enevold Bjerregaards kone,
Anne Søre. Landstinget i Viborg skal imidlertid tage stilling til dommene,
før de kan eksekveres, og det ventes ikke, at landsdommerne lader sig på
virke af den hysteriske stemningsbølge i Thisted.
Ålborg-bispen Jens Bircherod, Thisted-præstens nærmeste foresatte, tager
afstand fra djævlebølgen. I starten var bispen tilbøjelig til at tro på magiste
rens påstande. Efter at han selv har talt med et par af de »besatte«, har han
ændret opfattelse.
Under et møde nylig med Oluf Bjørn i Hillerslev præstegård erklærede
bispen sagen for et udslag af præstens naive og sygelige indstilling.
Jens Bircherod kræver, at stiftsamtmanden i Ålborg griber ind og fører de
»besatte« til hospitalet i Ålborg for at beskytte dem mod de ophidsede Thisted-borgere. Oluf Bjørn truer med, at Guds vrede skal komme over landet,
hvis de skyldige ikke brændes.

I kirken lyder
ofrenes skrig
Magister Bjørn har
gjort det til sin livssag
at udfri Thisted fra
djævelens greb. Han
fører en hård kamp for
at hjælpe de ulykkelige
kvinder.
I løbet af det sidste
halve år er endnu flere
havnet i djævelens
garn. Under søndagens
gudstjeneste svovler
pastor Bjørn mod mør
kets magter. Nede på
bænkene sidder de be
satte, indtil de kaster
sig om på gulvet med

fråde om munden og
under høje hyl.
Djævelen har drevet
sit spil uhindret i
mange år. Omkring
1680 fik den da
14-årige Maren Spil
lemands i Skinnerup
kramper og rystelser,
der af nogle blev opfat
tet som hysteri, men
som Marens forældre
mente måtte skyldes
trolddom. De udpegede
Ane Kristensdatter i
Skinnerup som heks.
Anklagerne fik dog in

gen alvorlige følger før
end i januar i år, da
Oluf Bjørn offentlig
erklærede, at Maren
Spillemands virkelig
var besat. Straks efter
fandt han endnu et til
fælde - Kirsten, 9, dat
ter af Oluf Langgaard.
Magister Bjørn fik to
studenter til at hjælpe
sig i sine forsøg på at
uddrive de onder ån
der.
Herefter bredte be
sættelserne sig vold
somt i byen.

Kongen i retten
Her præsiderer Christian den Femte i højesteret. I februar 1661 blev landets højeste
appelinstans herredagen afløst af den ny domstol, højesteret - stadig med kongen
som den højeste dommer. Assessorerne i højesteret er ikke alle adelige som i den
gamle herredag. Dommene afsagt ved byting, herredsting og birketing kan
appelleres til landstingene. Herfra kan der ske appel til højesteret.

Hårde
domme

for optøjer
København, 6. juni
1696
Optøjerne i marts i
Store Kannikestræde,
hvor en flok herskabs
lakajer kom i slagsmål
med studenter, har nu
for lakajernes ved
kommende ført til
strenge domme. Fire af
dem skal i en måned
sendes på tvangsar
bejde på Kronborg,
hvor de vil blive læn
ket og skal køre jord og
sten til fæstningsvær
kerne. To lakajer skal
hver dag ride træhe
sten én time om for
middagen og én time
om eftermiddagen.

Kongen vild med

fart, sætter rekord

på tur til Kolding

London 1692
»There is something rotten in the State
of Denmark,« sagde Hamlet, prins af
Danmark, ifølge den store britiske
dramatiker William Shakespeare. Nu
følger Robert Molesworth, tidligere en
gelsk gesandt i København, Shakespe
are op. Hans bog »An Account of Den
mark« antyder ikke bare, at der er no
get råddent i Danmark. Han fastslår
som en kendsgerning, at praktisk talt
alt er råddent.
Mr. Molesworth, der opholdt sig ved
det danske hof i årene 1689-91, har op
nået noget af en skandalesucces på sine
afsløringer, og der er - hvis man skal
tro forfatteren - virkelig også noget at
stikke gaflen i.

Posten
bliver
rettidig
København 24. oktober
1696
Regeringen har nu på
lagt magistraterne i
Roskilde, Ringsted, So
rø, Slagelse, Korsør,
Nyborg, Odense og As
sens at de offentlige
ure for fremtiden ju
steres, så postrytterne
ved, hvad de har at
rette sig efter.
Postvæsenets dår
lige service og de
mange forsinkelser har
længe været kritiseret.
Forklaringen er, ifølge
postrytterne, der brin
ger breve til og fra
Tyskland, at de offent
lige ure går som vin
den blæser. Det bevir
ker, at rytterne ikke
aner, hvornår de er
hvor.

Strid om
fiskeri
grænser
Roskilde, 12. maj 1696
De svenske fiskere,
som fisker i Isefjord og
Roskilde Fjord, vil
blive anmodet om at
trække deres garn op
og sejle hjem. De kan
ikke få tilladelse til at
fiske i danske farvan
de, før den svenske re
gering ophører med at
bortvise danske fiske
re, der arbejder ved
den skånske kyst.

Engelsk
bogom
Danmark:
Lorteland

Diktaturstat

Ved festlige lejligheder står den på karruselridt - en slags rideopvisning, som
kongen ynder, især hvis det går voldsomt til. Under et karruselridt i 1680 red
kongen, prins Jørgen og en lang række danske og svenske festdeltagere rundt på
ridebanen, stak til ringe og huggede hoveder af morianer (dog kun i pap). Derefter
gik de over til at bombardere hinanden med brændte lerkugler. Senere kæmpede
staldkarle om at skubbe hinanden af hesten, og Christian 5. stillede nogle af sine
mange vilde dyr til rådighed i de populære dyrekampe, hvor hunde kæmpede med
tigre, bjørne, grævlinger og tyre. På billederne ses nogle episoder fra et karruselridt.

København, 1690’erne
Kong Christian 5. el
sker fart. Jo vildere, jo
mere begejstret bliver
kongen. For nogen tid
siden satte han rekord
mellem København og
Jylland. Strækningen
til Kolding blev tilba
gelagt på én dag. Af
rejsen fandt sted om
morgenen kl. 3. Kl. 10
aften sad selskabet ved
aftensbordet på Koldinghus og fik et vel
fortjent måltid.

Kongen bliver utål
modig, hvis han skal
opholde sig for længe
det samme sted. Helst
befinder han sig hele
tiden på farten eller på
jagt. De 120 km fra
København til Elme
lunde på Møn klares
sagtens på en dag, selv
om der må skiftes he
ste og vogne undervejs.
Også Odense ligger in
den for en dagsrejse,
hvis vinden på Store
bælt er god.

Det vækker opsigt,
når kongens rejsesel
skab dukker op. Det
består af 100-200 per
soner og et stort antal
vogne.
I sine unge år el
skede kong Christian
den ikke ufarlige parforcejagt, hvor hjortene
blev jaget til hest til de
styrtede eller søgte til
flugt i en sø eller mose.
Ofte gik det så vildt til,
at hofmændene red
deres heste ihjel.

Fastelavn er en skøn tid
Om vinteren morer
hoffet sig med kane
ture og slåen katten-af-tønden. Når den
første nysne har lagt
sig på Københavns ga
der, kører de kongelige
ud om aftenen - gade
op og gade ned i skæret

af flammende fakler.
I februar kommer så
fastelavnen, og vil man
se rigtig fastelavn, må
man tage ud til
Store Magleby. De hol
landske bønders faste
lavnsløjer er uden
sammenligning
de

festligste i riget. Til
hest stikker de til tøn
den med en lanse, og i
flyvende galop søger de
at rive hovedet af en
levende gås. Katten,
der er spærret inde i
fastelavnstønderne, er
også levende.

Danmark er en diktaturstat, der re
geres af hæren. På papiret er kongen
enevældig - og ifølge Molesworth per
sonligt ganske sympatisk om end noget
vulgær. Men det er den kæmpemæssige
hær med dens tyske officerer, der ty
ranniserer og udmarver landet, medens
præsterne ikke bestiller andet end at
formane de troende til lydighed. Ene
vælden blev indført ikke bare ved et
statskup, men ved bestikkelser til
borgmester Hans Nansen og biskop
Swane. Adelen er forarmet, købstæ
derne nedsunket i fattigdom, og selv
hovedstaten København er et provins
hul, som kun kan sammenlignes med
Bristol.

Maden rædelsesfuld
Maden er rædselsfuld. Råvarerne er
halvrådne allerede før de når frem til
torvet og ville i England kun kunne
bruges i fængslerne. Det danske sprog
lyder også fælt i mr. Molesworths øren.
»Det lyder, som om de græder, når de
taler.«
Han indrømmer, at »Danske Lov« er
et forbilledligt arbejde - bedre end no
gen engelsk lovsamling, at kongens
halvbroder Ulrik Frederik Gyldenløve
er en gentleman, og at Jylland - over
raskende netop denne landsdel - ud
mærker sig ved frugtbarhed, men ellers
er det et trøstesløst billede, der rulles
op for den engelske læser.

Sløvt folk
Den tyranniske regering har skabt et
dårligt klima i Danmark. Alle er mis
tænksomme og ser skævt til hinanden,
og som et værn mod undertrykkelsen
har danskerne udviklet en sløv apati.
Mr. Molesworth bemærker som noget
ejendommeligt, at danskere altid
undgår yderligheder. Der er ingen, som
virker stjernegale og ingen, der ud
mærker sig særligt på noget punkt.
Folk, der rager op, bliver omgående pil
let ned. Alle bevæger sig lige frem efter
næsen på den jævne middelvej og ikke
så meget som skeler til højre eller
venstre.

”DANNEBROG”

EKSPLODERET
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Køge, 4. oktober 1710
Kl. fire i eftermiddags endte en kort ildkamp i
Køge Bugt i et drama af ild og røg. Linjeskibet
»Dannebrog«, som førtes af kommandør Ivar Huitfeldt, forsvandt med et tordnende brag fra
havets overflade. Kun tre af den flere hundrede
mand store besætning overlevede eksplosionen.
Under en skudveksling med admiral Hans
Wachtmeisters svenske eskadre udbrød der brand
i »Dannebrog«. Vinden var hård, og søen gik højt,
hvorfor kampen var noget spredt. Der var kun få
træffere, så måske var branden selvforskyldt.
Skibet lå nord for Stevns og beskyttede trans
portskibene, der lå for anker længere inde. Mulig
vis kunne kommandør Huitfeldt have reddet sig
selv og sine folk, hvis han havde kastet los og var
søgt indefter, men den fare, han derved ville ud
sætte de andre skibe for, afholdt ham fra at gøre
det.

Dansk sejr
Slaget på Køge Bugt gav nærmest en dansk sejr,
selv om sejren ikke kan bruges til noget. Efter
slaget trak den svenske flåde sig tilbage.
Forklaringen på, at generaladmiral Ulrik Chri
stian Gyldenløve lod flåden løbe ind i bugten var,
at skibene bogstaveligt talt ikke kunne sejle me
re. Generaladmiralen havde på forhånd advaret
kong Frederik 4. om, at skibene var i ringe forfat
ning, og at det var vanvid at anvende dem, før de
blev repareret. Men kongen insisterede på, at flå
den skulle afsejle og hente 6.000 mand russiske
hjælpetropper i Pommern, som skulle sættes ind i
et angreb mod Skåne. Flåden nåede ikke Pom
mern. En storm rev masterne af fire linjeskibe, og
flere andre fik alvorlige skader. Der var ikke an
det at stille op, end at søge tilbage til Sjælland for
at få flåden gjort sødygtig igen.

Huitfeldtsdød
stort tab
Ivar Huitfeldts fald er et alvorligt tab for den
dansk-norske flåde. Den 45-årige kommandør
hørte til dens mest erfarne officerer. I sine unge år
gik han i hollandsk og fransk krigstjeneste - bl.a.
i Middelhavet. I 1690 var han med i den hol
landske flåde, der kæmpede side om side med den
engelske mod franskmændene ved Beachy Head.
Som fransk kaptajn deltog han i slagene ved Barfleur og Kap de la Hogue i 1692. Siden har han
boet på sin fædrene gård Tronstad ved Frederikssten, men var til stadighed aktiv både som sø
mand og indrulleringschef. Ivar Huitfeldt overle
ves af sin kone Kirsten.

Efterspillet
Det forventes, at affæren vil få et efterspil. Der er
blandt søofficererne stor utilfredshed med den
måde, hvorpå krigen er forberedt.

Søfolkene
brændte inde

»Dannebrog«» sidste kamp formede sig som et maka
bert skuespil, som blev fulgt med spænding fra de øv
rige skibe. Branden udbrød i agterskibet og bredte sig
langsomt gennem de øvrige dæk, medens Huitfeldt
fortsatte kampen. Tre bredsider nåede man at affyre,
og de sidste skud gik af af sig selv, efterhånden som
ilden nåede de ladte kanoner. Masterne brændte over
og styrtede over bord. Mandskabet trak fremefter, og
nogle forsøgte at redde livet ved at krybe ud på bov
sprydet, men ilden indhentede dem. De forbrændte
matroser måtte slippe taget og styrtede i vandet. I no
gen tid lå skibet som en flammende fakkel, indtil ilden
nåede krudtkammeret og dermed gjorde en ende på
dramaet.

160 var forgiftet
af fordærvet øl
Af »Dannebrogs« 600 mand store besætning var
160 sygemeldte ved afsejlingen fra København, og
under krydset i Østersøen skete flere dødsfald om
bord. Kommandør Huitfeldt lod sagen undersøge
og kom til det resultat, at sygdommen skyldtes
leverancer af sundhedsfarligt øl fra Kongens
Bryghus. Viceadmiral Peter Råben vil nu gøre
forpagter Gorris Klauman og hans nærmeste
medarbejdere på bryghuset ansvarlige, og der ind
ledes om kort tid en undersøgelse af sagen. Vice
admiralen påstår, at det fordærvede øl fra bryg
huset har kostet flere tusinde mennesker livet.

Pesten på sit højeste:
2.400døde på en uge
København, september
1711
Pesten har nu nået sit
højdepunkt. Sidst i
august døde 2.400 på
en uge, og det frygtes
at sygdommen vil ko
ste omkring 20.000 af
Københavns
70.000
indbyggere livet.
Kampen mod syg
dommen har næsten
været forgæves. Først
nu spores der omsider

et fald i dødsofrenes tal.
Sygdommen
kom
hertil fra Konstanti
nopel, hvor der i 1704
udbrød en orientalsk
byldepest, som hurtigt
spredtes ud over Euro
pa. I 1708-09 rasede
pesten i Polen. En
svensk hær - »pesthæ
ren« - førte smitten
med sig til Nordtysk
land, hvorfra den hur
tigt bredte sig over

Østersøen til Sverige.
Fra 1709 satte man
alle sejl til i Danmark
for at undgå sygdom
men, som nu hærgede
alle vores nabolande.
Et omfattende karan
tænevæsen blev etab
leret. Alle skibe blev
uden for havnene af
krævet et sundheds
pas. Fandtes noget
mistænkeligt,
blev
skibets ladning, be-

Kongens
store dag

sætning og passagerer
henvist til en karan
tænestation, hvor de
skulle opholde sig i 40
dage. Karantænestati
onerne, som stadig er i
brug, findes på Salt
holm, Sprogø, Brandsø,
Kyholm, Askø og Vresen. Trods omfattende
spærring og isolering
kunne
man
ikke
hindre pestens videre
fremfærd.
Stenbock kapitulerede i dag ved Tønning.
Her indrømmer han sit nederlag overfor
kong Frederik den Fjerde.

Pestens dagbog

Tønning, 16. maj 1713
Her får Frederik endelig oprejsning
over den svenske feltherre Magnus
Stenbock. Han har endelig vundet en
slags sejr over svenskerne efter to kata
strofale nederlag. Det var en stor dag
for kong Frederik, da Stenbock i dag i
fæstningen Tønning indrømmede det
svenske nederlag ved at bøje sig for den
danske konge og aflevere sin sabel.

Nu eller aldrig

De sorte ekvipager - ligtog ved fremtrædende borgeres begravelser - savnes i bybilledet. Ligtog er forbudt på
grund af pesten. Smittefaren er for stor, og det drejer sig om at få ligene i jorden hurtigst muligt. En af de sidste
store begravelser var feltmarskalløjtnant Christian Gyldenløves ligfærd i 1703. Kisten stod på en vogn foret
med sort stof. Hestene bar lange sorte skaberakker. De førtes ved hovedtøjet af mænd i ensartede sorte kapper.
Også det øvrige følge havde kapper og bar brændende lys. Her passerer ligtoget Kgs. Nytorv.

3. juli 1711
Trods alle sikkerheds
foranstaltninger har
byldepesten bredt sig
fra Helsingør til Kø
benhavn. Der er omgå
ende givet politiet
fuldmagt til at skaffe
sig adgang til huse,
hvor pestsyge må for
modes at befinde sig.

7. juli
Portene skal holdes
lukket, og vægterkorp
set udvides, så alle
huse, der er under mi
stanke, kan holdes un
der bevogtning. Huse,
hvis indbyggere alle er
døde, skal låses af og
dørene sømmes til. Tøj,
der har tilhørt pestsy
ge, brændes.

21. juli
For at begrænse smit
ten forbydes al handel
med gangtøj, sengetøj,
puder, dyner m.v. Ga
dehandel er ligeledes

forbudt. Fødevarer må
kun forhandles på de
åbne torve.

25. juli

ligt, lydigt og gudfryg
tigt. Alle huse og gader
skal holdes pinligt re
ne. De døde skal be
strøs med ulæsket
kalk, lægges i kiste i de
klæder, hvori de døde,
og bæres uden for hus
et. Ligfølge, sammen
komster i forbindelse
med begravelser og
enhver anden form for
forsamlinger er for
budt.

Folk fra København
bliver ofte afvist ved
portene i Sjællands
andre byer, selv om de
kan fremvise attest for,
at de er sunde og raske.
Københavns magistrat
erklærer, at disse atte
ster ikke udstedes
medmindre den på
gældende under ed har
erklæret, at han i seks
uger ikke har sat sine
ben i et pesthus og ikke
har rørt ved noget, der
kom fra et pesthus.

Fangerne på Bremerholm sættes til at
grave grave, og bådsmændene udkomman
deres som ligbærere.

1. august

15. august

For at afværge pestens
yderligere udbredelse,
skal alle præster bede
fra prædikestolen og
formane forældre om,
at de sørger for, at
deres børn og tjeneste
folk lever sparsomme

Det er ikke længere
overkommeligt at gra
ve enkelte grave til de
døde. Soldaterne ud
kommanderes
til
gravning af seks fod
dybe grøfter, hvor de
fattiges lig kan samles.

3. august

Der er stor mangel på
kister.

27. august
Breve, som sendes ud
af København, skal ry
ges og således renses
for smitte, før de afle
veres på posthuset.

1. september
Grave
skal
være
mindst tre alen dybe.
Der stables ofte mel
lem tre og fem lig op i
én grav, så det øverste
knap nok er dækket af
jord.

19. september
Der finder mange ind
brud sted i aflåsede og
forseglede huse, hvor
for det bliver nødven
digt at gøre kort pro
ces. Pågrebne tyve skal
dømmes inden for to
døgn, og dødsdomme
skal forelægges kon
gen.

Krigen mod svenskerne blev erklæret i
november 1709. Under ledelse af grev
Christian Ditlev Reventlow blev 15.000
danske soldater landsat på den skånske
kyst syd for Helsingborg. »Nu eller al
drig« stod der malet på træn vognene.
Det var sidste chance for at få de tabte
Skåne-lande tilbage.
Den dygtige feltherre, Skånes gene
ralguvernør Magnus Stenbock, stod
med ansvaret for den svenske hær.
Hans taktik blev tilbagetoget, og hur
tigt besatte vi Skåne og Blekinge med
undtagelse af Malmø og den svenske
flådebase Karlskrona.

6000 heste slagtet
I marts 1710 kom det til det afgørende
slag foran Helsingborg. Stenbock rå
dede nu over en styrke, der talmæssigt
var den danske overlegen, og dan
skerne havde fået en ny leder, rytter
generalen Jørgen Rantzau. Dygtig i
rytteriet, men ikke kvalificeret til job
bet som øverste chef.
Det kom formentlig til at koste en
dansk sejr. Rantzau disponerede situ
ationen galt. 5.000 danske soldater blev
nedslagtet, og resterne af vor hær søgte
tilflugt i Helsingborg og blev herfra
med alle de skibe, der kunne skaffes,
evakueret til Sjælland. Rytteriets 6.000
heste aflivedes. Der var ikke plads på
skibene, og man ønskede ikke at efter
lade dem til svenskerne. Hestekada
verne lå overalt, da svenskerne indtog
Helsingborg.
Efter en pause under pesten startede
krigen igen på sydfronten i 1711. Et
vist held fulgte de danske operationer i
begyndelsen, men så dukkede Stenbock
også op i Tyskland. Ved Gadebusch led
vi et nyt kæmpenederlag. Vejen mod
nord lå åben for Stenbock.
I fæstningen Tønning søgte han til
flugt for at hans hær kunne komme til
kræfter, men her gik han i en fælde.

Peter Wessel adlet
København, 24. februar
1716
Kong Frederik 5. har i
dag adlet den kun 26
år gamle søofficer Pe
ter Wessel (billedet) og
givet ham navnet Tor
denskjold. Det er vel
fortjent. Den ene ak
tion mere fantastisk og
dristig end den anden
har gjort ham til hel

ten i den store nordiske
krig. Alle drenge leger
Tordenskjold, og også
mange voksne ser et
ideal i ham.
I sin unge alder har
han allerede udrettet
mere end mange admi
raler når at præstere i
et langt liv. Og så har
han vendt op og ned på
søkrigsførelsen. Han

har gjort op med den
herskende defensive
linie.
I begyndelsen vurde
rede mange ham som
en chancerytter og en
vovehals, men nu er
kender alle, at der lig
ger overvejelser og
ideer bag hans tilsyne
ladende temmelig ha
sarderede bedrifter.

Danmarks
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TORDENSKJOLD
Hans
geni
streg
Sin genistreg lavede
Tordenskjold på Kol
berger Heide i fjor, da
en dansk eskadre kom
i kamp med den sven
ske Karlskrona-eskadre. Til sidst måtte
svenskerne tage flug
ten. Dagen efter afskar
Tordenskjolds »Løvendahl Galley« den sven
ske fregat »Hvita Or
nen« fra at flygte gen
nem Storebælt og un
derjagten på fregatten
så Tordenskjold, at
svenskerne havde lø
bet deres skibe på
grund ved Biilck Ho
ved i Kielerbugten.

Dynekilen, 8. juli 1716
Søhelten Peter Wessel Tordenskjold har gjort det
igen. Han rettede i dag et overraskende lynangreb
mod den svenske flåde i den smalle fjord Dyneki
len på den svenske Kattegatkyst. Der udviklede
sig en forrygende, men kort kamp. Mellem kl. 13
og kl. 14 var den danske sejr hjemme. Hele den
svenske flåde, som lå opankret i fjorden, er øde
lagt eller erobret.
Det betyder et vendepunkt i krigen. Flåden
skulle bringe forsyning, bl.a. ammunition, til
kong Karl 12., som står ved fæstningen Frederikssten.

Ingen pardon

Stort bytte
Efter slaget faldt Tordenskjold sin skibspræst om
halsen og kyssede ham. »Der er ikke det allerringeste tilbage til fjendens tjeneste,« oplyser Tor
denskjold. Erobringen omfatter 14 svenske skibe,
og syv er tilintetgjort.
Ingen anden end Tordenskjold ville have vovet
aktionen i Dynekilen. Fjorden er meget smal og
med høje klipper på begge sider, så man fra land
kan skyde ned på indtrængende skibe. Den sven
ske flåde troede, den befandt sig i sikkerhed i fjor
den og havde overhovedet ikke truffet foranstalt
ninger til at modgå et angreb. Den danske aktion
kom fuldstændig overrumplende.

Hård modstand
»Hvide Ørn«, Tordenskjolds flagskib, nåede ved
8-tiden skudlinjen og pådrog sig størstedelen af
den fjendtlige ild. Kommandør Tordenskjold gik
selv om bord på »Hjælperen,« en svært bevæbnet
stykpram, og lod sig bugsere ind foran et af de
landfaste batterier. Især blev kampen hård om et
batteri på en klippe nær havnen. Det svenske or
logsskib »Stenbocken« gjorde sammen med batte
riet hård modstand, og først da de var uskadeliggjort, begyndte Tordenskjold at skimte sejren.

Tordenskjold skåler med sin modstander, efter at ammunitionen var sluppet op. Det
gav anledning til en krigsretssag, men Tordenskjold blev frifundet.

Skålede med fjenden
Tordenskjold er fræk.
For to år siden blev
han stillet for en krigs
ret på grund af sin
frækhed. Under en
kamp med en svensk
fregat i Kattegat løb
Tordenskjold tør for
ammunition.
Han
sendte da en parla
mentær over til mod
standeren for at spør

ge, om han kunne låne
kugler og krudt, så
kampen kunne fort
sætte.
Svenskeren
sagde naturligvis nej,
men affæren endte
med, at de to kaptajner
drak på hinandens
sundhed, mens deres
folk råbte hurra.
Det var for meget af
det gode for de mere

konservative officerer i
den danske flåde, og de
forlangte Wessel stillet
for krigsretten. Det
kunne være blevet en
den på hans lynkar
riere, men retten frifandt
Tordenskjold.
Han havde ikke op
trådt uforsigtigt, sagde
dommerne, kun som en
mand af ære.

Uden ringeste bemyn
digelse fra eskadrechef
Gabel sendte Torden
skjold en båd over til
det svenske flagskib
»Hedvig Sophia« for at
meddele, at der ikke
blev givet pardon til
mandskabet, hvis ski
bene ødelagdes. Tor
denskjold havde reddet
skibene, vurderet til 13
tønder guld, for den
dansk-norske flåde.
Som belønning fik
han selv fregatten
»Vita Ornen«, som
straks omdøbtes til
»Hvide Ørn«.
Kort efter gik Wes
sel løs på to svenske
skibe,
linieskibet
»Øland« og fregatten
»Fenix« og slog dem på
flugt til trods for, at de
tilsammen mønstrede
over 100 kanoner.
»Hvide Ørn« havde
kun 30.

Den russiske zar
sov med støvlerne på

i kromandens seng
Nykøbing Falster, juni
1716
Kroværten i Gedesby
på Falster og hans
kone fik en overra
skelse i tirsdags. De
var for længst gået i
seng og sov fast, da de
blev vækket af et høj
røstet selskab. Det vi
ste sig at være zar Pe
ter og hans næsten lige
så berømte minister
fyrst Menchikov som
søgte natlogi.
Kromanden lod om
gående en karl ride til
Nykøbing, hvor den
bestyrtede
stiftamt
mand H.U. von Liitzow
i huj og hast forberedte
modtagelsen af de for
nemme gæster. Nogle
koner blev i nattens
mulm og mørke kaldt
til slottet for at tilbe
rede et værdigt måltid.

Hellere
værtshus
Imens sov zar Peter
trygt og godt i krovær
tens varme seng. Han
havde ikke engang be
kymret sig om at tage
støvlerne af, før han
smed sig.
Zarens ankomst til
Nykøbing tegnede ikke
til at blive nogen over
vældende succes. Mod
tagelsen på slottet hu
ede ham ikke.
Dagen efter fik zaren
sin lyst styret. Han
spiste i postmester Iver
Rosenfeldts værtshus.

Zarens smag er enkel.
Han spiste smørrebrød
med ost på, og hver
gang han havde smurt
et stykke brød, slik
kede han kniven ren.
Mens zaren opholdt
sig i Nykøbing, samle
des den russiske flåde i
Grønsund, og mange
tusinde soldater gik i
land for at lave mad.
Byen blev blæst for fø
devarer og brændsel,
men i øvrigt foregik alt
i ro og orden.

Klædt som

en matros

Zaren holder meget af at få et glas på værtshuset i
selskab med almindelige mennesker. Han elsker at
chokere med dristige påfund, f.eks. kørte han under
besøget i København med hesteforspand op i Runde
tårn.

I dette hus overnattede zaren. Han smed kromanden
ud af sengen midt om natten og lagde sig uden at tage
støvlerne af.

Zar Peter bryder sig
ikke om at isolere sig
fra sine omgivelser.
Han færdes helst til
fods blandt alminde
lige mennesker, og de
strømmer sammen for
at se på ham.
Hans påklædning er
enkel indtil det tarve
lige. Han går i gamle,
grove,
smånussede
frakker med messing
knapper, og han bærer
ikke
kniplingsman
chetter eller kalvekrøs.
Om halsen har han
bare en lærredsklud.
Hans knæbukser er af
brunt tøj, og han går
med uldne strømper.
Om livet har han et
slidt lædergehæng med
et kort, bredt sværd.
Egentlig ligner han en
underofficer eller en
matros.

Hans hær skal hjælpe os

med at få Skåne tilbage

Marie
Grubbe
er død
Nykøbing Falster, juli 1718
Marie Grubbe er død, 75 år gammel.
Hermed er afsluttet en skæbne, der i
enestående grad har været rig på om
skiftelser. Fra de højeste kredse sank
hun ned i fattigdom og ydmygelser,
men fortrød ikke sin skæbne.
Marie Grubbe blev født på Havreballegård ved Århus som datter af lens
manden Erik Grubbe til Tjele. Hun til
hørte den gamle adel fra før enevæl
dens tid, og da hun i 1660 giftede sig
med Ulrik Frederik Gyldenløve - Fre
derik den Tredjes ægtefødte søn - syn
tes hendes liv at tegne lyst og lykkeligt.
I 1664 blev hendes mand statholder i
Norge. Parret førte udadtil en strålende
tilværelse på Akershus, men der må
have manglet et eller andet.

Blev skilt
I 1670 blev ægteskabet opløst. Marie
Grubbe fik sin mødrene arv udbetalt,
og den soldede hun op på tre år. Hun
rejste til udlandet og levede vist nok
sammen med svogeren Stygge Høg.
Ribbet for alt - både elsker og penge vendte hun tilbage til Tjele, hvor Erik
Grubbe bortgiftede hende til Palle Dyre
på Trinderup, men i 1685 tog de ophold
på Tjele, og her mødte den nu 42-årige
adelsdame sin største og i hvert fald
sidste kærlighed i skikkelse af den tyve
år yngre ladefoged Søren Møller. For
holdet rygtedes snart. Marie oplevede
sin anden skilsmisse, og i 1691 stak
hun af med Søren Møller.

Fik fattighjælp
Efter nogle år i udlandet vendte de til
bage til Danmark, hvor Søren Møller
fik arbejde som bådsmand på Møn, og
1700 flyttede de ind i Borrehuset ved
Grønsund, hvor Søren fik færgefarten i
forpagtning og drev kro. Der var livligt
i Borrehuset i de år, for Søren, der blev
mere og mere fordrukken, soldede,
skændtes og sloges med gæsterne. For
syv år siden myrdede han i fuldskab en
skipper, blev dødsdømt, men fik straf
fen ændret til tvangsarbejde på Kron
borg, medens Marie sad ene tilbage i
Borrehuset og modtog fattighjælp.
Hun forsøgte ofte at lægge en dæm
per på sin voldsomme mand, men i øv
rigt var hun godt tilfreds med sit sidste
ægteskab.

Penge til missionen
København, 17. juli
1716
Så kom zaren endelig. I
formiddag blev den
russiske flåde prajet i
Øresund.
Zaren kom ad søvej
en, ikke som ventet ad
landevejen.
Efter frokosten på
slottet kørte kongen og
ministrene fra slottet i
karosser med seks-

spand, og kongen gik
om bord i en chalup,
der førte ham ud til za
rens flagskib. Zar Pe
ter, der roser sig meget
af sin sømandsuddan
nelse, havde selv ført
flåden til København.
Da kongen besteg
dækket til zarens galej,
tordnede kanonerne,
og de to majestæter
omfavnede hinanden.

Gensynet var en be
kræftelse på forårets
møde i Altona, hvor det
blev aftalt, at zaren
selv skulle komme til
Sjælland med en hær,
så man i fællesskab
kan
erobre
Skåne-landene tilbage til
Danmark.
De russiske skibe
gik til kaj ved toldbo
den, og majestæterne

satte sig op i den kon
gelige vogn og kørte en
lang tur gennem byen.
Turen gik ad Store
Kongensgade,
over
Kogens Nytorv forbi
Holmens Kanal og
over Holmens Bro til
slottet.
Straks efter ankom
sten til slottet, gik man
til taflet, der varede til
kl. 22.

Tranquebar, 1716
Kong Frederik har besluttet at forøge
bevillingerne til missionsarbejdet i In
dien, og han har givet missionærerne ret
til at træffe afgørelser i ægteskabssa
ger, hvis det drejer sig om omvendte in
dere.
Missionsarbejdet møder store van
skeligheder i Indien. Mange indfødte
siger ligeud, at hvis danskerne i Tran
quebar er kristne, så vil de foretrække
at komme i helvede med andre hednin
ger.

NU
HØRT DET MED

- TALER DANSK
PÅ TEATRET
Holberg:
Folk skal
grine

Han debuterede som
forfatter for en halv
snes år siden med en
håndbog i Europas hi
storie.
Holberg betragtes
som en meget fornuftig
mand, men der er en
sammenhæng mellem
professoren og poeten.
Verden er jo inderlig
ufornuftig, og det kan
man græde over, eller
man kan le ad det.
Holberg har valgt det
sidste, og når han nu
kan, hvorfor så ikke få
andre til at le med?
Kan man få folk til at
se komikken i det
ufornuftige, kan man
måske også gøre dem
lidt klogere - og hvad
er lærdom uden klog
skab?

eq

M Nyheder

Krig om
vandeti
Mølleåen
endt med
overfald

Just Justesen er forfat
ter af »Den politiske
Kandestøber«,
men
bag navnet skjuler sig
professor Ludvig Hol
berg, 38. For to år si
den blev han kendt
som forfatter til det
komiske
heltedigt
»Peder Pårs«, hvis pa
rodiske skildring af
forholdene på Anholt
nær havde bragt Hol
berg for retten - stæv
net for injurier.
Holberg underviser i
latin på universitetet
og har en lang akade
misk karriere bag sig
både i ind- og udland.

Leoggræde

Danmarks

Kongens Lyngby, 26. februar 1724
Krigen raser ved Mølleåen. Industrierne langs
åen slås om vandet, og den kongelige kommission,
der skal overvåge, at møllerne deler vandet, måtte
i dag i aktion for at bilægge stridighederne. Det
blev en hård dag, som endte i vold.
Voldsomhederne begyndte, da kommissionen
fra Strandmøllen var nået til Rådvad, hvor
krudtmesteren beklagede sig over, at valkemester
H.C. Richter på Stampen ofte lod stigbordene tage
op midt om natten, så ådalen pludselig blev sat
under vand. Richter sagde, det var løgn, og gik
fornærmet sin vej, fordi man bad ham holde
mund.

Ude af drift

Holberg instruerer et af sine stykker. Han er i gang med flere komedier til Den
danske Skueplads. Især inspirerer den store mester Moliére, men Holbergs komiske
fantasi er større, og publikum elsker hans evne til at give sine personer et skær af
vanvid og hans satire over dagligliv i Danmark.

København, 26. sep
tember 1722
Nu tales der dansk på
teateret i Lille Grøn
negade i København,
og der bruges danske
skuespillere på scenen.
Det er første gang, det
sker. Tidligere har ty
ske, franske og italien
ske skuespil-trupper
været ene om at repræ
sentere skuespil-kun
sten her i landet, men
til sidst gad publikum
ikke se udenlandske
forestillinger længere.
Kun få forstod sproget,
og teateret blev bragt i
økonomisk krise. Te
aterledelsen regner nu
med, at de danske fore

stillinger får publikum
til at strømme tilbage
til Lille Grønnegade.
Den første danske
forestilling blev opført
for to dage siden. Det
var en oversættelse af
Moliéres »Den Gerri
ge«, og i aftes kom sen
sationen - et skuespil,
skrevet af en dansker,
professor Ludvig Hol
berg. »Den politiske
Kandestøber« hed fo
restillingen, og den fik
bragende succes.
Stykket udspiller sig
i Hamborg hos den
tykhovede kandestøber
Herman von Bremen,
der ikke har tid til at
støbe kander, fordi han

må sidde på værtshu
set hele dagen og ordne
verdenssituationen
med Richart Børsten
binder, Sivert Pose
kigger og de andre, der
tror sig så kloge.
Skuespilchefen René
Magnon de Montaigus
ensemble er endnu
ikke så sammenspillet.
Montaigu råder kun
over studenter, der tje
ner til studierne ved at
lægge krop til på sce
nen. Men allerede nu
kan man se én skille
sig ud fra flokken. Det
er Henrik - stykkets
forslagne tjener og bag
scenen stud, theol.
Henrik Wegner.

Da kommissionen nåede Stampen, begyndte
skænderierne igen. Richter påstod, at han ikke fik
vand nok til møllen, fordi Poul Badstuber på Ny
mølle plejede at holde på vandet, men Badstuber
benægtede. I tre måneder havde Nymølle været
ude af drift. Nu blandede Laurs Nielsen, Frederiksdal Mølle, sig i diskussionen og sagde til Bad
stuber, at han ikke skulle undre sig over Richters
beskyldninger, da det var almindeligt bekendt, at
Richter overfusede alle.
Richter blev stærkt ophidset og lod sin vrede gå
ud over Laurs Nielsen, der prøvede at stoppe det
pinlige optrin ved at vende sin hest og ride bort.
Men Richter satte råbende efter ham. Det svir
rede i luften med udtryk som rakkerkarl, bonde
lømmel m.m. Til sidst stoppede Laurs Nielsen, tog
til kårdefæstet og sagde, at hvis hensynet til de
øvrige kommissionsmedlemmer ikke havde vejet
tungest, ville han give Richter en lærestreg.

Huggede med spade
Valkemesteren løb nu - ude af sig selv af raseri ind i møllen og kom ud med en spade, som han
huggede lige i ansigtet på Laurs Nielsen, der blø
dende og bevidstløs sank til jorden. Tililende fik
vristet spaden fra Richter, før han nåede at hugge
igen. Han rev sig løs og greb efter kården, men
blev endelig overmandet. Som ved et mirakel slap
Laurs Nielsen med lettere kvæstelser. Hvis ikke
der var blevet grebet hurtigt ind, havde Richter
formentlig slået ham ihjel.

Venner
af Hans
Egede
Poq og Quiperoq er
gode venner af præsten
og missionæren Hans
Egede, der for fire år
siden fik kong Frede
riks tilladelse til at
rejse som missionær til
Grønland med finan
siel støtte af det norske
Bergenskompagni.
Egede har nu prædiket kristendom i Grøn
land i tre år og har
døbt den første. Kri
stendommen er i frem
gang, men det går dår
ligt med handelen.
Hollænderne er speci
alister i hvalfangst.
Hvis Danmark vil
være med, så er det nu.

Kongen
på ferie,
”banden”

regerer

To kajakroende eskimoer vakte opsigt, da de viste deres færdigheder i kanalerne.

Eskimoer hertil for at få
os til at købe grønlandsk
København, 9. novem
ber 1724
Københavnerne
var
vilde af begejstring i
dag, da to grønlændere
i rigtige grønlandske
kajakker padlede gen
nem kanalerne og viste
deres færdigheder som
fangere ved at harpu
nere fredelige ænder.
Det skete som et ind
slag i kampagnen
»Køb grønlandsk«, som
det Bergenske han
delskompagni afvikler i
forsøg på at øge om
sætningen af varer fra
øen.
Tusindvis af tilsku
ere var stimlet sam
men langs kanalerne
for at se regattaen. Bå-

dene løb ud fra Bremerholm, og først kom
en chalup bemandet
med matroser, derpå
en orkesterbåd med
paukeslagere og trom
petere og herefter de to
fangere Poq og Qui
peroq, der er Køben
havns æresgæster.
Efter Poq og Quipe
roq fulgte seks chalup
per med bemalede fa
ner forestillende is
bjørne, hvaler osv., og
bådene var tynget til
vandlinjen med bjørne
skind, rensdyrskind,
sælskind, hvalbarder,
narhvaltand og andre
produkter fra det grøn
landske. Det var det
største salgsfremstød,

Bønder

Jøderne får nu lov til
at handle frit overalt

slipper

fordom
Stege, 21. oktober 1724
Bønderne i Sømark
bliver alligevel ikke
dømt for ulovlig jagt. I
sommer samlede de sig
- bevæbnet med gevæ
rer - for i Klinteskoven
at skyde en ræv, der
bed deres får. Kongen
finder, at handlingen
er forståelig, selv om
den er ulovlig. Amt
manden har fået be
sked på at sørge for, at
bestanden af ræve på
Møn nedskydes til vin
ter.

Fredericia, 30. marts
1726
Medlemmerne af den
mosaiske menighed i
Fredericia kan glæde
sig i disse dage. Kon
gen har bevilget dem

man endnu har oplevet
i København, og han
delskompagniet ven
ter, det giver kontant
udslag.
Foran Københavns
slot gjorde regattaen
holdt. Der blev affyret
kanoner, og musikerne
istemte en korsang,
medens Poq og Quipe
roq kunne hvile et
øjeblik.
De er for tiden ho
vedstandens kæledæg
ger. Siden deres an
komst til Helsingør, er
de blevet præsenteret
for kongefamilien, og i
disse dage får de lov til
at opleve alt, hvad Kø
benhavn har at byde
turisterne. De har væ-

fri handel ikke alene
på de jyske og fynske
markeder, men overalt
hvor de ønsker at
handle - både på
landet og i købstæder
ne. Jøderne kan til

ret i teatret, og man
har vist dem Runde
tårn. Quiperoq er til
syneladende ikke sær
lig imponeret, men Poq
suger til sig af de nye
indtryk og er i færd
med at digte en vise om
sine oplevelser. Han
indrømmer, at han
»skjalv
noget
af
angst«, da han kom »til
Kangeqfolkets land«,
fordi folk bærer skyde
våben, men »han med
den fremskudte un
derkæbe« - kong Fre
derik - var særdeles
venlig, og det har gjort
et overvældende ind
tryk på Poq, at husene
her er store som fjelde
derhjemme.

byde et meget omfat
tende sortiment, bl.a.
silketøj, alle slags
uldne stoffer, lærred og
kattun - ja, endog te,
kaffe, chokolade og ga
lanterigaver.

Odense-købmænd far kongelig næse
Odense, 14. maj 1725
De handlende i Odense
har fået en næse af re
geringen for selvtægt.
Baggrunden er, at
købmænd i Odense har

gjort ulovligt forsøg på
at forhindre bisse
kræmmerne
i
at
handle på byens mar
keder og i flere tilfælde
frataget dem deres va

rer. Regeringen ser
mildt på de små næ
ringsdrivende,
der
fortsat skal have lov til
at udøve deres gamle
erhverv.

Kong Frederik den
Fjerde - dårlig samvittighed.

Dronning Anne Sofie - hendes familie
styrer.

Fredensborg, sommeren 1725
Kong Frederik, 54, nyder sommeren,
freden og familielivet i Nordsjælland,
og det splinternye Fredensborg Slot
danner rammen om idyllen. Den tidli
gere overanstrengte og stressede konge
er helt faldet til ro. I mere end tyve år
var kongen ikke til at flå bort fra skri
vebordet.

Engledronningen
Men i de sidste fire år er det blevet an
derledes. Hans kone Anne Sofie Reventlow, 32, af kongen kaldet »Engle
dronningen«, har fået en mindre hær
skare af familiemedlemmer ind i rege
ringen og de tager sig af arbejdet. De to
første, der flyttede ind i kavalerfløjen
var Ulrik Adolf Holstein - gift med
dronningens halvsøster og dansk første
minister - og Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvigen. En daglig gæst er
Christian Ditlev Reventlow, der er
dronningens broder. Med dem følger en
gruppe højere embedsmænd, der alle
har gjort karriere ved at »elske« fami
lien Reventlow som sig selv. Man er nu
ligefrem begyndt at tale om »den reventlowske bande«.

Bortførelsen
Kongen lever et lykkeligt liv med
dronning Anne Sofie. Det er nu 12 år
siden, kong Frederik bortførte hende
fra hendes hjem på herregården
Clausholm. Han så hende første gang
på et maskebal på Koldinghus, og den
kvindeglade konge faldt straks for hen
de. Efter bortførelsen lod han sig vie til
hende til venstre hånd, endnu mens
dronning Louise levede.
Kongens vilde liv i ungdommen lig
ger stadig som en skygge over hoflivet.
Kronprins Christian, 25, kan ikke til
give sin far, at han giftede sig, endnu
mens hans mor levede.

Alle børn døde
Den største sorg på slottet er, at alle
kongeparrets børn er døde i en spæd al
der, og kongen er ikke i tvivl om, at
Gud har straffet ham for hans letsin
dige levned.

BØNDERNE:

Danmarks

VI BEHANDLES

SOM SLAVER

g

p.t.
Nyheder

Bonde rider på træhesten, mens hans kolleger ser til.
Sådan går det også jer, hvis I ikke tager jer sammen og
bestiller noget, råber ridefogeden. Man kommer ikke
uden om, at manden på træhesten gør en lidt komisk
figur. Det er også meningen. Latterliggørelsen er en
del af straffen.

København, 4. februar 1733
»Vi behandles som slaver.« Danske bønder er
i oprør over indførelsen af et stavnsbånd, som
binder dem til deres hjemegn fra de er 18-36
år. Det sker for at hindre den store flugt fra
landet. Masser af bønder er rejst til byen eller
andre landsdele for at slippe for umenneske
ligt hoveriarbejde på godserne eller fra ty
ranniske herremænd og ridefogeder. Til sidst
greb regeringen ind efter pres fra godsejerne.
Med stavnsbåndet genindføres landmilit
sen, en hær af bønderkarle, som hver søndag
efter kirketid skal møde til eksercits. Bonde
hæren var ellers afskaffet i forbindelse med
tronskiftet for tre år siden, fordi den var »til
stor og snart utålelig byrde«.
Militsen virkede som et slags stavnsbånd
for bønderne. Godsejerne skulle for hver 20
tønder hartkorn - en lægd - udtage en bonde
til soldatertjeneste. Så længe bonden stod i
lægdrullen, måtte han ikke forlade sit gods.
Bønderne hadede militærtjenesten. Discipli
nen var hård, tonen rå, og prygl og pinefulde
straffe hørte til dagens orden. Mange stak af
for at unddrage sig den upopulære tjeneste,
andre ødelagde med vilje hænder eller fødder
for at slippe for at springe soldat.

Rekordflugt fra landet
På grund af flugten og dermed tab af arbejdskraft
på godserne afskaffedes militsen. Bønderne jub
lede over at have fået en slags frihed og ret til at
rejse, hvor de ville. Godsejerne fandt hurtigt ud af,
at nyordningen ikke var sagen. Deres arbejds
kraft strømmede bort. De krævede landmilitsen
igen eller helst et stavnsbånd uden milits.
Regeringen afviste. »Det er godsejernes egen
skyld, at bønderne rejser. Hele sagen består derudi, at en del proprietærer bebyrder deres bønder
med alt for stærkt arbejde, hoveri og anden hård
omgang.«
Men til slut fik godsejerne deres vilje.

BREVE FRA LÆSERNE:
Vi har i forbindelse
med indførelsen af
stavnsbåndet fra en
godsejer modtaget:
»Et gennemgående
træk i karakteristik
ken af bønderne er, at
de er uoplyste og ufor
nuftige, ude af stand til
at skønne over tingene
og bundet af allehånde
fordomme. Ingen men
neskekender kan næg
te, at den sjællandske
bonde jo har en mørk
hed i forstanden og en
trevenhed i viljen, som

fængsler ham til vaner
og fordomme, gør ham
ukyndig om sit sande
vel, efterladende til
sine pligter og sit ar
bejde, nidsk over for de
nærværende små, men
kortsynet imod alle
tilkommende fordele.
Orden og økonomi, sæ
delighed og mere er
ham oftest fremmed.
Proprietærens øje må
derfor ledsage ham og
være hans råd, regel,
forsvar og trøst.«
Herremanden

Ridefogeden sætter
dem på træhesten når

de ikke makker ret
Godsejerne kan be
handle bønderne fuld
stændig efter forgodt
befindende.
Almindelige straffe
over genstridige bøn
der er bøder og ek
straarbejde.
Herre
manden er selv dom
mer, og hvis han skøn
ner det nødvendigt kan
endnu
voldsommere
sanktioner sættes i
værk over for bonden.
Træhesten: Findes i
flere former. Kan bestå
af en planke, der hviler
på fire stolper. Plan
ken forsynes med he
stehoved og hale, så il
lusionen om en hest

bliver fuldendt. Ophol
det overskrævs på
planken kan være en
ubehagelig oplevelse,
alt efter brættets
skarphed og vejret. Der
findes eksempler på, at
træhesten har kostet
bønder livet.
Hundehullet: Hvor
for det hedder sådan er
noget omdiskuteret,
men det skyldes vist
nok, at det flere steder
virkelig bruges til
hundene. Det er en
meget primitiv arrest.
Under opholdet lænkes
bønderne mere eller
mindre. Ofte får den
indsatte overhovedet

ikke mad og drikke
under opholdet og må
bæres mere død end le
vende ud af sit fængsel.
Den spanske kappe:
Består af en tønde med
hul i bunden. Den
hænges omvendt over
delinkventen,
som
stikker sit hoved gen
nem hullet, men hans
arme er indesluttet i
tønden, så han ikke
kan bevæge sig ret
meget. Med tønden
over hovedet må stak
kelen vandre nogle ti
mer rundt til stor mor
skab for omgivelserne.
Og heri ligger netop
den straffende effekt:

synderen skal gøres til
grin.
Pælen: Et meget raf
fineret straffemiddel.
Synderen stilles på er
skammel med spidse
jernpigge og bindes til
en pæl, så han ingen
mulighed har for at
komme bort fra skam
melen og dens pigge,
som borer sig op i de
bare fødder.
Prygl: Mest udbredte
straffeform.
Mange
mener, det er helt af
gørende for kvaliteten
af jordens opdyrkelse,
at bønderne får tærsk.
Ellers bestiller de in
genting.

Invester i Kinahandlen:
Det er en fed forretning

Supercargo Pieter van Hurk lod sig efter traditionen
modellere i Canton. Her er resultatet. Det siges, at supercargoen er godt tilfreds. Han stod for handlen på
den første Kinafærd og blev på det nærmeste milli
onær på sine private forretninger.

København, 1733
Der ventes at blive tale
om kæmpeprofitter i
forbindelse med Kinahandelen. Den første
danske
Kinafarer
»Cronprintz Christi
an« anløb København
efter 20 måneders rej
se, og skibets ladning
indbragte på auktioji
omkring tre gange
købsprisen. Det nystif
tede Asiatisk Kom
pagni, som sidder på
handelsmonopolet, kal
kulerer med langt høj
ere fortjenester end Ostindienhandelen, bl.a.
fordi man slipper for
udgifter til faste kolo
nianlæg.
Udsigten til stor ind
tjening har lokket in
vestorerne frem, og der
meldes om stor inte
resse for at erhverve
aktier i Asiatisk Kom
pagni. I begyndelsen

kneb det at fremskaffe
den nødvendige kapi
tal til start af Kinafarten, men »Cronprintz
Christian« s vellykkede
rejse fejede tvivlen på
projektet bort.
Teen tegner sig som
hoved varen, men udbuddet i Canton er me
get stort inden for
mange varegrupper.
Tekstiler står højt på
listen, der købes nanking, tykt bomuldsstof,
kinesisk silke o.m.m.
Inden for porcelæn og
kunstting kan der også
gøres en fordelagtig
handel.
En del af Kinavarerne sælges videre til
udlandet.
Asiatisk ^ompagni
har fået eneret på Ki
na- og Ostindienhandelen til 1772. Med
monopolet følger skat
te- og toldlettelser.

Matros: ”Vi sulter og
far tærsk på rejsen”
»Vi var alle gennem
våde, forfrosne og sult
ne. Maden kunne ikke
koges på grund af dår
ligt vejr, og vi fik kun
lidt søvn, men derimod
en mængde hug og slag
på vore våde, forfrosne
og sultne kroppe.« Så
dan fortæller en ma
tros, som har gjort en
Kinafart med. Han
lægger ikke skjul på,
at rejsen er en barsk
oplevelse, men alle
ubehagelighederne er
som regel glemt, når

skibet under stor festi
vitas vender tilbage til
København.
Der må tages hensyn
til vindforholdene, og
turen påbegyndes i
årets første, men kolde
måneder, da forhol
dene vindmæssigt er
bedst.
Besætningen lever
under
kummerlige
forhold i små uopvarmede rum, og arbejdet
med de mange sejl
kræver, at mange er på
dæk, indtil skibet om-

kring Spanien fanger
nordøstpassaten.
Nu begynder var
men. Den kan blive så
voldsom, at dækket
flere gange daglig må
skylles med vand, så
hede bliver dæksplankeme. Mødes andre
skibe må besætningen
indstille sig på, at det
kan være en kaper,
som det vrimler med i
farvandene.
Efter tre-fire måne
ders sejlads indtages
frisk proviant og vand

Bliver millionær
på Kina-forten
Supercargoen tager sig
af handelen. Så snart
modtagelsesceremoni
erne og toldformalite
terne er ordnet, går
han i gang i samar
bejde med sin undercargo.
Handelshusene lig
ger i en afspærret del
af byen, hvortil euro
pæerne har adgang.
Den øvrige del må de

ikke komme i. Her lig
ger faktorierne - store
lagerbygninger med
kontor - i en række
langs floden.
Ansvaret for at ski
bets last af europæiske
varer bliver solgt og
erstattet med en lad
ning kinesiske påhvi
ler supercargoen. Des
uden køber han kinesi
ske rariteter for sig

selv med henblik på
salg i Danmark, og
fortjenesten på dette
salg udgør hans løn.
Den er til gengæld
ikke at kimse af. Flere
supercargoer
bliver
stenrige.
Opholdet i Canton
strækker sig over
tre-fire måneder, hvor
efter der sættes sejl for
hjemadgående.

på Canariske Øer eller
Vestafrika. Med syd
vestpassaten rundes
»Kap«, som kun anlø
bes, hvis der er provi
antmangel eller skør
bugen har holdt sit
indtog blandt besæt
ningen.
10 måneder efter af
gangen fra København
nåes målet - Cantonflodens munding. Ki
neserne myldrer om
bord, og rejsens barske
ensformighed forvand
les til fest og glæde.

Mord
ombord
Der er problemer med
mandskabsdiciplinen
om bord på Kina-farerne. En matros er
blevet myrdet af en
kammerat, og derefter
blev både den døde og
den levende bundet
sammen og smidt i
vandet.
Så strenge straffe
menes påkrævet for at
opretholde mandstug
ten. Det lange ophold
på havet under primi
tive forhold er en ner
vemæssig belastning.

Sådan
behandles
negrene

Et stigende antal selvmord blandt neger
slaverne i Dansk Vestindien giver proble
mer. Guvernør Gardelin prøver nu at
stoppe negrene ved at hænge selvmorder
nes lig op i galger på øerne, hele eller par
terede.

St. Thomas, september 1733
Nogle få hundrede hvide, 6.000 farvede.
Det er situationen på De vestindiske
Øer.Oprøret ulmer, navnlig på St. John,
og guvernør Philip Gardelin har udar
bejdet et nyt skrapt reglement for neg
rene. Her er nogle af paragrafferne.

§1:

§2:

§4:
§5:
§6:

§9:

§10:

§11:

Hovedmænd for bortløbne el
ler bortløbende negre skal
knibes tre gange med glo
ende jern og derefter hæn
ges.
Medskyldige i et komplot
skal miste et ben, med
mindre ejerne vil pardonnere
dem til at miste et øre og få
150 slag.
Den, som angiver noget
komplot af negre, skal nyde
10 pjastre for hver skyldig
funden og hans navn forties.
8 dages maroner (bortløbne)
skal straffes med 150 slag,
12 ugers maroner skal miste
et ben.
En neger, som har stjålet for
4 rigsdalers værdi, skal kni
bes og hænges. Små tyverier
straffes med brændemærke i
panden og fra 100 til 150
slag.
Den neger, som i onde løfter
sin hånd mod en blank, eller
truer ham, eller giver ham
knubbede ord, skal uden
nåde knibes tre gange og
derefter hænges.
En retskaffen blanks vidne
skal være nok mod en neger,
og om der er formodninger i
sagen, må negeren sættes på
tortur.
En neger, som kommer en
blank i møde på vejen, skal
gå til side og stå stille, indtil
den blanke er passeret ham
forbi under straf af en lus
sing af den blanke.

Brorson øverst på
salmernes top ti
Ribe, 1737
Pietismen har fået sin
digter. Det er præsten
Hans Adolf Brorson,
stiftprovst i Ribe. Hans
salmer synges næsten i
alle kirker, og han ar
bejder stadig på nye,

dels af egen produk
tion, dels oversættelser
fra tysk.
1732 udsendte Bror
son sit første salme
hæfte, fortrinsvis jule
salmer. Heri findes så
kendte salmer som

»Den yndigste Rose«,
»Her komme, Jesus,
dine små« og »I denne
søde Juletid«. Brorson
mødte som ung pietis
men i sin brors præste
gård, og blev grebet af
dens fromme tanker.

Danmarks
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IKKE SPOR MORSOMT
ATVÆRE
DANSKER
København, 12. marts
1735
Kong Christian 6. har
udstedt en ny hellig
dagsforordning,
der
kræver, at vi skal gå i
kirke to gange hver
søndag - både om for
middagen til højmesse
og om eftermiddagen
til aftensang. Kongen
og dronningen
er
stærkt grebet af den
kirkelige retning, der
kaldes pietismen, som
kræver større fromhed
i livsførelsen.
Det påhviler enhver

familiefar at sørge for,
at hans kone, børn og
tjenestefolk kommer af
sted til kirken, ligesom
officererne vil kom
mandere samtlige sol
dater i kirke. Præsten
noterer dem, der ude
bliver og overlader li
sterne til politiet, som
sørger for det videre
fornødne. Udeblivelse
straffes med bøde eller
gabestok.
Der gælder ikke
mange undskyldninger
for at svigte søndags
gudstjenesten, dog er

bønderne lovlig frita
get i høsttiden.
I alle fæstningsbyer,
bl.a. København, vil
byportene blive holdt
lukkede for al unød
vendig trafik. Søn
dagsturen i det fri er
der sat en stopper for.
Det er en streg i reg
ningen for københav
nerne, der hidtil har
betragtet spadseretu
ren til Charlottenlund
som en passende søn
dags-adspredelse. Al
handel stoppes også om
søndagen.

Forbud mod dans
og kys i krogene
Også forlystelser og
selskabelighed er det
slut med på helligdage.
Fra lørdag aften kl. ni
til søndag eftermiddag
kl. fem skal alle
værtshuse og kroer
holdes lukket - herfra
dog undtaget spisehu
sene, hvor der ikke ud
skænkes spiritus. Sku
espil og andre forly
stelser er strengt for
budt om søndagen, og
enhver form for sel
skabelighed - også bal
ler - må heller ikke
finde sted lørdag aften.
Bønderne må ikke ride
sommer i by om sønda

gen, men de må dog
gerne holde andre fe
ster, forudsat, at det
går ordentligt til.
Der lukkes helt for
julestuerne. Al den
umoral - kyssen i kro
gene,
konebytning
o.s.v., der traditionelt
dyrkes, medens man
danser og leger pante
leg, gør det nødvendigt
én gang for alle at af
skaffe dem.
Det forlyder, at de
mest fromme fortalere
for
helligdagsloven
også krævede forbud
mod militær eksercits
om søndagen, men her

satte kongen grænsen.
Hvis
bønderkarlene
ikke kan samles til
øvelser efter kirketid,
falder hele forsvars
ordningen fra hinan
den, og man må sige
farvel til militsen.
Biskop Worm i Kø
benhavn mener ikke,
at helligdagsloven går
vidt nok. Det er ikke
tilstrækkeligt at sørge
for ædruelighed om
søndagen. Efter bi
skoppens opfattelse, er
spiritus roden til alt
ondt, og han foreslår,
at kongen bør forbyde
uprivilegerede kroer.

Frokostbordet
op med elevator
Det lille jagtslot Eremitagen midt i Dyrehaven nord for København står snart fær
digt. Det opføres i rokokostil med masser af ornamentik, rig anvendelse af marmor,
stuk og spejle. Slottet skal ikke anvendes til beboelse for den kongelige familie, men
kongen vil her under jagten indtage en velfortjent frokost. Kongen og hans jagtsel
skab kan på slottet spise fuldstændig uforstyrret af tjenerne. De dækker bordet i
kælderen under spisesalen og sender herlighederne op med elevator, midt i spisesa
lens gulv. Under måltidet sørger jagtselskabet selv for udskiftning af tallerkener og
andet service, som er stillet frem på småborde ved siden af taflets deltagere. Det
kaldes at spise en solitaire eller en hermitage. Ansvaret for arkitektur og byggeri
har Laurids de Thurah, og byggeriet har varet et par år.

Forhadt
godsejer

myrdet

København har fået et kongeslot som fuldt ud kan leve op til andre europæiske fyrstehuse. Forbilledet er Ver
sailles.

Præstø, 12. august 1738
En forhadt sydsjællandsk godsejer er
blevet myrdet af sine bønder. Det drejer
sig om Knud Ahasverus Becker, tidli
gere ridefoged på Vallø, nu landsdom
mer og ejer af godset Bækkeskov.
I formiddag red Becker ud på marken
for at kontrollere, hvordan det gik med
høslettet.
Han opdagede, at karlene havde
sluppet hestene, der skulle trække
høstvognen, løs, og at de gik og åd af
græsset. Becker fik et raserianfald,
trak sine pistoler og slog løs på en af
karlene, Ulrik Hermansen fra Lille
Tvede, med en kæp.

Alle slog liget

Hirschholm Slot er dronningens værk. Her trækker hun sig tilbage for at nyde den landlige stilhed, men
hun er ikke helt tilfreds og overvejer nye projekter.

Kongen river slotte ned
og bygger paladser
København, 1745
Opførelsen af det ny,
imponerende Christi
ansborg
Slot
og
Hirschholm Slot i
Nordsjælland har givet
kongeparret økonomi
ske vanskeligheder.
Begge slottene står
nu næsten færdige,
men byggeriet har væ
ret så kostbart, at det
på det nærmeste har
ruineret kongehuset.
Pragtprojekterne, der
er gennemført for at
kaste glans over det
enevældige
konge
dømme, har vakt for
argelse i befolkningen,
som synes, at det er
uansvarligt at kaste
sig ud i så kapitalkræ
vende forehavender i
en tid med økonomisk
krise.
I København er kong
Frederik 4.s netop mo
derniserede
Køben
havns Slot revet ned

for at give plads for et
nyt kæmpehus til kon
gefamilien. Forbilledet
er Versailles.
Prisen sniger sig op
på omkring tre milli
oner rigsdaler, og over
2000 mand har været
beskæftiget på bygge
pladsen.
Udvendig fremtræ
der slottet i ren barok,
mens det indre præges
af den lette franske ro
koko.
Arkitekturen
tegner Eigtved, Thurah og Håusser sig for,
og slottet skal ikke blot
tjene som kongebolig,
men også give plads
for højesteret, hofret,
borgret, det kongelige
konseil og zahlkammeret.
Til kronprins Frede
rik tænkes et palæ op
ført på den modsatte
side af kanalen.
Opførelsen
af
Hirschholm har dron

ningen taget sig af.
Også her lå et nyligt
ombygget og moderni
seret slot, som dron
ningen lod rive ned.
Laurids de Thurah
har erstattet de gamle
bygninger med et stort,
trefløjet slotskompleks
i fransk senbarok.
Det forlyder, at
dronningen ikke er
helt tilfreds med resul
tatet. Hun påtænker
længere mod nord ved
kysten at bygge endnu
et palads, Sofienberg,
hvor hun vil gøre brug
af den mere moderne
indstillede
arkitekt
Nikolai Eigtveds ta
lenter.
Finansieringen ta
ger dronningen sig selv
af.
Dyrt har det været,
men jeg har gjort det
for landets skyld ikke
for min egen, siger
hun.

Breve fra
læserne:
Jeg erindrer, at straks
efter den store ilde
brand udi København,
stadens magistrat an
ordnede, at vægterne
skulle råbe hvert kvar
ter. Denne anstalt var
et tordenslag for mig,
helst såsom jeg på
samme tid logerede udi
et hjørnehus på Gam
meltorv, thi såsom tor
vets cirkel var min
vægters distrikt, og
consekventer så snart
han ved råben havde
fuldendt sin cirkulære
gang, og kvarteret var
til ende, måtte han
straks begynde påny.
Det er troligt, at væg
terne selv ikke kunne
holde det længe ud. Jeg
ville ønske, at enten
jeg selv var lidt mindre
delikat, eller at mine
naboer og genboer var
lidt mere.
L. Holberg,
professor

Hermansen greb Beckers hest i tøjlen,
og de andre bønder kom løbende til.
Oluf Christoffersen fra Stavnstrup gik
løs på Becker med en høtyv, så lands
dommeren sank blødende ned fra sad
len, mens de andre bønder dængede den
allerede halvdøde Becker til med slag.
Da han ikke åndede mere, lagde
drabsmændene liget ud på engen og for
langte, at alle tilstedeværende skulle
slå på den døde, så de blev lige gode om
drabet. Også fem kvinder måtte tildele
liget hug og slag.
Ridefogeden hentede senere liget på
engen, og stadskirurg Jokum Karstens,
Køge, konstaterede »adskillige døde
lige sår«. Drabsmændene er arresteret
og har tilstået, at Becker faldt som offer
for et komplot.
Der venter nu drabsmændene døds
domme og hårde fængselsstraffe.

Springvand
i Kolding
Kolding, 20. januar 1736
Efter ansøgning fra Kolding er der be
vilget byen et springvand, som skal op
stilles på torvet. Springvandet, hvortil
der skal føres vand fra dammen neden
for slotsparken, skal tjene til byens for
skønnelse, men det forudsættes også, at
det kan blive et tiltrængt led i den al
mindelige vandforsyning.

Gøglerne
smides ud
Viborg, 21. marts 1738
Komedianter, taskenspillere og line
dansere er vist ud af landet og har fået
forbud mod at vise sig for fremtiden.
Det samme gælder folk, som rejser
rundt med såkaldte »lykkepotter« og
bortlodder gevinster. Især i Viborg
mærkes savnet. De mange gæster, som
plejede at indfinde sig til Viborg Snaps
ting, glædede sig over komedianternes
optræden.

NYDANSK
INDUSTRI:
EN KANON
OM UGEN
En af de første kanoner fra Frederiksværk.
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Eftertragtet ungkarl
Classen, som vil gå over i historien som dansk
industris grundlægger, tog som 19-årig teologisk
embedseksamen fra Københavns Universitet.
Men han blev aldrig præst.
Han skabte sig i stedet en levevej som forret
ningsmand, fortrinsvis i våbenbranchen. Han
havde held til at få store leverancer til den danske
hær og flåde, og da de danske myndigheder blev
klar over hans store tekniske indsigt i kanonstø
beri og krudtfremstilling, fik han chancen med
Frederiksværk.
Classen, som foruden sin herregård Arresødal
ved Frederiksværk har en gård i Gothersgade i
København og en gård uden for Østerport med
park, er nok den mest eftertragtede ungkarl i
dagens Danmark.

Sådan støber

Frederiksværk, julen 1757
Den norskfødte Johan Frederik Classen, 34, har
fået en ny dansk industri op at stå med en impo
nerende kapacitet: gennemsnitlig en kanon om
ugen. Dertil kommer en snes tusinde kugler og
bomber.
Samtidig er en krudtproduktion i gang på
grundlag af en kontrakt med hær og flåde på leve
ring af et par tusinde centner krudt årlig, dvs. lige
så mange tønder å 100 pund.

man
en kanon

Uden konkurrence
Frederiksværk er dermed uden konkurrence fra
de få andre virksomheder inden for branchen, en
krudtmølle i Hørsholm og kanonstøberiet på Geithuset i København.
Hidtil er alle forsøg på at skabe en større dansk
industrivirksomhed slået fejl. Med Frederiksværk
er det lykkedes for første gang.
Værket er imponerende med et stort støberi,
kanonboreværk og en række krudtmøller. Og det
hele drives af vandkraften i en afløbskanal, der er
gravet mellem Arresø og Roskilde Fjord.
Værket beskæftiger ca. 200 arbejdere, der bor
med deres familier i nybyggede rækkehuse. Des
uden yder bønderne fra de omliggende sogne ho
veri for værket. De fælder træer i de omliggende
skove til stenkulsfremstilling og tager sig i øvrigt
af virksomhedens transport. Endelig er en militær
vagtstyrke på 20-30 mand fast indkvarteret på
værket.

Danmarks,#

J.F. Classen er i år blevet udnævnt til generalkrigskommissær for artilleriet som en påskønnelse for den
gode start med Frederiksværk.

Kanonstøbning er en kompliceret proces.
Omkring en granstamme, beslået med brædder
og omviklet med halm, formes kanonen i ler og en
blanding af hestehår, komøg og voks. Mens model
len drejes rundt på to bukke, lægges friser, og
bånd, ornamenter og inskriptioner på, og til sidst
brændes og tørres den over ild.
Så lægges en kappe ovenpå. Den består af ler,
hestemøg og uldhår, og den styrkes af jernstænger
og -bånd. Også denne kappe bliver brændt og tør
ret, hvorefter granstammen og lermodellen fjer
nes.
Formen bliver nu rejst på højkant og sat ned i et
dybt hul, der fyldes med jord.
Metalovnen tændes tidligt om morgenen, og
hen på eftermiddagen er legeringen flydende. Når
urenligheder og slagger er skummet af, er det
store øjeblik inde, da støbemesteren med en stang
støder proppen til ovnens taphul ind.
Det flydende metal løber sydende og gnistrende
ned i formen, men først næste dag kan man få
vished for, om støbningen er vellykket.

Gæstearbejdere går
nu i gang på heden
Viborg, 16. maj 1760
De første tyske gæstearbejdere har i dag slået
sig ned på den jyske hede for at skabe sig en
fremtid i disse barske egne.
De danske bønder kalder kolonisterne
»kartoffeltyskere«, fordi de bl.a. vil dyrke de
herhjemme ikke særlig kendte rodfrugter på
den karrige hedejord.
Tyskerne tog det første spadestik til en ny
byggerby på Haverdal Hede sydvest for Vi
borg i morges, og allerede inden aften stod 19
primitive hytter klar til at huse de første fami
lier sommeren over.

Lokket til
Danmark
Staten har foræret ko
lonisterne et par hund
rede køer og stude til
en samlet værdi af
1.000 rigsdaler, og
desuden har koloni
sterne fået stillet byg
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gemateriale til rådig
hed, så de kan gå i
gang med at opføre
deres fremtidige gårde.
Der er planer om at
oprette lignende kolo
nier ved Grønhøj,
Stendal, Frederiksdal,
Frederiksmose, Christianshøj, Frederiks-

Udenrigsminister
storff
- hans initiativ.

Bern-

værk, Julianehede og
Christianshede.
I alt er der kommet
265 familier, bestå
ende af 965 mænd,
kvinder og børn til
landet, men en del af
dem truer med at rejse
hjem igen, idet de føler
sig lokket herop under
falske forudsætninger.
På initiativ af uden
rigsminister J. H. E.
Bernstorff gik den
danske legationsråd i
Frankfurt, Johan Fre
derik Moritz, sidste år i
gang med hvervningen
af kolonisterne.
Han havde fuldmagt
til at love de fattige
bønder i det krigshær
gede Pfalz skattefrihed
i tyve år samt forskel
lige andre privilegier,
hvis de ville rejse til
Danmark og opdyrke
heden.

Klavs’æbler
Sognefoged Klavs Pe
dersen, Havresøgård i
Nørre Snede, er den
første danske kartof
felavler.
I foråret 1759 kom
seks tyskere og bad om
natlogi hos ham, og
som betaling fik sogne
fogden 13 kartofler.
Han prøvede først at
give sine svin en af
kartoflerne, men de
ville ikke æde den. Så
lagde han de tolv re
sterende i jorden, og til
efteråret kunne han
grave mange fold frem.
På egnen blev de
kaldt »Klavs’ æbler«.

Hofsnedker
Ortmanndød
København, 1757
Hofsnedker Mathias
Ortmann, som drev
landets største mø
belsnedkeri i sin gård i
Gothersgade, er død.
Han leverede bl.a.
møbel- og snedkerar
bejder til Hirschholm
Slot og til talrige pa
læer i hovedstaden.
Alle hans møbler bar
hans firmamærke, og
han var den første, der
benyttede
moderne
reklamemetoder.
F.eks. indrykkede han
store annoncer i avi
serne med billeder fra
sine udstillingslokaler.

Offentligt
hospital i
København

Det ny hospital er udsmykket som et palæ,
bl.a. med sandstensfigurer som denne.

København, 1757
København har fået sit første offentlige
Hospital, Frederiks hospital, der er
bygget mellem Bredgade og Amaliegade.
Hospitalet, der har plads til 300 syge,
er delt i mands- og kvindeafdeling.
Ud til de to gader ligger toetages
bygninger, der rummer kirke, køkken,
badstue, apotek, vaskehus og funkti
onærboliger.
Sygestuerne er indrettet i lave étplanspavilloner, der omslutter den
store grønnegård.
Selv om hospitalet betegner et stort
fremskridt, rejses der også kritik imod
det. Da det er bygget på opfyldt grund
og uden kældre, er rummene meget
fugtige, og de åbne rendestene og la
tringruber viser, hvor lidt der er tænkt
på moderne hygiejne.

Nye regler for
henrettelser
København, 22. december 1758
Efter klager fra bødlerne rundt om i
landet er der indført en lempelse i hen
rettelsesproceduren. Hidtil har døds
dømte mordere skullet knibes med en
gloende tang på gerningsstedet og
derpå knibes yderligere fire gange på
vej til skafottet. Det har givet proble
mer. På landet er der ofte langt fra ger
ningsstedet til skafottet, så skarprette
ren har haft besvær med at slæbe værk
tøjet med. Desuden sker det, at morde
ren skal transporteres pr. båd, hvilket
gør forholdene endnu vanskeligere.
Derfor tillades det nu, at den døds
dømte knibes alle fem gange på ger
ningsstedet.

Storværk over
den danske flora
København, 27. april 1759
Den kendte videnskabsmand Georg
Christian Oeder har af staten fået en
bevilling på 2.500 rigsdaler til. udgi
velse af »Flora Danica«, et værk, der
skal indeholde beskrivelser og tegnin
ger af alle vækster i Danmark, Norge
og hertugdømmerne.

HOFSKANDALE:
KONGEN TURER
BYEN RUNDT
MED EN LUDER

I sine gode øjeblikke virker kong Christian velbegavet,
men i lange perioder synker han hen i apati.

Det samler altid stort opløb, når kongen kommer kørende i sin karet til slottet efter sine ture i byen.

København,
efteråret 1767
Kong Christian 7., 17,
er indblandet i en af
fære, som truer med at
skandalisere kongehu
set. Det er afsløret, at
det er kongen som
sammen med bl.a. en
berygtet prostitueret,
Støvlet-Katrine,
22,
om aftenen og natten
råbende og skrigende
og stærkt berusede ter
roriserer byen.
En morgen fulgte
nogle drenge majestæ
ten helt til Christians
borgs slotsport med rå
bene: »Christian, kom
mer du fra din hore?
Se, hvor du raver!« Ved
porten genkendte vag-

terne kongen og gjorde
honnør.

Matrostøj
Støvlet-Katrine synes
mere at være optaget
af at føre kongen nedad
end sig selv opad. Hun
klæder sig i matrostøj
og går med støvler og
ligner snarere en mand
end en kvinde. Hendes
maskuline udseende
synes at passe kongen
godt. Sammen turer de
rundt i byen og slår løs
på folk og på hinanden.
Tilsyneladende inter
esserer ingen af dem
sig for et almindeligt
seksuelt forhold.
Ofte lægger de vejen

forbi bordeller, hvor de
tæver pigerne og begår
hærværk for hundred
vis af rigsdaler. Folk
flygter i panik, når
kongen og hans »ven
ner« ses i farvandet.
Hvis man ikke kom
mer væk i en fart, risi
kerer man at blive
slået ned. Vægterne
ved ikke rigtigt, om de
skal tage kampen op.
Nogle gør det, mens
andre viger tilbage af
frygt for konsekven
serne.
En morgen fremviste
kongen med stolthed
en morgenstjerne, som
han personligt havde
fravristet en vægter
under et slagsmål. Det

kan gå voldsomt til, og
kongen får af og til så
mange bank, at han
må lægge sig syg
dagen efter.

Syr støvler
Anne Cathrine Benthagen er hendes bor
gerlige navn. Det
menes, hendes far er
prins Georg af Braunschweig-Bevern. Mo
deren blev gift med en
soldat, og prinsen sør
gede for Katrines op
dragelse hos borgerlige
plejeforældre. Herefter
kom hun tilbage til
moderen, hvor hun
hjalp hende med at sy
støvletter, bl.a. til offi
cerer. Deraf navnet.

Støvlet-Katrine væk Dronningen får søn
København, 5. januar 1768
Ved at fortælle kongen, at folket er på oprørets
rand af forargelse over hans forbindelse med Støv
let-Katrine er det lykkedes statsminister E. H.
Schimmelmann at få fjernet hende fra hoffet. Hun
er i dag sendt til Hamborg, hvor hun ventes at
gifte sig og vil modtage en statspension.

København, 28. januar 1768
Dronning Caroline Mathilde, 16, har i dag født en
tronfølger, en velskabt dreng, som får navnet Fre
derik. Kongens lærer påstår, at det er hans skyld,
at kongeparret overhovedet har fået et barn. Han
drillede kongen med, at han tvivlede på, at kon
gen var en rigtig mand. Det hjalp.

Kongen
sindssyg
Det kan ikke længere skjules, at kong Christian 7.
lider af en alvorlig sindssygdom. Kongen får vold
somme raserianfald, hvor han knuser alt omkring
sig, og i perioder lider han af sløvhed og angst.
Hertil kommer hans trang til det umoralske og
hans kynisme over for andre mennesker.
Kongen ynder at fyre sine medarbejdere med
minutters varsel. En, der står hoffet nær: »Den
der i den ene time bliver holdt så vigtig og formå
ende hos kongen, at han kan udrette alting, får
ofte inden aften et brev om at forsvinde ud af byen
inden 24 timer uden at få nogen anden motivering
end: Thi sådan behager det os.«

Afsporet
Med denne afsporede holdning er det de destruk
tive kræfter ved hoffet, som sidder med størst
magt.
Kongens tilstand skifter meget. Han kan sidde i
timevis, stirre på sin hånd og prikke sig i maven,
fablende om »at han skal gøre sig hård«. Til andre
tider er han uhyggeligt selvovervurderende og
fuldstændig kold over for konsekvenserne af sine
beslutninger. Han har uhyggelige vrangforestil
linger, og kan tale om, at han er et forbyttet barn
og slet ikke kan klare opgaven som konge.
Det vakte opsigt, da kong Christian for nylig
efter eget ønske overværede en meget barbarisk
henrettelse. Det blodige drama optog kongen i den
grad, at han efter begivenheden med stor iver
gennemspillede henrettelsen igen og igen med sig
selv i rollen som den dødsdømte.

Skuespillerinde

Nye huse
uden pynt

sporløst væk
Mette Marie Rose, 19.

København, 13. marts 1765
En kendt skuespillerinde på Komediehuset er i aftes bortført og holdes skjult
et eller andet sted i hovedstaden. Det drejer sig om Mette Marie Rose, 19,
datter af skuespiller Christopher Pauli Rose. Der går rygter om, at bortføre
ren er adelsmanden, grev Danneskiold-Laurvigen, og det menes, at greven
gemmer pigen i sit palæ i Store Kongensgade.

Den 19-årige skue
spillerinde optrådte i
aftes, og det menes at
hun blev hentet umid
delbart efter forestil
lingen. Tilsyneladende
satte hun sig ikke til
modværge, og noget
kunne tyde på, at hun
har været indforstået
med
forsvindings
nummeret. Kollega

erne på teateret siger,
at den kvindeglade
grev Laurvigen i nogen
tid har jagtet pigen.
Pigens mor har for
mentlig en finger med i
spillet.
Christopher Rose kræ
ver omgående udleve
ring af sin datter. Han
skulle i aftes møde
grev Laurvigen hos

Marschalls, restaura
tionen på hjørnet af
Reverentsgade. Gre
ven nærer stor inte
resse for teateret og
har kendt skuespille
ren gennem lang tid.
Imidlertid måtte gre
ven hurtigt forlade sel
skabet, og skuespille
ren blev ladt tilbage
med en infanterikap-

tajn og et par søoffice
rer. Rose forklarer, at
de pludselig blev vold
somme, da han ville
forlade restaurationen
og holdt ham som gid
sel. Han forsøgte flere
gange at komme hen
til vinduet for at råbe
om hjælp, men blev
overmandet af office
rerne.
Politiet nægter at
tage sig af sagen og har
afvist Rose, fordi han
ikke kan fremføre be
viser for, at grev
Laurvigen står bag
bortførelsen.

Dansk
hær på

100.000
mand
København,oktober1763
Vi skal have en hær på
100.000 danske solda
ter. Det mener præsi
denten i den nyopret
tede generalkrigsdi
rektion, franskmanden
Saint Germain. En
hærreform skal nu
gennemføres, og et vig
tigt led i reformen er
oprettelse af en velud
dannet, national hær.
Den sørgelige bon
demilits med dens søn
dags-eksercits er langt
fra god nok, men indtil
noget bedre kan skaf
fes - og det er ikke
mindst
et
penge
spørgsmål - vil bonde
soldaterne blive ind
rulleret i de hvervede
regimenter.

Forbilledet
For Saint Germain og
for mange yngre office
rer, er der ingen tvivl
om, hvor forbilledet
skal hentes. Det er
Frederik den Stores
nationale, preussiske
hær, man efterligner.
De pyntelige garderre
gimenter skal reduce
res, og det tunge ryt
teri beskæres. Der er
mere brug for feltartil
leri og hurtige husarer.
Der vil i fremtiden
heller ikke være brug
for officerer, der har
købt deres bestallin
ger. Nu tæller kun
kvalifikationerne.

København, 1763
Arkitekten N. H. Jardin er ved at skabe
en ny arkitektur stærkt inspireret af
den romerske enkelhed. Den ny stil ses
især i en række moderniserings- og
ombygningsarbejder.
Det er endnu for tidligt at udtale sig
om, hvad Jardin kan få ud af Frederikskirken i København, som han over
tog efter Nikolai Eigtved. Bevillin
gerne til dette byggeri er nu så små, at
det i realiteten er stoppet.

Moderniseret lysthus
Men hvis Jardin må afskrive det store
projekt, har han til gengæld fået så me
get desto mere tid til det lille. Netop nu,
da han har opholdt sig i Danmark i otte
år og er professor ved Kunstakademiet
og chef for det kongelige bygningsvæ
sen, kan man for alvor se resultaterne
af hans virke. For grev Otto Thott har
han ombygget facaden på det gamle
palæ på Kongens Nytorv - så at sige til
ukendelighed. For fire år siden fik han
til opgave at modernisere Frederik den
Andens gamle lysthus Lundehave nord
for Helsingør - uden at ødelægge det
oprindelige hus. Resultatet kan beses
nu. Lundehave står der godt nok, men
omsluttet af en ny bygning i helt mo
derne stil.

Bemstorffs slot
Samtidig bygger Jardin et lystslot for
sin ven og velynder udenrigsminister
grev J. H. E. Bernstorff ved Jægers
borg. Det går lidt langsomt, for greven
er sparsommelig, men huset er da
kommet under tag, og det røber sig som
et værk af den unge franske og altså nu
også danske arkitektur.
Jardin har studeret i flere år i Rom
og er modstander af for meget pynt på
sine huse. På grev Thotts palæ tillod
han sig endnu nogle overdådige sving
og gesvejsninger, men på det ombyg
gede Lundehave er dekorationerne re
duceret stærkt, og på Bernstorff er de
skrabet næsten bort.

Sådan ser
Paris, 1767
Parisermoden dikterer stadig bredere fiskebensskørter under krinolinekjolen. Se
blot på dette billede. Pariserdamen må kante sig sidelæns ind i sin loge i Operaen.

Advarsel mod snøreliv
København, 1767
I en ny bog, skrevet af
læge Jens Bang, adva
res kvinderne i drasti
ske vendinger mod
misbrug af krinoline
dragtens snøreliv - hør
blot:
»Skælver, I smukke.
Dette for eders skøn
hed bestemte redskab
bliver ofte en kilde til
mange sygdomme, ja,
til døden selv.
En plages af hoved
pine, tand- eller ørepi
ne, en anden af kolik
eller sting i siderne.

Anledningen
til
disse farlige tilfælde
bekommes ved snøreli
vets trykning, især på
underlivet. Ved denne
trykning og klemning
forstyrres maven, for
døjelsens værksted, i
sine
forretninger.
Tarmene har ikke
magt nok til at forjage
urenlighederne. Disse
holdes altså tilbage,
bliver hårde, trykker
på nerverne, opirrer
dem til krampe og gi
ver anledning til for
stoppelser og bul-

mende vinde.
Se hist, en blegnende
yndighed. Hun dåner,
falder i afmagt. Snøre
livet må lindes. Nu får
den døende luft, blodet
kommer i sin ordent
lige gang igen, og livet
iler til sit forrige hjem.
Athenienserne havde
nogle blandt deres øv
righedspersoner, som
skulle have opsigt med
fruentimmernes dragt.
Mon ikke slige perso
ner var lige så nødven
dige hos os?«
Jo, mon ikke.

Danmark ud
København, 1763.
Arbejdet med det store, nøjagtige dan
markskort, som Videnskabernes Sel
skab satte i gang for seks år siden,
kommer nu for alvor i gang efter en del
forsinkelser i starten.
Mere end 800 målebordsblade skal
tegnes, før Danmark er kortlagt.
Den første opmålingslinje trækkes
fra Tinghøj til Brøndby sydvest for Kø
benhavn. Den bliver den ene side i en
ligesidet trekant, hvis midtpunkt er
Rundetårn. Det er nemlig så heldigt, at
den franske astronom Jean Picard be
stemte Rundetårns nøjagtige placering
på jordkloden, og det nye danmarkskort
placerer alle geografiske punkter i
Danmark præcist i forhold til verdens
kortet. Det bliver spændende at se, om
Danmark ligner det billede, vi har
dannet os.

Struensee er far
til ny prinsesse

Danmarks

•i

Hørsholm, 7. juli 1771

Dronningen - nedkommet

Under sit sommerophold på Hørsholm Slot har dronning Caroline
Mathilde, 20, i dag født en velskabt pige, som får navnet Louise Augu
sta. Hun har i forvejen en søn med kongen, den nu 3-årige kronprins
Frederik. Den lille piges far er uden tvivl Struensee. Struensee lægger
ikke mere skjul på, at dronningen er hans elskerinde. Han blev hendes
elsker allerede sidste år, da han flyttede ind på Christiansborg med
hurtig adgang til hendes soveværelse ad en hemmelig trappe.

Nyheder

STRUENSEE DIKTATOR
NU HAR HAN
MERE MAGT
END KONGEN
Hørsholm, 15. juli 1771
Johan Friedrich Struensee, 34, er nu diktator i
Danmark. Han er i dag blevet udnævnt til geheimekabinetsminister. Det betyder, at hans under
skrift får samme gyldighed som kongens, så han
kan udstede kabinetsordrer på egen hånd.
I virkeligheden har Struensee mere magt end
kongen. Christian 7.s tilstand forværres fra dag
til dag. Han beskæftiger sig ikke længere med re
geringsanliggender. Alt overlades til Struensee.

Struensee - han er præstesøn.

Lynkarriere via

dronningens seng
Struensee har gjort lynkarriere, og hans vej til
magten er gået via dronningens seng.
Kongen mødte ham på sin store udenlandsrejse
for to år siden og tog ham med til Danmark som
livlæge.
Han fik stor indflydelse på kongen, og han lagde
bevidst an på dronningen.

Mange reformer
Struensee vil hurtigt
gennemføre en række
reformer: statsadmini
strationen skal effek
tiviseres og forenkles.
Statens bureaukrati
skæres kraftigt ned.
Aristokratiets indfly
delse
indskrænkes,
idet ansættelser i of
fentlige
stillinger
fremtidig udelukkende
skal ske efter kvalifi
kationer.
Struensees forbillede
er Frederik den Store
af Preussen og hans
velsmurte
kabinets

styre. Han vil indføre
et lignende system i
Danmark. Og hvis han
får gennemført blot en
del af sine ideer, vil det
danske samfund fuld
stændig forandre ka
rakter.
Selv om der princi
pielt er meget rigtigt i
hans program, kan han
vente at møde mod
stand. Dertil kommer,
at de fleste finder at
han er en belastning
for landet med sit
åbenlyse forhold til
dronningen.

Struense-Brandt
er blevet grever
Hørsholm, 7. juli 1771
Struensee og Brandt har ladet sig optage i gre
vestanden som lensgrever med egne våbenskjold.
De har samtidig ladet kongen forære sig 60.000
rigsdaler hver.

Første intrige
Flyveblad med tegning af dronningen til hest i mands
dragt.

Vild forargelse
mod dronningen
Det vækker forargelse, at dronningen viser sig of
fentligt til hest - overskrævs efter den ny mode.
Hun er iklædt rød eller hvid herrefrakke, gule
skindbukser, herrestøvler med sporer, mandshat
og upudret, opflettet hår.
Når hun tumler sin hest glemmer hun ikke blot,
at hun er dronning, men også at hun er fruentim
mer, siger man.
Men mest forargelse vækker dog hendes forhold
til Struensee. »Er det muligt, at en hustrus boler
kan være hendes mands oprigtige ven og rådgi
ver?« spørger man. Og i Kongens Have har en
spøgefugl Qemet penis på en træstatue og på en
seddel skrevet: »Var Struensee som du, var han ej
greve nu«.

Især forholdet til dronningen kom til at betyde
noget for hans karriere. For ham var hun en blot
en elskerinde blandt mange, men den forsømte
unge dronning forelskede sig dybt i den charme
rende livlæge, og han benyttede sig af det.
Under kongefamiliens sommerophold i hertug
dømmerne sidste år begyndte intrigerne. Kongens
forlystelsesråd Conrad Holck blev fyret, og hans
job givet til Struensees ven, Enevold Brandt, 33.
Struensees største triumf var imidlertid, at det i
efterårets løb lykkedes ham at udmanøvrere
landets store statsmand, den 58-årige udenrigs
minister J. H. E. Bernstorff, som blev gjort an
svarlig for en mislykket militær operation i Alge
riet.

Eneste minister
I december fik Struensee kongens samtykke til at
opløse statsrådet, han indførte kabinetsstyre og
var fra da af kongens eneste minister.
Struensee er præstesøn fra Halle. Hans stærkt
pietistiske opdragelse har gjort ham stærkt irreli
giøs. Han har studeret medicin og var, da Chri
stian 7. hentede ham til Danmark, stadsfysikus i
Altona.

Vi får pressefrihed
København, september 1770
Nu kan man i blade og skrifter sætte sin mening
på tryk, selv om den går imod magthaverne. Cen
suren er afskaffet. Struensee har taget skridt til
liberaliseringen, fordi han mener, det er nødven
digt at få en fri debat i gang, hvis det skal lykkes
at få hans mange reformer igennem.
Struensee: »Jeg tror, det er lige så skadeligt for
sandheden som til hindring for opdagelsen af ned
arvede vildfarelser og fordomme, når folk
skræmmes fra at skrive frit efter deres overbevis
ning og angribe misbrug og fordomme.«

Kongen har i anledning af trykkefrihedens ind
førelse modtaget et smigrende brev fra Voltaire,
som understreger, at den danske ordning er i op
lysningens ånd.
Liberaliseringen har imidlertid udløst en hetz
mod landets styre i almindelighed og mod Struen
see i særdeleshed. Bladene skyr ingen midler for
at svine de ansvarlige til. Loven giver frit spil,
fordi den ikke indeholder en passus om ansvar og
om, at der skal skrives under navn. Vi erfarer, at
en stramning af trykkefriheden på dette punkt
allerede er på vej.

Stopper tal-lotteriet:

Folk amok og spiller

sig fra hus og hjem
København, 1771
Må Struensees nyind
førte tallotteri stoppes
igen? Spillelidenska
ben rider København
som en mare, og der er
allerede eksempler på,
at folk har spillet sig
fra hus og hjem.
Ved trækningen for
leden satte et skoma
gerægtepar en større
sum ind på numrene
12, 5 og 1. Konen
havde set i kaffegrums,
at de ville komme ud
med gevinst. De aftal
te, at konen, som
skulle overvære træk
ningen på torvet, kørte
hjem med pengene i
karet.
I mellemtiden skulle
manden rydde ud i
deres bohave. Møb
lerne var gamle og
slidte, og en del af lot-

teripengene skulle in
vesteres i nye møbler.
Sikker i sin sag
mødte konen op på tor
vet. Hun fik et chok, da
hun fandt ud af, at in
gen af hendes numre
var udtrukket og styr
tede besvimet om på
jorden. Tililende fik
hende bragt så nogen
lunde til hægterne
igen, men hun var helt
konfus, og venlige og
hjælpsomme menne
sker fik fat i en karet
til at køre hende hjem.
Manden holdt øje
med vognen i vinduet.
Straks kareten duk
kede op, gik han i krig.
Alt blev ødelagt.
Da den barske sand
hed var gået op for
skomageren
udbrød
han bittert: »Det var jo
et fandens spil!«

60.000 i gevinst
En gevinst på 60.000
gange det indskudte
beløb er topgevinsten i
tallotteriet. Spillerne
skal benytte et særligt
system for at være med
i kampen om den store
gevinst, og de kan ind
skyde fra to skilling til
1 rigsdaler og altså
vinde 60.000 rigsdaler,
hvis de er heldige.
Man kan deltage i
lotteriet på flere for
skellige måder. Det
mest almindelige er at
spille på et enkelt
nummer.
Indskuds-

rammen her er fra 2
skilling til 1000 rigs
daler, og i tilfælde af
udtrækning
vindes
indskuddet
femten
gange hjem.
Ved et indskud på 2
skilling kan du få en
gevinst på 30 skilling,
1 mark giver 2 rigsda
ler og 48 skilling, 1
rigsdaler 15, 10 rigsda
ler 150 og 1000 rigsda
ler 15.000.
Ved udtrækningen
i-dag vandt følgende
numre:
65 - 22 - 17 - 51 - 76.
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Efter otte års arbejde nærmer sig nu
fuldendelsen af rytterstatuen af Frede
rik den Femte. Kunstværket står på
»Frederikspladsen« midt mellem de
fire smukke rokokopalæer. Den franske
billedhugger Jacques Saly står for ar
bejdet, som tegner til at blive meget
vellykket. Det er den bedste rytterstatue nord for Alperne, siges der om Salys
værk, og ene voldskongen kan være
godt tilfreds.

Fridage
afskaffes

Der kan spilles på numrene 1-90, og der foretages ento trækninger hver måned. De finder sted foran råd
huset på Gammeltorv. De 90 numre puttes i små dåser,
som lægges ind i lykke-maskinen (til venstre i billedet).
Numrene blandes godt, før udtrækningen begynder.
Den er offentlig og sker under nøje overvågelse af lot
teribestyrelsen (siddende ved bordet). De heldige
numre holdes op, så alle kan se dem.

. „................. _
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Her bringes denne måneds lotto-service. Systemet
skulle være meget sikkert, og giver dig virkelig
gode chancer for at få noget ud af dine penge.
Sådan bruger du tabellen:
1) Vælg et tilfældigt tal, hold fingeren på det og
vælg alle de tal langs ned i hver række, der er
det syvende forfra.
2) Tag igen et tilfældigt tal og derefter det tredje
tal i fjerde række fra neden - fra begge sider, og
det andet tal i fjerde række fra oven - igen fra
begge sider.
3) Vælg først et tilfældigt tal, derefter det tal der
står skråt nedefter til højre og det skråt opefter
til venstre.

Vi skal til at arbejde noget mere. Stru
ensee er i gang med at rydde op i hel
ligdagssystemet og vil afskaffe nogle
helligdage fra den katolske tid. Be
grundelsen: de bliver mere brugt til le
diggang og laster end til sand gudsdyr
kelse. Struensees anslag mod hævd
vundne fridage mødes med en storm af
protester.
Det går bl.a. ud over tredje påskedag
og tredje pinsedag, som stadig kan blive
stående i almanakken, men som ikke
skal helligholdes.
Også helligtrekongersdag forsvinder
som fridag. De derefter følgende søn
dage kaldes søndag efter hellig tre kon
ger. Det indebærer den fordel, at kirke
gængerne lettere kan finde de salmer,
evangelier og epistler, som er anført i
salmebøgerne under de pågældende
søndage.
Falder helligtrekongersdag på en
søndag kan den benævnes søndag efter
nytår.
Heller ikke Maria renselsesdag i fe
bruar - kyndelmissedag - er helligdag
længere. Det samme gælder sankthans
dag, Maria besøgelsesdag, mikkelsdag,
mortensdag og flere andre.

Stop for
babydrab
Folk mener, Struensee opfordrer til
umoralsk livsførelse. For at komme de
mange drab på nyfødte til livs har han
oprettet den Kongelige Opfostringsstif
telse. Foran stiftelsen står en foret kas
se, hvor mødre kan anbringe uønskede
børn, som så opdrages på det offentliges
bekostning.

NU HAR HAN
FÅET NOK,

SKREG FOLK

Henrettelsen blev et blodigt skuespil, og de fleste af de tusinder af tilskuere fandt, at det gik for vidt. Her holder
skarpretteren - ifølge traditionen - Brandts afhuggede hoved op, så alle kan overbevises om, at halshugnin
gen er fuldbyrdet. Det samme skete med Struensees hoved. Da læberne ligesom bevægede sig bemærkede en
officer: »Se, gehejmeministeren vil endnu diktere os en kabinetsordre!«

København, tirsdag 28. april 1772
»Nu er det nok! Nu er det nok!« Folk var rystede
over brutaliteten og råheden under henrettelsen
af greverne Struensee, 35, og Brandt, 34, i dag på
Øster Fælled. Da skarpretteren triumferende vi
ste Struensees afhuggede hoved frem, begyndte
tilskuerne højlydt at protestere.
Først var højre hånd hugget af i levende live, og
efter halshugningen fulgte partering af kroppen,
som lagdes på hjul og stejle, mens hovedet og hån
den blev sat på en stage.
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Grebet ved
maskeballet

Arrestordren mod Struensee og Brandt

Dommen over Struensee og Brandt faldt for tre
dage siden. De blev begge kendt skyldige i maje
stætsfornærmelse .
Hovedanklagen mod Struensee var hans forhold
til dronning Caroline Mathilde, 21, og hans
magtmisbrug ved at tiltage sig diktatorisk magt
uden om kongen og hans brutale behandling af
kongen.
Brandt blev bl.a. dømt for at have pryglet kon
gen.
De to grever blev arresteret efter et maskebal
på hofteatret 16. januar i år.
Natten til 17. januar kl. 4 gik kupfolkene i ak
tion. Med en arrestordre, underskrevet af kong
Christian 7. og enkedronning Juliane Marie, brød
de ind i grevernes soveværelser. I deres maskera
detøj blev de to grever ført til Kastellet som fan
ger.

Tomme gader
Københavns gader lå fuldstændig menneske
tomme hen i dag. Alle fulgte det blodige skuespil
på Øster Fælled. Men tilskuernes reaktion var
uventet, og dagen blev ikke den festdag, mændene
bag kuppet havde regnet med som et punktum for
Struensees despotiske styre.

»Hvor er greven?«

Alle lamslået
Rundt om skafottet søgte en ring af militær at
holde de nysgerrige på afstand. Både Struensee og
Brandt bar stadig maskebalsdragterne fra anhol
delsesnatten, da deres eventyr fik en brat afslut
ning. Et par præster førte dem til skafottet, hvor
skarpretteren smadrede en efterligning af deres
grevelige våbner.
Turen kom først til Brandt. Umiddelbart efter
fik Struensee sin bekomst. Brandt håbede til det
sidste på benådning, fordi hans rolle sammenlig
net med Struensees havde været meget lille. Hel
ler ikke Struensee regnede med, at man ville gå så
vidt.

Danmarks^

Struensees (øverst) og Brandts adelsskjolde, der blev
brudt i stykker på retterstedet.

Først ved 7-tiden blev dronning Caroline Mat
hilde vækket af sin kammerjomfru, som underret
tede hende om, hvad der var sket.
»Hvor er greven?«, skreg hun, da hun i sin nat
særk styrtede ned ad trappen til Struensees væ
relse, som hun fandt tomt.
Dronningen blev straks ført til Kronborg og er
nu sendt hjem til England, efter at kongen har
ladet sig skille fra hende.
Hun har ikke fået sine børn med. Hverken søn
nen, Frederik, som er dansk kronarving, eller dat
teren Louise Augusta.
Hun nægtede i begyndelsen at have stået i for
hold til Struensee, men til sidst bekendte hun.

Landets

Wessel fik
publikum
til at le

ældste

død,
blev

146 år
Århus, 9. oktober 1772
Landets ældste ind
bygger er død. Det er
Christian
Jacobsen
Drakenberg, Århus,
som påstås ved sin død
at være 146 år gam
mel.
Drakenberg fødtes i
Bohuslån 1629, da
dette landskab var
norsk. Han har levet
under syv konger, og
han deltog i tre store
krige mod Sverige.
Indimellem sejlede han
med handelsskibe, og
68 år gammel blev han
taget til fange af algierske sørøvere, der
gjorde ham til slave,
men han slap ud af
slaveriet i en alder af
83.
Han rejste til føde
sognet Skee for at få en
udskrift af kirkebogen,
der kunne dokumente
re, at han virkelig var
født i 1626.

Klager:
Færge
service
dårlig
Århus, 11. februar 1773
Der klages for tiden
meget over manglen
de service på ÅrhusKalundborg-overfarten.
De rejsende finder, at
drikkepengesystemet
har taget overhånd, og
ikke mindst de mange
kreaturer, der overfø
res fra Jylland, volder
problemer. For at sikre
sig overfart foretager
de københavnske krea
turhandlere pladsre
servering endnu før de
har købt et eneste
stykke kvæg. Det med
fører, at ingen på for
hånd kan vide, hvor
mange
kreaturer,
smakkerne kommer til
at tage med, før de er
om bord. For fremtiden
vil man derfor kun
kunne bestille plads
fire dage frem i tiden.

Det går voldsomt til, når et bordel stormes. Der meldes om meget omfattende skader.
Aktionerne minder mere om hærværk end rimelig håndhævelse af lov og orden.
Ødelæggelserne skal formentlig ses som en reaktion og et opgør med den forhadte
Struensee-epoke, hvor letsind og umoral var en væsentlig ingrediens.

Bølge af bordel
razziaer efter
Struensees fald
København, 1773
Struensees fald og
henrettelse har udløst
en bølge af ra ziaer
mod Københavns bor
deller. Mange mener,
Struensee holdt hån
den over de prostitu
erede ved at se igen
nem fingre med deres
ulovlige virksomhed.
Flere bordeller er ble
vet totalt splittet ad, og
der venter i den kom
mende tid en lang
række sager mod bor
delværtinder
og
glædespiger.
Prostitutionens be
tydelige omfang hæn-

ger sammen med ho
vedstaden som garni
sonsby. Kontaktstedet
mellem prostituerede
og kunder er som oftest
byens mange skumle
beværtninger og knej
per, og bordelejerne
driver i tilfælde virk
somheden i forbindelse
med et værtshus.
Området ved Nikolaj
Kirke - Øster kvarter tiltrækker mange lu
dere, og Laksegade
regnes for at være glæ
de s gade. Det er et af
byens værste slum
kvarterer, og nøden og
fattigdommen driver

pigerne ud i utugt.
Utugt og løsgængeri
takseres til anbrin
gelse i Børnehuset
(kvindefængslet)
på
Christianshavn
og
kagstrygning. I Bør
nehuset sættes de
dømte til tvangsarbej
de. Mange står ikke
opholdet
igennem.
Hverdagen er streng,
og de prostituerede er
ofte op til strafafsoning
stærkt svækkede af
uhelbredelige
køns
sygdomme. Dødelighe
den er stor. Alene i ja
nuar og februar i fjor
døde 45 ud af 450.

Nu kan du køre til
Roskilde på 2 timer
Roskilde, 13. december
1773
Så er Roskildevej fær
dig, og skulle der
endnu mangle et eller
andet, må man forelø
big affinde sig med det.
Fra i dag skal de rej
sende, der tager fra
hovedstaden til Ros
kilde betale bompenge
ved Damhuskroen - 12
skilling for en karet
med seks heste, 6 skil
ling for en karet med to
heste, 2 skilling for en
bondevogn og 2 skil
ling for en rytter.
På den ny vej kan

turen fra København
til Roskilde gøres på
mellem to og tre timer,
hvor man tidligere
måtte
regne
med
mindst det dobbelte.
Trafikanterne behøver
ikke længere at køre
uden om vandfyldte
huller, og uheld som
knækkede vognstæn
ger og brækkede hjul
vil på den jævne vej
blive sjældne.
Den er 20 alen bred,
plan som et stuegulv.
Og den er så lige, som
var den slået med en
lineal. Vejmyndighe

derne har strenge
ordrer til kun at bygge
lige veje, medmindre
det bliver nødvendigt
at føre vejen uden om
et højdedrag eller en
bundløs mose.
Men der lyder også
kritiske røster. Roskil
devej er blevet dræ
bende ensformig, siger
man, og monotonien
truer trafiksikkerhe
den.
Den eneste under
holdning, man overho
vedet finder på sådan
en vej, består i at over
hale andre vogne.

Johan Herman Wessel, nordmand og ikke
meget for at bestille noget.

København, 26. marts 1773.
Der skrives teaterhistorie i disse år. For
kun ét år siden havde teatret premiere
på Johan Nordahl Bruns tragedie »Zarine«, og det kunne fastslås, at Køben
havn langt om længe havde fået en
dramatiker, der beherskede den store
franske tragediestil. Publikum var be
gejstret og svømmede væk i suk og tå
rer overden sørgelige kærlighedshistorie
mellem den tapre feltherre Stryange
og hans krigsfange, den skønne og li
denskabelige dronning Zarine.

Masser af lig
I aftes brød det samme publikum sam
men igen - i bragende latterkaskader,
og det til trods for, at scenen kort før
tæppefald svømmede med lig. Alle
medvirkende uden undtagelse begik
selvmord. En mere konsekvent trage
die har man vist aldirg set - heller ikke
nogen morsommere komedie, for »Kær
lighed uden strømper« er simpelthen en
farce.
At referere handlingen er umuligt,
for alt er spøg og pjat. Det må være nok
at fortælle, at vi ikke har at gøre med
romerske kejsere eller ædle muhammedanere, men med godtfolk af det
jævnere københavnske borgerskab. Det
hele foregår i en højtravende stil, og in
tet mangler - ejheller svulmende arier,
der er sat i musik af teaterets kapelme
ster Paolo Scalabrini, der har moret sig
med at udlevere den italienske opera.

Gal nordmand
Folk skreg af grin, og i dag spørger alle:
Hvem er Johan Herman Wessel, styk
kets forfatter?
Han er nordmand, 31 år, og har i en
halv snes år levet i København som
evighedsstudent og sproglærer. Han
holder til i madam Juels kaffehus i Læ
derstræde, hvor han folder sig ud som
selskabsmenneske i en kreds af nordmænd. Han smider om sig med vittige
og fikse vers, men hader regelmæssigt
arbejde. »Kærlighed uden strømper«
skrev han sidste år for sjov - nærmest
som et privat drilleri i anledning af
landsmanden Johan Nordahl Bruns
succes på »Zarine«.

TRÆHESTEN
PÅ BÅLET

Træhesten brænder. Det
syn ses overalt i landet,
efter at statsrådet har
vedtaget loven, som
standser torturen mod
fæstebønder, der ikke
kunne gøre deres herremænd tilpas.

NU ER DE DANSKE

Vigtigste lov
I dag er den hidtil vig
tigste landbrugsreform
underskrevet af stats
rådet: stavnsbåndet er
ophævet. Fra nu af er
danske bønder frie
borgere, der kan rejse
hvorhen de vil.
Da
stavnsbåndet
blev indført i 1733 var

forklaringen den, at
det var nødvendigt,
når der skulle skaffes
mandskab til forsva
ret. Det kunne jo ikke
gå, at bønderne bare
flyttede, hvis de blev
udskrevet til hæren.
Nu er udskrivningen
overgået til staten.

Men ikke alle bønder
er med ét slag blevet
frie. Øjeblikkelig virk
ning har den nye lov
kun for dem, der er un
der 14 eller over 36 år.
For de andre kommer
friheden efterhånden,
og år 1800 - altså om
12 år, er alle frie.
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Ludvig Reventlow

De fire mænd
der talte
bondens sag

Christian Reventlow

Officielt
står
en
16-mands kommission,
»Den store Landbrugs
kommission«, bag de
nye love. Men reelt
skyldes de fremfor no
gen fire mand. De fire
er brødrene Ludvig og
Christian Reventlow,
begge godsejere, juri
sten Christian Col

BØNDER IGEN FRIE
København, 20. juni 1788
I dag er de danske bønders trældom brudt. De er ikke længere herremændenes ejendom, men frie borgere i det danske samfund.
Det er resultatet af en lov, som er underskrevet i dag. Og reaktionerne er
startet øjeblikkelig. Bønderne rejser sig og ryster de åg af sig, som nu hører
fortiden til.
På store bål forsvinder de forhadte torturinstrumenter, som herremænd og
deres ridefogeder har brugt til at pine de sidste kræfter ud af deres under
givne bønder.
Allerede for to år siden skrev en af de mænd, der har kæmpet stærkest for
denne udvikling, grev Christian Ditlev Reventlow: »Guds velsignelse, fri
hedsbudskabet er udkommet. Der ligger udplyndringen, lænkerne, åget, de
lange piske, træhestene, den spanske kappe - borte er de. Hurra! Hurra! Der
ligger det gamle kram.«
Kun et år efter at Reventlow skrev disse ord i anledning af nedsættelsen af
en kommission, som skulle reformere lovene om det danske landbrug, blev
hans glade spådom til virkelighed.
For et år siden, den 8. juni 1787, vedtog statsrådet en lov om herremandens
rettigheder og pligter.
Nu var det slut med at pine fæstebønderne med træhest, halsjern eller
fængsel i hundehullet. Bonden var ikke længere herremandens tjenestekarl,
der kunne få prygl, sættes fra sin gård eller tvinges til at overtage en anden.

Danmarks

bjørnsen, der kommer
fra Norge, og godseje
ren A.P. Bernstorff.
De tre godsejere er
foregangsmænd og de
love, som nu er vedta
get, er forsøg på at
stille danske bønder
lige med bønderne på
disse tre mænds god
ser.

Stor hjælp fra
kronprinsen
Christian Colbjørnsen

A. P. Bernstorff

Christian Reventlow
har selv været inde på
at give kronprins Fre
derik æren for de for
bedringer, der har fun
det sted for landbe
folkningen, og det er
heller ikke sandsynligt
at de fire mænd ville
være kommet nogen
vegne, hvis det ikke
havde været for kron
prinsens store velvilje.
At kronprinsen følte

så varmt for bøndernes
sag kom bag på Re
ventlow, da han for to
år siden kom med de
første følere om en re
form af fæstebøndernes
retsstilling.
Den 18-årige kron
prins svarede: »Det fo
rekommer mig, at i en
så vigtig sag, der gæl
der landets vel, bør
man ikke lade en ene
ste dag gå tabt«.

Læge går til kamp mod
Danmarks slavehandel
København,
februar
1788
Læge Paul Erdmann
Isert, der har tilbragt
adskillige år i de dan
ske besiddelser på
Guldkysten har skre
vet en bog, »Rejse til
Guinea«. Den er en
glødende opfordring til
kamp mod den danske
handel med menne
sker.
Paul Isert kalder eks
porten af negre fra
Afrika til Amerika for
»europæernes
store
uudslettelige forbry
delse« .
Iserts vrede over
slavehandelen er op
stået, efter at han har
besøgt øerne i Dansk
Vestindien i et halvt
år. Hvad han oplevede
der, og den modsæt
ning, han fandt mel
lem de frie og stolte
mennesker på Guldky
sten og menneskevra
gene i Vestindien, for
færdede ham og gjorde
ham til en svoren mod
stander af slavehande
len.
Paul Iserts vrede
over behandlingen af
negerslaverne
for-

mindskes ikke af, at
han selv var ved at
falde som offer for et
slaveoprør på fregatten
»Christiansborg«, som
skulle føre ham til
Vestindien.
7. oktober 1786 sej
lede fregatten fra
Guldkysten. To dage
efter forsøgte slaverne
oprør. Isert fortæller
selv om de dramatiske
begivenheder:
»Jeg
blev slæbt hen i for
stavnen, hvor en neger
med en barberkniv gav
mig en flænge over
tindingen
igennem
øret til langt ned over
halsen.«
Iserts liv blev reddet
af et tykt tørklæde, og i
det samme dræbte en
musketkugle hans an
griber, hvorefter Isert
kunne redde sig om
bag skansen på skibet.
Paul Isert nøjes ikke
med at angribe slave
handelen. Hans bog,
munder ud i et forslag
om at standse menne
ske-eksporten og i ste
det anlægge plantager
på Guldkysten. Han
skriver: »Gerne ville
de sorte indrømme os

En af de ting, Isert så i
Vestindien: halsring til
negre, som er tilbøjelige
til at flygte. De krogede
jernstænger gør det umu
ligt at flygte gennem
sukkerrørsmarkerne.

de bedste og største
lande, der har ligget
øde i årtusinder, og til
lige for en ringe beta
ling hjælpe os med at
dyrke dem, når vi
kommer med oliegre
nen i stedet for mor
derstålet.«

Isert skal anlægse
forsøgs- plantager
København, april 1788
Paul Erdmann Isert
har forelagt sine pla
ner om at anlægge
plantager på Guldky
sten for greve Emst
Schimmelmann, leder
af det kollegium, som

forestår handelen med
Guldkysten.
Resultatet blev, at
den nygifte Isert nu
sejler tilbage til Guld
kysten medbringende
1795 rigsdaler fra en
offentlig fond. Pengene

Alle vil se
lysbilleder
København, 1787
Et nyt legetøj er blevet uhyre populært
i Danmark i disse år: Laterna Magica.
Det er et apparat, som ved hjælp af et
sindrigt system af lamper og linser kan
kaste et lille bitte billede op på en
skærm, så det bliver kæmpestort.
Især ser danskerne gerne på den
lange række af satiriske tegninger, som
er dukket op i den senere tid. Dette ek
sempel handler om landboernes kamp
mod herremændene, som af bønderne
nærmest opfattes som undertrykkere.

skal anvendes til an
læg af en forsøgsplan
tage ved Rio Volta.
Plantage-arealet stil
les til rådighed af
Aquapimstammens
høvding; en af Iserts
venner.

Paul Isert
pludselig
død
Fort Christiansborg,
Guldkysten, 1789
Paul Erdmann Isert,
hans kone Dorothea
Elisabeth Isert og par
rets spæde datter
Pauline er pludselig
døde på Fort Christi
ansborg, hvor en sla
vehandler netop har
afløst Jens Adolph Kiøge som guvernør.
Paul Isert var kom
met med sin familie til
Fort Christiansborg for
at vise de første afgrø
der fra forsøgsplanta
gen
Frederiksnopel
ved Rio Volta.
Aquapim-stammens
medlemmer er blevet
grebet af Iserts arbejde
med plantagen og de
græd, da de hørte om
hans og hans families
pludselige død på Fort
Christiansborg.

falske
kirurger
på spil i
København
København, 13. oktober 1786
Det er afsløret, at falske barberer - som
også praktiserer kirurgi og tandlæge
kunst - hjemsøger København. Barberskiltet - det flade bækken - er ikke
længere garanti for en kvalificeret be
handling, hvis man vil underkaste sig
behandling med afføringsmidler, blive
åreladt eller få trukket en tand ud.
Denne advarsel kommer fra selve bar
ber laugets oldermand. Han må ind
rømme, at lauget ikke har været i stand
til at kontrollere, at alle fagets udøvere
har fået den nødvendige uddannelse i
anatomi og kirurgi.
Han mener imidlertid, at situationen
snart vil være under kontrol. Det nye
kirurgiske akademi i Bredgade vil
snart være klar til indflytning, og der
med skulle undervisningen være lagt i
faste rammer under ledelse af tre ki
rurgi-professorer.

Jyske bønder

i oprør mod
brændevinsskat
Hobro, 17. februar 1786
Toldbetjente fra Hobro, der var sendt
ud for at standse et jysk bondeoprør
mod brændevinsskatten, har lidt et
slemt nederlag. Betjentene var sendt på
razzia i Korup ved Lille Vildmose, men
måtte vende hjem uden resultater. Alle
i byen holdt døre og porte lukkede for
betjentene, som nu har fået besked på,
at de i fremtiden ikke skal betænke sig
på at bryde ind, hvis de nægtes adgang.
Men den jyske uvilje mod brænde
vinsskatten er så stærk, at ikke engang
det er nok. I Skive taler man stadig om
en markedsdag for 10 år siden, da den
vrede folkemængde stormede og plynd
rede værtshusholder Mikkel Kårups
hus, fordi manden havde givet tolderne
tips om et ulovligt brændevinsbrænde
ri.

Forbud mod
svin i København
København, 26. august 1786
Vi skal ikke til at lugte til svin i Kø
benhavn igen, selv om det københavn
ske brændevinsbrænderlaug kunne
have tænkt sig noget i den retning.
Lauget har ansøgt regeringen om tilla
delse til at holde svin i byen. Regerin
gen ser med sympati på brændevins
brændernes idé om at anvende affaldet
fra produktionen som svinefoder, en
idé, som også ville kunne få de høje flæskepriser til at falde. Men alligevel
fastslås det i et afslag på ansøgningen,
at svinestier kun må anlægges uden for
byen.
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VI SKOVLER PENGE
IND PÅ

Voldsom aktivitet her
sker i Københavns havn.
Handelsflåden bliver
stadig større, og der tje
nes kæmpesummer på
handelen med de krigs
førende nationer.

KRIGEN
København, august 1793
Vi skovler penge ind på krigen, som er brudt ud
mellem hovedparten af de europæiske nationer.
Danmark holder sig neutral, så vi frit kan handle
med alle de krigsførende parter. Det har været
dansk taktik under århundredets mange militære
opgør. Resultatet: mens de andre lande forbløder
på slagmarken, oplever vi en velstandsbølge som
aldrig før. Så mange lande har simpelt hen ikke
været i krig samtidig før.
Sidst vi tjente tykt på krig var for ti år siden
under Den amerikanske Frihedskrig.

Kontrakter
København modtager i disse dage en handelsdele
gation udsendt af det franske konvent. Frankrig
lever på sultegrænsen, og de franske udsendinge
vil afslutte store kontrakter om kornleverancer.
De store københavnske handelshuse venter
mange års indbringende oversøisk handel på den
europæiske storkrig. Vel kan England handle frit
med sine kolonier, men englænderne kan vanske
ligt handle med Europa. Det kan danskerne til
gengæld. Vil hollænderne eller franskmændene
have varer lyem, må de lade dem fragte på danske
skibe.

Går godt
Men varer velstanden ved? Dette spørgsmål stil
ler mange, som mener, det er farligt at basere
økonomisk fremgang udelukkende på krige og
konjunkturer. Revner det hele ikke med et brag,
når udviklingen vender?
Udenrigsminister Andreas Peter Bernstorff er
optimist. »Frit skib giver fri ladning,« udtaler han
og nægter at tage sorgerne på forskud.
Indtil nu er 189 danske og norske skibe opbragt
af englænderne, der ikke vil anerkende den dan
ske udenrigsministers teorier. Men de køben
havnske handelshuse tager situationen roligt hvor der handles, der spildes. De penge, der kan
hentes hjem, overstiger langt risikoen.

Han sender tøjet med
skib til vask i London
Han mener ikke, hans
linned bliver vasket
godt nok i København
og sender det med skib
til London, hvor det får
en bedre behandling.
Mændene bag den
oversøiske handel fører
en luksustilværelse i
deres palæer. Manden
med linnedvasken er
en af dem. Agent
Erichsen, 40, fra Oden
se, er en anden. Krigen
har gjort ham til milli
onær.
Kredsen er af vidt
forskellig oprindelse.
Den omfatter Niels
Ryberg - en snart
70-årig bondesøn fra

Salling, der har kæm
pet sig op. Nu hersker
han over et kæmpe
mæssigt firma fra et
lille kontor i Store
Kongensgade. Beske
dent siger han om sig
selv, at han lærte han
del i Ålborg, og han
bliver bare ved med at
handle som dengang.
Der er Frederic de
Coninck, nu midt i
halvtredserne, født i
Haag i Holland og si
den sit femogtyvende
år grosserer i Køben
havn, og de Conincks
svigersøn
William
Duntzfeldt, 31. Han er
født i Indien og kom

først til København for
tre år siden. Schweize
ren Pierre Peschier,
Niels Brock og Peter
Tutein regnes også
med i kredsen.
Deres verden er stor.
Sammenlagt er der
næppe nogen plet på
jordkloden, de ikke har
kontakt med, men
kredsen er lille. Det er
en klub, hvortil der
kun findes ét adgangs
tegn: penge. De forde
ler direktørposter i
kompagnierne mellem
sig, beklæder på skift
vigtige hverv for rege
ringen, opnår en titel
nu og da og holder stort

hus i deres slotslig
nende palæer. Der står
en fantastisk respekt
om deres navne. En
underskrift, der lyder
på »Ryberg« eller »de
Coninck« er næsten
bedre end guld - i
hvert fald så længe, det
lykkes udenrigsmini
ster A. P. Bernstorff at
holde Danmark uden
for de storpolitiske op
gør.
Det er Bernstorff,
der er den egentlige
kaptajn på broen, men
det er de store handels
folk, der tjener pen
gene og giver velstand
og gode tider.

Godser skifter ejer
på Viborg snapsting

som vardet pølser
Viborg, 15. juni 1793
Skomagermester Ole
Bendix står stor, bred
og svedende og byder
gæsterne velkommen i
Borgerklubben i Bræn
devinsgade. I bager
mester Peter Foghs kro
på Hjultorvet ramler
keglerne i ét væk. By
ens gader er fyldt med
boder, hvor man kan få
alt fra jydepotter til
italienske galanterier.
Aldrig før er der
handlet på Viborg
Snapsting som nu. Før
handlede
jyderne
navnlig med stude,
men denne handel er
gået ned ad bakke i de

senere år. Nu gælder
det godser og jord.
Hvad man for ti år si
den ville have forsvo
ret, er nu virkelighed:
Jyllands herregårde
handles, som det var
pølser.
Priserne på jord sti
ger i disse år til det
svimlende. Fæstebøn
derne har penge og vil
gerne købe deres gårde
til selveje, og speku
lanterne kommer dem
til hjælp. Med forbav
selse oplever man vicelandsdommer
Peter
Severin Fønss’ hasar
derede transaktioner.
Han har bortsolgt fæ

stegodset fra sit eget
Løvenholm. Siden har
han opkøbt og udstyk
ket Essenbæk Kloster,
Tustrup og Bodum bis
pegård, medens U. C.
von Schmidten har ta
get Urup og Møldrupkrog under behand
ling. Alle kan tilsyne
ladende være med i
den glade dans om
guldkalven. Både bor
gere og præster sætter
penge i godshandeler,
og selv om priserne er
så høje, at sælgerne
næsten skammer sig
ved at nævne dem, bli
ver der ikke pruttet el
ler slået af. Alt kan

sælges igen og igen.
Og hvis man finder,
at det ikke går stærkt
nok, er der stadig spil
lebulerne
tilbage.
Ganske vist er hasard
spil forbudt i Dan
mark, men forbudet
har ikke slået rigtigt
an i Jylland, og her i
Viborg er det stadig
muligt at blive blanket
af i »Pas-a-dix«, »Fa
rao« og »Rouge et
noir«. Sikre vindere er
Viborgs husejere. I
markedstiden lader de
familien holde til på et
tagkammer. Resten af
huset udlejes til over
nattende gæster.

Sådan

Lavpris
træer
Nordsjælland, 19. juni
1793
Bønderne fra de konge
lige godser i Nordsjæl
land kan frit hente,
hvad de har brug for af
frugttræer og andre
træer på plantesko
lerne ved Ledøje og på
Frederiksberg, hvis de
sidder på gårde, der er
udskiftet inden for de
sidste fem år. Andre
bønder og husmænd
kan få træerne til
lavpris, nemlig fire
skilling for et frugttræ
og en skilling for et
skovtræ.

Ribe, 20. december 1793
Så er det slut med at købe gravpladser i
Ribe Domkirke. Det har længe generet
kirkegængerne, at der udgår en utåle
lig stank fra de åbne begravelser, og det
har været noget af et problem, at sam
mensynkninger gjorde det nødvendigt
at reparere gulvet i tide og utide. Ribe
by vil - ligesom København - få en ny
kirkegård uden for byen, og hertil vil
begravelser blive henlagt i fremtiden.
Da myndighederne ikke kan løbe fra
gamle forpligtelser, vil man gå med til,
at indehavere af familiebegravelser
stadig kan bisætte deres afdøde i kir
ken, men det understreges: kun fami
liemedlemmer.

Kgl. bibliotek
åbner døren
for publikum

straffes
soldater
København, 15. marts
1793.
Der er udsendt en ny
forordning om afstraf
felse af flådens mand
skab. Delinkventer må
ikke længere bindes til
kanoner under tamp
ning.
Om bord skal de bin
des til masten og i land
til en pæl. De må være
iført en skjorte og en
tynd trøje, og slagene
skal rettes mod skuld
rene eller ryggen ikke mod lænden.

Stop for
grave
i domkirke

København, 23. november 1793
Det store Kongelige bibliotek ved Chri
stiansborg gøres offentligt tilgængeligt.
Biblioteket holdes åbent hver formid
dag fra 10 til 12, og der er adgang for
alle, som vil benytte læsesalen. Hjem
lån kan også finde sted, hvis man afle
verer en låneseddel og lover kun at be
holde bogen i 14 dage.

Jagten på profit
endte med forlis
Den oversøiske handel har succes, men turene går ikke godt hver gang. Det
Danske Asiatiske Compagnies skib »Dronning Juliane Maria« er forlist i
Den kinesiske Nordsø under en voldsom storm. Hele riggen røg over bord, og
fartøjet blev kastet rundt på bølgerne.

Dyrt for rige at
være i dårekisten
Nykøbing, 15. februar
1793
Folk med formue skal
selv betale for opholdet
i dårekisten, hvis de
tvangsindlægges som
sindslidende. For ube
midlede dækker det of
fentlige
udgifterne.
Det fremgår af et cir
kulære, som kongen

netop har udsendt om
forholdene i dårekisten
i Maribo.
Stiftsamtmanden af
gør, om der skal fore
tages
indlæggelser.
Hvis folk skønnes at
være farlige for sig selv
og omgivelserne, ind
gives anmeldelse til
amtmanden. Han er

bemyndiget til »efter
de opgivne omstæn
digheder, at beslutte,
om den anmeldtes til
stand kvalificerer til
indespærring og i dette
tilfælde uden videre at
lade føje den fornødne
anstalt til den afsindi
ges modtagelse i dåre
kisten«.

Rekrutterne
er svagelige
København, 14. juni 1793
Regimentscheferne landet over er util
fredse med det mandskab, der udskri
ves til militærtjeneste. Man ser folk
møde op uden en tand i munden, med
krogede og stive fingre o.s.v. - folk,
man lige så godt kan hjemsende med
det samme. Derfor skal der indføres læ
gekontrol ved sessionerne. Kompagniog eskadronkirurger vil undersøge
eventuelle legemlige skavanker og ud
stede attest, når de ikke finder de vor
dende rekrutter tjenstdygtige.

Lægehjælp
til fanger
København, 23. november 1793
Fangerne i arresthusene over hele
landet vil for fremtiden få gratis læge
hjælp. Distriktskirurgerne skal yde as
sistance uden betaling, når bortses fra
kørselspenge, og udgifterne til medicin
skal betales af det offentlige.
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MILITÆRET ARRESTERER 122 TOMRERSVENDE
København, 6. august 1794
200 soldater har knust Danmarks første
strejke. 122 tømrersvende af de 204, der
havde nedlagt arbejdet, er arresteret og an
bragt i en tom magasinbygning.
Politimester J. Th. Flindt forsøgte i morges
at overtale de strejkende tømrere i lavshuset i
Adelgade til at opgive strejken, der da havde
varet en uge. Han opnåede intet.

Efter arrestationen blev de 122 tømmers vende
ført til Kastellet, hvor kommandanten, general
løjtnant M. E. Fierck modtog dem. Han frygtede
spektakler, men alt gik stille og roligt.
M. E. Fierck: »Det synes at være aftalt mellem
disse folk ikke at gøre sig skyldige i andre lovbrud
end det, at de ikke vil arbejde.«
Kommandanten modtog arrestanterne med en
dundertale, krydret med militære kraftudtryk. De
strejkende bad ham dæmpe tonen og forklarede,
at de intet udestående havde med ham, og at de
gerne skulle rette sig efter hans anvisninger.
Strejken begyndte, da tømrermester A. Hallandsen vægrede sig ved at lade to tyske svende
rejse, da de bad om det. Men den egentlige årsag
er nok tømrernes lønefterslæb, som mestrene ikke
vil gøre noget ved.

Kapellan J. H. Rørbye fra Nikolaj Kirke forsøger her at overtale de strejkende til at give op. Han gik person
ligt til svendeherberget i Adelgade for at tale med de strejkende. Han opnåede ikke andet end et par tilbud om et
stop tobak og en slurk vand. Svendene sagde, politimesteren selv kunne komme, hvis han ville dem noget, og i
øvrigt var de ved at skrive til regeringen.

BEGYNDELSEN TIL EN DANSK REVOLUTION?
Myndighederne frygtede, at tømrerstrejken var
begyndelsen på et dansk modstykke til den fran
ske revolution, der fandt sted for fem år siden. Det
er grunden til, at man slog så forholdsvis hårdt
ned på strejken, som ellers var præget af ro og
værdighed fra svendenes side.

Hidsig politichef
Især politimester Flindt har gjort sig uheldigt
bemærket under konflikten. Nogen større duelig
hed har han aldrig været kendt for. Han har ofte
optrådt mere hidsigt end klogt, og mange mener,
han denne gang er gået helt over gevind.
Det er kun med den største betænkelighed, re
geringen bakker ham op. Men det forhindrer ikke,
at konflikten har vakt frygt i regeringskredse.
For mens tømrerne selv har holdt sig fra enhver
form for vold, er det gået hedt til i det øvrige Kø
benhavn. Politimesteren trues på livet, og frygter,
at hans hjem skal blive ødelagt.

Her ender Danmarks første strejke. 200 soldater og nogle betjente henter de 122 tømrersvende i deres herber
ge i Adelgade og fører dem til Kastellet.

Sympati-aktioner
Imens har en forhenværende tjener, Jens Holst og
brødrene Frederik og Lorenz Werner forsøgt at få
andre af byens håndværkere til at gå i sympatiak
tioner. Frederik Lorenz trængte også ind på Re
gensen for at overtale studenterne til at gå med.
Det ville de ikke.
Meget blev forsøgt for at stoppe strejken med
fredelige midler. Først forsøgte regeringen med en
henstilling at få tømrerne til at gå i arbejde igen.
Da det ikke hjalp, blev svendenes formand Johan
F. Wagenknecht og et par andre af hovedmændene bag strejken anholdt. Det hjalp heller ikke.

Tømrersvende udvist af landet
København, 8. august
1794
Tømrersvendenes strej
ke er slut. De 122
svende, som stadig
nægter at genoptage
arbejde er idømt fire
måneders
tvangsar
bejde. Men de kommer

ikke til at afsone deres
straf. I dag blev brig
gen Lougen gjort sejl
klar og svendene ført
om bord. Så lettede
Lougen anker og med
tre kanonbåde som
eskorte satte den kur
sen mod Nordtyskland.

De udenlandske tøm
rersvende er blevet
udvist. De fleste af dem
er tyskere, så de bliver
altså
transporteret
hjem på statens reg
ning.
Tilbage er de danske
tømrersvende, som har

strejket. Nu vil rege
ringen se på deres sag.
Det menes, at det ikke
er umuligt, at sagen vil
ende med, at tømrer
svendene får opfyldt de
lønkrav, som var den
egentlige grund til
konflikten.

Det kunne ikke ske:

Christiansborg brændt
København, 27. februar
1794
En voldsom brand har
hærget Christiansborg
i over et døgn og i nat
er slottet brændt ned
så kun nogle lave, so
dede mure står tilbage.
Under det heltemodige
redningsarbejde
er
mellem 70 og 80 men
nesker omkommet.
Christiansborg blev
anset for at være
brandsikkert. Derfor
tog alle det roligt, da
de første meldinger om
ildløs på kongeslottet
løb ind. Kongefamilien
var lige gået til bords
da alarmen gik om
brand i den ene ride
banefløj. Man spiste ro
ligt videre, for der har
tit været ubetydelige
skorstensbrande
på
slottet. I byens gader
blev meldinger om
brand på slottet også
mødt med skepsis.
Ingen tænkte på den
»brølen og buldren«
man i flere dage havde
hørt på slottet uden at
kunne finde ud af, hvor
den stammede fra.

Snart slog flam
merne ud gennem ta
get, og nu var det
klart, at der var fare på
færde. Alt militær blev
kaldt til, og københav
nerne strømmede til
slottet.
De næste timer

skulle vise, at det slot,
som alle troede var
bygget for evigheden, i
virkeligheden var en
kollossal brandfælde.
Bag mure og skille
vægge af træ løb et
mylder af røgkanaler,
som ingen havde or

dentlig styr på. Loftet
var fyldt med bjælker,
ikke kun de, der bar
det tonstunge loft, men
også store mængder af
tømmer, som var lagt
til tørre. Gennemgå
ende brandmure var
der til gengæld ikke.

Malthe Bruun - stopper ikke.

19-årig vil
revolutionere
Danmark
København, 1794
Kun 19 år gammel har amtsforvalte
rens søn fra Thisted, Conrad Malthe
Bruun, fået både censur og politi på
nakken. Siden sin studentereksamen
for fire år siden har han kæmpet for at
lave revolution i Danmark. Agitati
onen har optaget ham mere end stu
dierne. Conrad Malthe Bruun lovsyn
ger guillotinen som det bedste læge
middel mod samfundets sygdomme, og
som lidenskabelig tilhænger af den
franske filosof Rousseau priser han
Rousseaus mest berømte elev, den fran
ske oprører Maximilian Robespierre.
Conrad Malthe Bruun mener ikke,
Danmark kan følge det franske eksem
pel for hurtigt.

Ærligt
at flå selv
døde dyr?
Thisted, 29. november
1794
En ny bestemmelse
har givet problemer på
Mors. Gennem år
hundreder har flåning
af selvdøde dyr været
et rakkerarbejde, som
man satte natmanden
til, fordi ærlige folk
ikke kunne være med
til det.
Nu har regeringen
bestemt, at arbejdet
ikke længere skal være
vanærende.
»Betyder det, at vi
ikke mere kan sende
bud efter natmanden
til at gøre det?«
Men det er en mis
forståelse. Meningen
er, at alle skal kunne
arbejde med at flå uden
at det går ud over deres
omdømme. Om man vil
sende bud efter nat
manden er frivilligt.
Men nu vil snakken
om »ærligt eller uær
ligt« arbejde snart
standse. Regeringen
agter nemlig at optage
natmændene i borger
skabet.

Det uhyggelige øjeblik, da slottets tårn styrter ned.

Øjenvidne beretter
Til at begynde med
kunne ilden begrænses
til den fløj, hvor
branden var brudt ud
tidligt på eftermidda
gen. Men kl. 17.30
måtte kongefamilien
forlade slottet, og en
time senere havde il
den bredt sig til de
nærmeste fløje. Kl. 20
var der ild i hele slot
tets tagkonstruktion.
Ved 23-tiden faldt slot
tets store kobbertæk
kede spir. Et øjenvid
ne, digteren Henrik
Steffens fortæller:
»Pludselig hørte man
en frygtelig gnistren
og knagen, og en mæg
tig, blændende lysning
opklarede alle omgi
velserne. Den urolige
bølgende menneske
masse stod som fastnaglet; alles øjne ret
tedes uvilkårligt mod

det brændende slot. De
rasende flammer brød
nu ud af alle vinduer.
De dampende røgskyer
svævede højt oppe i den
øverste dunstkreds, og
de lange flammetunger
fra flere hundrede vin
duer forenede sig i høj
den med det bræn
dende tags store ild
masse, hvis luer af
kobberbeklædningen
farvedes purpurrøde og
smaragdgrønne. Midt i
denne ildkolos stod det
brændende tårn - en
flammepyramide i et
flammehav. Man så
det vakle, hvorledes
det alt mere bøjede sig
til den ene side, så det
brændende i lys lue
med frygtelig bragen
styrte i det bølgende,
kogende ildhav - og en
tyk, sort røgstøtte, der
pludselig med vælde

brød frem fra dybet og
forvandlede det blæn
dende lys til nattens
mørke, betegnede ste
det, hvor det styrtede
hen. Dette var den
frygtelige brands høje
ste punkt.«
Men dermed var
branden ikke slut. Si
den blev slotskirken
flammernes bytte og til
morgen var hele komp
lekset brændt ned.
Christiansborg Slot
var et af Københavns
fornemste bygnings
værker, men det tæn
ker
københavnerne
ikke meget på i dag.
Slottet har aldrig væ
ret populært. I dag går
tankerne til den unge
kronprinsefamilie som
sammen med den øv
rige kongefamilie er
gjort
husvilde
af
branden.

Heiberg - bøde nr. 2.

Bødeforat
kalde Englands
konge ”satan”
København, 17. november 1794
Forfatteren P. A. Heiberg er i dag
idømt sin anden bøde. Denne gang skal
han betale 300 rigsdaler for at for
nærme kong George af England. Udta
lelsen, Heiberg er dømt for, forekom
mer i en sang, hvor forfatteren kritise
rer den engelske konge for at ville
lukke de engelske klubber.
I sangen forekommer ordet »satan«
og Heiberg forklarede i retten, at han
ikke havde tænkt på kong George, da
han skrev det, men derimod på Eng
lands premierminister William Pitt.
Men retten troede ikke på Heibergs
forklaring.

Kronprinsen og brandchefen

dirigerede kampen mod branden
Københavns brandchef, P. P. Boye Junge, 60, er
dagens mand på grund af sin fantastiske indsats
under branden.
Han var rekonvalescent efter en længere syg
dom og lå på landet i sin sommerbolig på GI. Kon
gevej, da han kl. 15.30 i fredags blev hentet af et
ridende bud til branden på Holmen.
Som en feltherre dirigerede han brandkorpset i
den opslidende kamp mod flammerne. Først da

han havde været på benene 28 timer i træk, undte
han sig tre timers hvile, hvorefter han tog fat
igen.
Også kronprins Frederik deltog aktivt i be
kæmpelsen af branden. Det skyldes hans person
lige indgriben, at ilden blev standset ved Vin
gårdsstræde, så den ikke nåede Kongens Nytorv,
ligesom det også lykkedes ham at hindre flam
merne i at springe over Østergade.

KØBENHAVN BRÆNDT
6000 ER HJEMLØSE
København, søndag 7. juni 1795
Hovedstaden er i dag en rygende ruinhob. To
døgns brand har lagt store dele af byen øde.
Over 900 huse er ødelagt, 75 beskadiget, og
ca. 6000 mennesker står uden tag over hove
det.

Byen udbrændt
Da branden endelig ebbede ud i eftermid
dags, var det ikke fordi man havde fået magt
over den. Der var simpelt hen ikke mere, der
kunne brænde på dens vej.

Årsagen ukendt
Hvordan branden er opstået vides ikke, men
brandforhørene har afsløret mange kritisable for
hold. Bl.a. ville søværnets folk i begyndelsen ikke
samarbejde med brandfolkene.
Det er anden gang i dette århundrede, Køben
havn brænder. Man troede ikke, katastrofen fra
1728 kunne gentage sig. Nu oplevede man igen
panikslagne mennesker på flugt for flammerne.

Sanseløs flugt
Brandfolkene prøver at bekæmpe ilden i brænde- og tømmerstablerne på Gammelholm. I baggrunden hoved
magasinet, Admiralitetet og Holmens Kirke.

Her begyndte storbranden
Branden begyndte i
fredags kl. 15 i »Delle
haven«, en plads foran
på Holmen, hvor man
oplagrer brænde og
tømmer.
Ingen havde forestil
let sig, at branden
kunne udvikle sig til
en katastrofe, men
man havde ikke gjort
regning
med
den
stærke østlige blæst og
den omstændighed, at
vi ikke har fået regn i
flere uger, så alt er
knastørt.
I løbet af kort tid var
både Admiralitetet og

hovedmagasinet om
spændt af flammer,
mens det lykkedes at
redde
bygningernes
nabo, Holmens Kirke.
Man betragtede dog
stadig ikke branden
som en katastrofe, idet
byen var beskyttet af
Holmens Kanal. For en
sikkerheds skyld over
sprøjtede man dog fa
caden på husene langs
kanalen.
Den stærke blæst
førte imidlertid gnister
højt op over husene, og
i det klare solskin var
de umulige at følge.

Kl. 17.30 opdagede
man, at det røg fra en
lille tagrytter på Niko
laj Kirke, og sekunder
efter brød flammerne
ud fra tårnet. Snart
stod den mægtige
kirke i lys lue, og kl.
8.30 styrtede det høje
spir ned over et hus i
Kirkestræde. Nu fik
branden frit løb.
Lørdag formiddag
prøvede man at etab
lere en front ved Råd
husstræde. Da var
strandkvartereme pris
givet, og ilden brød nu
igennem til Strøget,

sprang over ved Skoubogade og brændte ud
til Gammeltorv.
Nu fængede Rådhu
set mellem Gammelog Nytorv, og Vajsenhuset begyndte at
brænde, og da vinden
skiftede retning bredte
ilden sig mod nordvest.
Det lykkedes at
redde Frue Kirke, men
de omliggende kvarte
rer brændte ned, og il
den standsede først, da
den nåede volden.
Det var i dag, søn
dag, kl. 16. Og nu lig
ger byen i ruiner.

Denne sanseløse flugt lagde brandfolkene
mange hindringer i vejen. Mange steder
havde folk låst deres døre, så brandmændene
måtte spilde kostbare minutter med at
sprænge sig vej ind.
Uden for byen og i den udbrændte ruin af
slottet er der rejst telte, barakker og anden
nødbebyggelse til de mange, der har mistet
hus og hjem.

Brandforsikring
bliver tvungen
København, 10. juni 1795
Brandforsikring af fast ejendom bliver for fremti
den obligatorisk.
Brandskaden er blevet opgjort til i alt 4,5 miil.
rigsdaler, og forsikringsselskabet kan kun dække
halvdelen. Men dette store beløb kan ikke pludse
lig gøres likvidt. Midlerne er stort set anbragt i
pantebreve i københavnske ejendomme, deri
blandt mange nedbrændte, og en pludselig opsi
gelse af pantebrevene er ikke mulig.
Derfor må staten hjælpe, men den stiller altså
sine betingelser.

Fånget i flugten

LØSTOG FAST
Den agende post afgår herfra på onsdag
den 1. juli. Indleveringen sker fra tirs
dag middag kl. 12 til kl. 8 om aftenen.
Beskrivelse over ildsvåden m.v. i Kø
benhavn 2 ark 8 sk., Rådhuset som det
brændte, i kobber 2 sk., nødvendighe
den til nye indretninger i vort brand
væsen 8 sk., midler at redde brandlidte
4 sk., burde 4. Frederiks foranstaltnin
ger ikke anvendes i nærværende tid? 4
sk. m.fl. hos S. Borup.

Stjålen ved omflytning en foret taftes
schalloppe med stor krave, og bred,
prikket garnering rundt om, kantet
med smalle, sorte taftesbånd. Ligeledes
to fine blå og hvide, smalstribede bol
sters hovedpuder. Ombedes derfor, en
hver veltænkende, som samme måtte
blive tilbudt, at anmelde det udi bog
trykkeriet, hvor ejeren anvises, som
derfor betaler en ræsonabel dusør.
Hvem som haver en stor rejsekuffert at
sælge, anvises en køber her fra bog
trykkeriet.
Til en honnet familie eller to er smukke
og bekvemme værelser med køkkener
til at få til leje i Bispensgade nr. 120.

Udi strædet Langbrokro i Hammer
sogn Kærherred bliver onsdag den 1.
juli førstkommende formiddag kl. 9 slet
foretaget auktion over indbo og kreatu
rer, der af madam Todberg er opgivet
til sine kreditorers betaling. Sådant er
kakkelovne, skabe, borde, kister, stole,
kobber, messing, tin, jern og træfang,
køer, bæster, gårdredskaber og videre.
En dreng af skikkelige forældre, som
har lyst til bogtrykkerkunsten, kan
straks blive antaget på bogtrykkeriet i
Ålborg. P. F. Wandall.

Licitation lader direktionen for ar
bejdsanstalten holde i dens gård i Sko
legaden tirsdag den 30. juni førstkom
mende om formiddagen kl. 10 slet over
10 skålpund uheglet hør. Samme tid og
sted bliver og holdt auktion over et
kvantum spundet hørgarn af forskellig
finhed, blågam, lysegarn, tråd, fin og
grov uldgarn, bomuldsgamascher,
uldne mands-, fruentimmer- og børnestrømper, item en del fine og grove blår,
nogle gamle vinduer med rammer,
nogle afdøde fattiges efterladenskaber
bestående af dragkister, andre kister,
skabe, borde, stole, senge- og gangklæ
der med videre, alt efter de konditioner,
som på licitations- og auktionsstedet
bliver bekendtgjort. Den 13. juni 1795.
O. Schmidt.

■

Den tyskfødte kobber
stikker, Gerhard Ludvig
Lahde, der blev dansk
statsborger for to år si «
den, udførte under Kø
benhavns
brand
en
række skitser ^af sine
flygtende bysbørn, Hæri I
planlægger at udgiw ep
bog or% branden «Md
kobberstik, hvortil sky- j .
serne skal være forlægjB* >

De værelser, som hr. consumptions-kontrollør Møller for nærværende
tid bebor, er at bekomme til leje. Hvor
om liebhavere behager med mig at
akkordere. Niels Schalstrup, hattema
ger.
Prokurator Ravnkilde vil underhånden
sælge sin vel vedligeholdte og til dels
for få år siden opbygte gård på Sønder
gade med tilliggende. Formedelst sin
beliggenhed, rummelige og gode byg
ninger, frugthave samt den bag ved gå
ende å, vil kyndige liebhavere finde
denne ejendom bekvem for en brænde
vinsbrænder, fabrikant, købmand, ja
plaisant og indbringende for en honnet
familie.

U0JTNANTPÄ
IS ÅR HELT

I SØSLAGET
PÅ REDEN

Danmarks
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Nelson
tabte
København, 2. april 1801.
Englands berømte krigshelt, lord Horatio Nelson,
43, tabte slaget på reden.
Slaget, der varede seks timer, endte med, at
englænderne ved en krigslist opnåede en våben
stilstand, der mest af alt ligner en dansk sejr.
53 skibe under ledelse af admiral, sir Hyde Par
ker, 62, skulle tvinge Danmark ud af det neutrali
tetsforbund, landet for nylig indgik med Sverige,
Preussen og Rusland.

Angreb kl. 9.30
Af frygt for det stærkt armerede fort, Trekroner,
angreb Nelson fra syd med 36 skibe, mens resten
af flåden blev liggende ved Tårbæk som reserve.
Den danske forsvarslinie bestod af utaklede
blokskibe. Skibene var kun delvis armerede og
bemandede med utrænede frivillige, hvervet for
15 rigsdaler i dagene før slaget.
Nelson angreb kl. 9.30, og snart var skibene fra
nord til syd indviklet i en nådeløs kamp.

Nelsons krigslist

Peter Willemoes under kampen på sit flådebatteri. Afstanden til Qenden er kun 100-200 meter.

København, skærtors
dag 2. april 1801
En 18-årig søløjtnant,
Peter Willemoes, ud
mærkede sig i dag un
der det blodige slag på
Københavns red. På sit
primitive flådebatteri
med kun 20 kanoner
holdt han i tre timer ud
mod de 74 kanoner på
»Elephant«, den engel
ske admiral Nelsons
flagskib.

Først da en tredjedel
af hans 129 mand store
besætning var dræbt
eller såret og størstede
len af hans kanoner
skudt i stykker, kap
pede han sine anker
tove og trak sig ud af
kampen.
Det lykkedes ham at
varpe
flådebatteriet
ind til Toldboden.
Selv Nelson er im
poneret af sin unge

TABENE
Slaget på reden har kostet den danske flåde 2.215
døde og sårede mod englændernes 2.237.
De danske faldne skal begraves i en fællesgrav
på Holmens Kirkegård uden for Østerport.

modstander. Under en
audiens hos kronprins
Frederik efter slaget
har han sagt, at Wil
lemoes burde udnævnes til admiral.
Kronprinsen svare
de: »Hvis jeg skulle
lønne alle mine office
rer efter fortjeneste
ville der ikke være
kaptajner eller løjt
nanter tilbage i min
flåde.
Peter Willemoes’ navn
er på alles læber.
Drengebørn bliver døbt
Peter, pigebørn Petrea.
En lille tøs skal endog
have navnet Willemoesine.
Og de unge piger
sætter deres hår »a la
Willemoes«, d.v.s. med
små krøller ved ørerne.

Da den engelske øverstkommanderende så, at den
danske modstand var for hård, signalerede han til
Nelson, at han skulle afbryde slaget og trække sig
tilbage. Men Nelson satte kikkerten for det øje,
han havde mistet i slaget mod den franske flåde
ved Abikir og sagde til sine officerer, at han intet
signal kunne se.
Kampen fortsatte, men snart måtte selv Nelson
erkende, at han ikke kunne bryde den danske
modstand. Seks af hans linieskibe og to fregatter
var ukampdygtige, og så var hans skibe endda
endnu ikke kommet i kamp med Trekroners 66
kanoner.
I denne situation greb Nelson til en krigslist.
Med en parlamentær sendte han et brev i land til
kronprins Frederik, som fulgte slaget fra Kastel
let. I brevet skrev den engelske admiral, at han
beklageligvis måtte brænde de erobrede danske
skibe med deres mandskab om bord, med mindre
kronprinsen straks gav ordre til at indstille skyd
ningen.
Det bøjede kronprinsen sig for, og kort efter
døde kanontordenen hen.

Dømt for fejhed

Peter Willemoes - hans
krøller på mode.

København, 11. august
1801
To officerer, der blev
dømt til døden for fej
hed under slaget, er i
dag blevet benådet på
selve retterstedet på
Øster Fælled.

De sejlede i land, før
skibet strøg flaget
De to officerer blev
dømt til skydning bag
fra, men nu har kron
prins Frederik ændret
straffen til livsvarigt
fængsel.

Han så hele slaget
i fugleperspektiv

Det er
takken til
toslaver

Den lod venter de to tapre negerslaver.

København, 1801
Slaget på Reden har givet anledning til
en interessant, principiel retssag om
spørgsmålet: har en slaveejer også
hånd- og halsret over sine slaver i Kø
benhavn?
Der er ingen diskussion om, at ejen
domsretten over mennesker gælder i
kolonierne i Vestindien, men den gæl
der ikke i Danmark.

Nyheden tværs
over Danmark
på27minutter

København, 2. april
1801
Det halve København
var på benene for at
følge slaget på Reden.
Men mens de fleste
søgte ud til Toldboden,
kravlede kunstneren
C. A. Lorentzen, 52, op
i Vor Frelsers kirke
spir, hvorfra han tog
skitser til et kobber
stik, som J. K. de
mens er mester for.
Billedet gengiver si
tuationen kl. 11.30, da
der udbrød brand i det

danske flagskib »Dan
nebrog« omtrent midt i
den danske slaglinie.
Det tvang admiral 01fert Fischer, 54, til at
gå fra borde og hejse
kommando på et nord
ligere liggende skib.
I forgrunden på bil
ledet ses Holmen. Til
venstre for kranen ses
Trekroner og Lynet
ten, og til højre batte
riet Quintus.
I midten af billedet
ses også den ny, opti
ske telegraf.

Femtenrigsdalerkarle
Anledningen til sagen er to bortløbne
slaver, Hans Jonathan og Peter Sa
muel, der deltog i skærtorsdagsslaget
som frivillige femtenrigsdalerkarle om
bord i blokskibene »Charlotte Amalia«
og »Elefanten«.
På det tidspunkt var de allerede ef
terlyst af deres ejere, generalinde Hen
riette Schimmelmann og planter Isaak
Benner, som havde taget slaverne med
sig fra Vestindien til hovedstaden.
De to slaver kæmpede begge tappert,
og efter slaget ansøgte de kronprinsen
om ansættelse ved flåden.
Både generalinden og planteren pro
testerede.

Kronprinsens brev
I en erklæring om Hans Jonathan skri
ver kronprinsen: »Da jeg ingen ufri
mand kender uden den, som efter lov og
dom er tilkendt lænkernes byrde, så
kan dette menneske ej heller anses for
slave. Jeg tror ej heller, at nogen jurist
kunne hjemle generalinde Schimmel
mann, så længe hun opholder sig her,
anden ret over denne person end den,
enhver herre kan have over sin tjener.
Til den ende anses han for fri og skal
nyde samme ret som sine kammera
ter.«
En af de puncheboller med motiver fra slaget på reden,
som er blevet fremstillet som gave til officererne.
En af de 23 »telegrafmaskiner«.

Slesvig, 2. april 1801
Takket være den ny,
optiske telegraf, der
netop er taget i brug,
er nyheden om vore sø
folks tapre kamp på
Reden allerede sendt
tværs over landet.
Meddelelsen om sla
get er sendt via de 23
»telegrafmaskiner« som
er opstillet på stræk
ningen
Køben

havn-Slesvig.
Hver
»telegrafmaskine« be
står af en høj mast med
bevægelige
klapper,
som hver har en tal
værdi. Ved hjælp af en
kodebog kan tallene
omsættes til ord eller
bogstaver. Er alle tele
grafvagterne på deres
post, kan en medde
lelse sendes hele linien
igennem på ca. 27 min.

Fester for heltene
Heltene fra slaget på
Reden bliver fejret ef
ter alle kunstens reg
ler.
Mange af officererne
har modtaget smukke
gaver, f.eks. porce
lænspuncheboller og
snustobaksdåser med
motiver fra kampen.
Forleden
havde
storkøbmanden Con-

stantin Bruun og hans
kone Frederikke ind
budt cheferne for ski
bene i den danske linie
til palæet i Bredgade.
Bl.a. underholdt ægte
parrets datter Ida med
en dans, som endte
med, at hun tog blom
sterkransen af sit ho
ved og gav den til løjt
nant Willemoes.

Tilbage som straf
Retten var enig med kronprinsen og
kendte de to slaver fri, men da loven
bestemmer, at tyende skal adlyde sit
herskab, kan retten ikke se, at der
var noget til hinder for, at de to slave
ejere nu sender Hans Jonathan og Pe
ter Samuel tilbage til det hårde,
tvungne plantagearbejde i Vestindien.
Som straf for, at de var løbet bort.

København runder100.000
København, 1801
En folketælling har vist, at København
nu har over 100.000 indbyggere.

ALLE TIDERS
FRÆKKE KUP:
TYV STJÆLER
Harguderne
GULDHORNENE taget dem?
Danmarks^

£

Nyheder

Debutbogen.

42-årig guld

De stjålne guldhorn fra Gallehus - de vejede henholdsvis 6 og 7 pund.

København, 5. maj
1802
Ved hjælp af falske
nøgler er en tyv i nat
brudt ind i Kunst
kammeret,
hvorfra
han har stjålet de to
berømte guldhorn fra
Gallehus.
Tyveriet blev opda
get tidligt i morges af
fyrbøder Jens Jørgen
sen, der straks alarme
rede kunstkammerforvalter I. C. Spengler og
hans fuldmægtig I. P.
Gall.
Kunstkammeret har
til huse på anden sal i
Det kgl. Biblioteks
bygning på Slotshol
men.

Guldhornene opbe
varedes i antikvitets
kammeret ved siden af
Heltesalen.
Tyven har skaffet sig
adgang til Kunst
kammeret gennem en
dør fra bibliotekets læ
sesal. Han har knust
glasset i montren,
hvori guldhornene lå,
og han er forsvundet
samme vej, som han er
kommet.
Tyven har desuden
taget en guldkæde med
brillanter og en arm
ring af sølv.
De to guldhorn, som
stammer fra Dan
marks oldtid, blev fun
det henholdsvis 1639

og 1734. De anses med
rette for uerstattelige
nationalskatte.

KUNSTKAMMER-ETAGEN

Politiet udsætter
dusør på 1000rd.
København, 15. maj 1802
Politiet har udsat en dusør på 1000 rigsdaler for
oplysninger, der kan føre til pågribelse af guld
hornstyven. Man nærer ikke større forhåbninger
om at genfinde de stjålne horn. De er sikkert for
længst smeltet om.

Skitsen viser, hvilken vej
tyven gik.

København, december
1802
Den 22-årige Adam
Øhlenslæger har ud
sendt en digtsamling
og har dermed gjort en
lovende debut.
Et af digtene hand
ler om de stjålne guld
horn. Digteren påstår
heri, at de gamle guder
skulle have taget de to
horn tilbage i vrede
over, at man nutildags
ikke påskønner deres
gave.
Det må vist anses for
at være for romantisk.

Alle er nu
under
mistanke
København, 6. maj
1802
Politiet har i dag af
hørt Kunstkammerets
og Det kgl. Biblioteks
personale.
Alle, der har haft
nøgler til lokalerne, i
alt fem personer, er
under mistanke, men
de nægter sig skyldige.
Politiet har desuden
forhørt en kone, der
solgte kager uden for
indgangen til bibliote
ket, samt seks artille
rister, der stod på post
ved Tøjhuset fra om ef
termiddagen den 4.
maj, men ingen havde
bemærket noget sær
ligt.
Heller ikke vægte
ren
i
Tøjhusgade
kunne give oplysnin
ger af værdi, så politiet
står helt på bar bund i
opklaringsarbejdet.

smed tilstår
København, 30. april
1803
Guldhornstyveriet er
opklaret. En 42-årig
urmager og guldsmed,
Niels Heidenreich, har
i dag tilstået, at det var
ham, der stjal hornene.
Niels
Heidenrich,
som tidligere er straf
fet for falskmøntneri,
drev sin forretning i
Larsbjørnstræde
18
her i byen.
Til politiet har han
forklaret, at han i
slutningen af april sid
ste år besøgte læsesa
len på Det kgl. Biblio
tek. Han havde en af
sine nøgler i lommen
og fandt på at prøve
den i jerndøren ind til
Kunstkammeret. Den
passede, og det var nu
en smal sag for ham at
lave falske nøgler til de
øvrige døre.
Efter sit kup bar han
guldhornene hjem og
smeltede dem om i sit
køkken. Af guldet la

vede han smykker,
dels skospænder, dels
afstøbninger af ostin
diske guldmønter, så
kaldte pagoder.
En af hans kunder
opdagede, at der var
messing i guldet, og
det førte til politian
meldelse.
Tyvens udbytte har
været i alt 1200 rigsda
ler, som han har brugt
til indløsning af for
skellige gældsposter,
bl.a. husleje.

Tyven

dømt
København, 10. juni
1803
Guldhornstyven Niels
Heidenreich er i dag
blevet idømt tugthus
på livstid.

København faret moderne
klassisk dom- og rådhus

Detalje af C. F. Hansens tegninger til det ny råd* og
domhus. Bemærk de klassiske søjler.

Lovom
fattig
hjælp
København, 1802
Der er vedtaget en ny
fattiglov,
hvorefter
hvert sogn har pligt til
at understøtte dem, der
er født i sognet.

Slave
salg
forbudt
Guldkysten, 1803
I henhold til forord
ningen af 1772 skal al
handel med slaver op
høre i år. Men her ser
de danske myndighe
der gennem fingre med
den illegale slavehan
del, som stadig foregår.
En kraftig håndhæ
velse af forbudet ville
efter al sandsynlighed
resultere i vanskelig
heder med de indfødte
negerkonger, hvis væ
sentligste indtægter
stammer fra slavesal
get, dels af egne under
såtter, dels af fanger
fra stammekrigene.

København, 1803
Arkitekten C. F. Han
sen har fået godkendt
sine tegninger til et
nyt råd- og domhus i
København.
Det er i klassisk stil
med kraftige, enkle
former, pudsede mur
flader og antikke søjler
under en trekantgavl
som de mest karakteri
stiske træk.
C. F. Hansen har
også fået til opgave at
genopbygge det ned
brændte København
Slot og en ny slotskir
ke. Det er til dels en
bunden opgave, idet
han skal bruge de
gamle mure.

Tidens krav
Den 45-årige arkitekt,
der har fået betroet
disse store opgaver,
ved, hvad tiden kræ
ver. Det København,
der i de senere år er op
stået af ruinerne efter
den store brand i 1795,
er bygget i moderne,
klassisk stil. Og hans
bygninger føjer sig
smukt ind i dette bybil
lede.
Mange gamle husfa
cader er bygget om for
at de kan indordne sig
under den ny stil.
To nye pladser er
også
kommet
til:
Gammel- og Nytorv er
slået sammen, og Høj
bro Plads har åbnet et
smukt perspektiv fra
Amagertorv ned mod
Slotsholmen.

Gravrøvere
plyndrer
ligene på
Assistens
kirkegård

Denne mur skjulte de makabre røverier.

Den ny, klassiske mode, som er slået igennem her
hjemme. Den er inspireret af den græsk-romerske
klædedragt og afspejler tidens smag for det antikke.

Vore baldamer går
nu alt mere nøgne
De ny kjolemoder vækker både forargelse og be
kymring, fremgår det af følgende læserbreve, som
vi har modtaget:
Hr. redaktør.
Vore baldamer begynder nu at gå alt mere nøgne,
ikke at skamme sig og næsten ikke engang at be
dække sig med et figenblad. Bar hals, den største
del af brysterne og skuldrene blottet, ubedækkede
arme, tynde, gennemsigtige musselinsklæder,
som ved mindste bevægelse af vinden viser krop
pens dannelse.
Moden sejrer over uskyldighed og blufærdighed
med magisk kraft.
Hr. redaktør.
Hvor mange ædle, herlige piger, hvor mange yn
dige, ømme husmødre har jeg ikke set forkorte
deres dage ved at bære for tynde klæder. Hvor ofte
har jeg ikke set fortvivlede slægtninge og venner
ledsage dem til deres alt for tidlige grav.

København, 8. januar 1803
Politiet har afsløret en bande af grav
røvere, som har åbnet gravene på Assi
stens Kirkegård uden for byen og
plyndret dem for alt af værdi.
Overgraveren, Christian Meisling, er
omgående blevet suspenderet, da det
viser sig, at han har stået i ledtog med
gravrøveme, seks af kirkegårdens egne
graverkarle.
Gravrøverne har ikke blot stjålet
smykker og ligklæder fra de døde, men
i visse tilfælde har de endog taget ki
sterne, som de enten har solgt eller
hugget til brænde.
Forbrydelsen blev opdaget af en
skomagermester, hvis søn var blevet
dræbt ved en ulykke ved Vesterport.
Drengen blev begravet forleden, og
følget forlod kirkegården, inden graven
var kastet til.
I går gik faderen ud til graven for at
tage mål til et kors. Til sin store over
raskelse fandt han graven åben, og ki
sten var væk.
Da han henvendte sig til graverkarlene fik han blot det svar, at drengen
var blevet begravet et andet sted, men
de ville ikke fortælle hvor.
Først efter at skomageren bestemt
forlangte at få stedet udpeget, viste
graverkarlene ham en ny grav.
Skomageren greb straks en spade og
gav sig til at grave, og omtrent en me
ter nede fandt han liget af sin søn - nø
gent og uden kiste.

Røverne dømt
København 24. juli 1804
Hof- og stadsretten har i dag idømt de
seks graverkarle fra Assistens Kirke
gård flere års tugt- og rasphus.
Overgraveren er fradømt sit embede
og skal desuden betale en større bøde.
Retten har været i en vanskelig si
tuation, idet lovgivningen ikke har for
udset den slags makabre forbrydelser,
som der her er tale om.

Nyt umenneskeligt våben
afprøvet mod København
København, 5. september 1807
Under bombardementet af København har
englænderne for første gang prøvet et nyt vå
ben, som københavnerne kalder »brandpile«.
Det er raketter, forsynet med modhager,
der borer sig ind i træværk og tagbeklæd
ning, så tændsatsen kan få tid til at fænge.
Det var en sådan raket, der antændte dom

kirkens spir. Raketterne er konstrueret af
den engelske oberst William Congreve, som
har fået ideen fra Kina. Han har selv været
med til at affyre mange af de dødbringende
raketter fra et særligt batteri.
Foruden raketterne har englænderne be
skudt København med 16 haubitzere, 47 mor
terer og 53 kanoner.
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BOMBETERROR MOD
KVINDER OG BØRN
København, 5. september 1807
Efter tre døgns bombardement har hovedstaden
kapituleret i dag.
En parlamentær fra Københavns øverstkommandrende, general Ernst Peymann, overbragte
til aften et brev til chefen for den engelske belej
ringshær, sir Home Popham.
Brevet lyder: »For at undgå videre blodsudgy
delse og for ikke at udsætte byen for de sørgelige
følger af et længere bombardement, foreslår jeg en
våbenhvile på 24 timer.«
Generalen erklærer sig parat til at forhandle
om kapitulationsbetingelserne, men han har intet
andet valg end at bøje sig for englændernes krav:
udlevering af hele den danske flåde.
Kronprins Frederik, som opholder sig i hærens
hovedkvarter i Kiel, er blevet underrettet om ho
vedstadens fald via den optiske telegraf.

1600
dræbt
på tre

dage

Rædselsnatten
Bombardementet natten til i dag er det værste,
København hidtil har oplevet.
Efter to bombardementsnætter var brandfol
kene så udmattet og deres materiel så ødelagt, at
de ikke magtede at bekæmpe de mange ildebran
de, der især opstod i kvarteret omkring Frue Kir
ke.
Mange af soldaterne på voldene deserterede, da
de så de huse, hvor de havde efterladt kone og
børn, omspændes af flammer.
Ved 3-tiden i nat brød spiret på domkirken i
brand. Før brandfolkene kunne nå derop, var kobberplademe smeltet, og spiret stod ikke til at red
de.
Englænderne har alle bombardementsnætter
sigtet efter spiret, og de råbte rungende hurra ude
i belejringsbatterierne, da det styrtede ned i en
regn af gnister.

Englænderne
skammer sig
London, september 1807
Den engelske hovedstad er ikke blevet illumine
ret som det ellers er skik, når sejrsmeldinger ind
løber.
Englænderne skammer sig tilsyneladende. Når
man på Børsen eller i kaffehusene vil understrege
det skændige i en handling, siger man: »Det er
æreløst som togtet mod København«.

Den rædsomste nat
Den 24-årige maler C. W. Eckersberg har skildret »den rædsomste nat« mellem 4. og
5. september, som han så begivenhederne i Landemærket, mens domkirkens spir
brændte. Han fik selv bombardementet ind på livet, da en bombe slog ned i hans
logi. Han fik dog uskadeliggjort den med indholdet af sin natpotte. Kobberstikker G.
L. Lahde har mangfoldiggjort billedet, som fås i hans butik i Gothersgade 125.

København, 5. septem
ber 1807
Civilbefolkningens tab
under bombardemen
tet har endnu ikke
kunnet
gøres
op.
Endnu ligger mange
lig under ruinerne og
rundt om i gaderne.
Man regner med, at ca.
1600 er blevet dræbt.
Mange er simpelt hen
døde af skræk under
bomberegnen.
Des
uden er ca. 1000 blevet
såret.
Belejringen har ko
stet 188 militære livet,
og 534 er blevet såret.
For at redde livet er
mange flygtet til Chri
stianshavn uden for
belejringsbatteriernes
rækkevidde.
Andre søgte under
bombardementet be
skyttelse i Rundetårn,
i det nedbrændte Chri
stiansborgs kældre og i
Ridebanens hvælvin
ger, som alle blev anset
for bombefaste.
Marmorkrybberne i
de kongelige stalde
blev indrettet til bar
selskvinder, og en pige,
som blev født under
bombardementet skal
døbes Raquetta Bombardina.
Tusinder er blevet
husvilde. Foreløbig bor
de hos venner og be
kendte, hvis huse er
uskadte.

Fårvel til de
stolte svaner
København, 21. oktober
1807
Englænderne har i dag
røvet hele den danske
flåde.
Mens Holmens faste
stok så til med tårer i
øjnene, stod 18 li
nieskibe, 15 fregatter,
7 brigger og 23 kanon
både havnen ud med
engelsk besætning om
bord.
En engelsk officer
bemærkede, at dan
skerne var uhøflige
nok til ikke at salutere
fra Kronborg, da flå
den sejlede forbi. Men
han ville ikke dadle os
og sagde: »Det må have
været et i høj grad yd
mygende syn.«
Straks efter Køben
havns kapitulation be
gyndte de at takle
krigsskibene til. Sam
tidig lastede de ski
bene med al brugelig
udrustning.
Selve dokken er hel
digvis stadig intakt,
men det skyldtes kun,
at englænderne ikke
kunne finde bundven
tilen.

313 huse
ødelagt

Oprydningsarbejdet i ruinerne er allerede i
fuld gang. Her et billede fra Gråbrødre
Torv, hvor en mur væltes. I baggrunden
den udbrændte Vor Frue kirke.

I alt 313 beboelseshuse er blevet øde
lagt under Københavns bombarde
ment. De er tilsammen forsikret for 2,5
miil. rigsdaler. Københavns brandas
surance har endnu ikke afviklet gæl
den fra sidste københavnske storbrand
i 1795, så det bliver staten, der må ud
rede erstatningerne.

Danske søofficerer og matroser ser flåden stå Københavns havn ud - med engelsk
besætning om bord.

Bogen, der
blev ramt

90.000
egetræer
København,
oktober
1807
Tabet af flåden repræ
senterer ca. 90.000
fuld voksne ege, som
umuligt kan erstattes
foreløbig.
Man har hidtil reg
net med en årlig hugst
på ca. 5000 ege til ny
bygninger og vedlige
holdelse af flåden. Men
selv dette beskedne
kvantum har det været
vanskeligt at frem
skaffe.
Nu må vi plante nye
egeskove, ca. 90.000
træer i alt til erstat
ning af det tabte.
Det er en både lang
sigtet og optimistisk
foranstaltning. De ny
plantede egetræer vil
først efter halvandet til
to århundreder have
nået en størrelse, der
gør dem tjenlige til
bygning af en flåde
som den, englænderne
har taget.
Altså først engang i
1970’erne.

Universitetsbibliotekets uerstattelige
samlinger på Trinitatis Kirkes loft har
undgået ødelæggelse, selv om bygnin
gen blev ramt af flere bomber. Enkelte
bombesplinter slog gennem vinduerne
og ødelagde nogle få bøger. En af de
ødelagte bøger bærer ironisk nok titlen
»Fredens forsvarer« (billedet).

Seks udfald
mod fjenden

Dokken, hvis bundventil englænderne ikke kunne finde.

København, 5. september 1807
Byens forsvarere har under belejringen
foretaget seks udfald, som dog kun har
generet belejrerne lidt.
Kanonbådene har haft held til at
holde fjenden på afstand i Sundet under
flere træfninger.

ENERGIKRISE:
VI MÅ SPARE
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PÅ BRÆNDET Staten
tjener
tykt på
lotteriet
Der er kø ved myndighedernes billige brændeudsalg for mindrebemidlede.

København, 1. januar
1808
Der er katastrofal
mangel på brændsel i
København, så vi må
forberede os på en

streng vinter.
De svenske og nor
ske skippere, som ple
jer at levere brænde til
hovedstaden, er ude
blevet på grund af de

Kongen: Nu
må vi spare
København, 14. december 1808.

Kongen har udsendt følgende proklamation:
»Det er en vigtig genstand for vor landsfaderlige om
hu, at indenlandsk kunstflid stedse må finde opmun
tring til større og større fremskridt i vore stater; og det
er vort hjertes ønske, at tarvelighed overalt blandt
vore undersåtter måtte hædres som et middel til at
fremme sand velstand og til at befæste huslig lykke.
I tillid hertil er det at vi, som konge og landsfader,
opfordrer samtlige vore undersåtter af begge køn til
den sparsomhed i almindelighed og i klædedragt i
særdeleshed, som nuværende krigstid gør nødvendig;
og til den opmærksomhed på indlandske fabriks- og
konstvarer, som kunne virke til fordel for statens pen
gekurs.

usikre forhold i de dan
ske farvande, og det er
umuligt at transpor
tere tilstrækkelig me
get ad de dårlige sjæl
landske veje, rent bort
set fra, at Sjælland
langtfra er skovrig nok
til at kunne forsyne en
storby som Køben
havn.
Priserne er natur
ligvis steget i takt med
mangelen, så myndig
hederne har set sig
nødsaget til at sælge
brænde til mindrebe
midlede med tab.

De ordinære priser
er oppe på 16 rigsdaler
pr. favn. På udsalgene
til de mindrebemidlede
sælges brændet til 10
rigsdaler pr. favn.
Man regner med, at
staden i vinter kun får
50 pct. af sit sædvan
lige forbrug på ca.
90.000 favne dækket.
Forsyningssituation
en er noget lysere hvad
angår tørv, men man
må dog regne med, at
vi får 10 pct. mindre
end de ca. 25.000 læs,
vi plejer at få tilført.

Dyrtiden har stimuleret folks spillelyst. Hå
bet om, at en gevinst med ét slag skal løse
dagligdagens økonomiske problemer, har
lokket spillerne frem.
Før krigen lå statens lotteriindtægter gen
nemsnitlig på 300.000 rigsdaler. I år er de
oppe på 700.000. Altså mere end en fordob
ling.
Tallotteriet har størst succes. Her kan man
spille på tallene 1 til 90. Ved hver trækning
bliver fem af disse tal udtrukket, og de hel
dige får gevinst.
Trækningerne foregår skiftevis i Køben
havn, Altona og Vandsbek.
Klasselotteriet er knap så populært, hvilket
skyldes, at man kun kan spille på hele lodder
i dette lotteri, og det finder mange er for dyrt.

Sådan kan man
strække kaffen
Vi har modtaget:
»Gode råd er dyre, når
der skal spares på den
dyre kaffe. Tag lol
landske vikker, ærter
og kogte gulerødder.
Skær dem i terninger

og brænd dem sammen
med en kvart part kaf
febønner. Så strækker
kaffen længere. Hjem
me hos os får vi aldrig
andet.«
Else Fich.

Tallotteriet er trukket - denne gang i Vandsbek.

10.000danske soldater

på Europas slagmarker

Jeg hader
Napoleon
De færreste danskere deler kongens
begejstring for kejser Napoleon, som
Danmark har knyttet sin skæbne til.
Fra pastor J. P. Mynster i Spjellerup
har vi modtaget følgende læserbrev:
»Jeg er mig bevidst, aldrig mere at
have afskyet Napoleon, end nu da han
står på sin magts højeste spids. Det
had, jeg kan sige den væmmelse, hvor
med jeg betragter ham, hidrører ikke
derfra, at han er erobrer. Dette har han
tilfælles med mange, som dog kunne
henregnes blandt de ædle naturer, men
fornemmelig fra de hykleriske fraser,
hvormed det, under de grusomste
blodsudgydelser, de hjerteløseste udsu
geiser, stedse hedder, at det alt sam
men sker til menneskehedens vel og
frelse, uagtet det så kendeligen viser
sig, at der for alle disse forfærdelige fo
retagender ikke ligger nogen plan til
grund, men at de går ud fra øjeblikkets
egoismes tilskyndelser.«

Kampen ved Sehested i det øjeblik, da de lette fynske dragoner angriber og erobrer de fjendtlige kanoner.

Ratzeburg, 15. august
1813
10.000 danske soldater
marcherer i disse dage
ind på den europæiske
krigsskueplads for at
deltage i krigen på
Napoleons side.
Lige siden englæn
derne bortførte den
danske flåde, har kong
Frederik 6. holdt på
den franske kejser.
End ikke Napoleons
knusende
nederlag
mod Rusland sidste år
har kunnet rokke den
danske konges hold
ning. Mens alle de øv
rige europæiske mag
ter har vendt sig mod
korsikaneren,
står
Danmark nu som
Frankrigs sidste for
bundsfælle.
I sommer forpligtede
kongen sig til at bi
drage til den kejserlige
krigsmaskine med et
kontingent soldater.
Det kaldes »Auxilliærkorpset« og står un
der kommando af prins
Frederik af Hessen, 42,
kongens svoger.
Korpset består af 13
bataljoner, to jæger
kompagnier, 10 eska
droner og tre batterier,

og det er underlagt
Napoleons XII armé
korps i Nordtyskland.
Armékorpsets øverst
kommanderende, mar
skal Davout, 43: »Jeg
rykker lige så gerne i
marken med de danske
soldater som med fran
ske veteraner.«
Over for Davout står
den svenske kronprins
Karl Johan, 50, tidli
gere marskal Berna
dotte, med en hær af
svenske, preussiske,
russiske og engelske
tropper.

Napoleon
er slået
Lübeck, 19. oktober
1813
Napoleon er blevet
slået afgørende ved Le
ipzig, og hans hære er
på tilbagetog. Marskal
Davout har trukket sig
tilbage til sin opera
tionsbasis, Hamburg,
mens det danske hjæl
pekorps
marcherer
nordpå i håb om at nå i
sikkerhed i fæstningen
Rendsburg.

Danskerne vandt
Rendsburg, 10. decem
ber 1813
Det danske »Auxilliærkorps« har med nød
og næppe undgået
en knibtangsmanøvre,
hvormed
kronprins
Karl Johan har prøvet
at afskære det vejen til
Rendsburg.
Ved den lille landsby
Sehested kom det i dag
til en hård kamp, som
længe bølgede frem og
tilbage.
Men så kastede
oberst Chr. HøeghGuldberg sine lette
fynske dragoner frem i
et angreb, som afgjorde
træfningen.
Rytterne erobrede en
dog to fjendtlige felt
kanoner, som i triumf
førtes med ind bag
Rendsburgs
skær
mende volde.
En officer i Fynske
Regiments lette dra
goner, løjtnant C. A.
Wind, der var med til
at erobre kanonerne,
fortæller: »Bagved den
bataljon, som var
sprængt ved vort an
greb, var tre kanoner

placeret og netop i færd
med at trække sig til
bage, da vi under
skingrende hurraråb
sad dem på nakken.
Stykkuskene
var
straks nedsablede og
kanonerne vore. Jeg
lod dem køre ind på en
mark for at vende, men
herved væltede den
ene og blev liggende,
så jeg kun bragte to til
prins Frederik, der
med sine adjudanter
holdt i landsbyen.«

Våbenhvile
forhandling
Middelfart, 15. decem
ber 1813
Der er i dag opnået vå
benhvile med den
svenske
kronprins
Karl Johan, som alle
rede er rykket op i det
sydlige Slesvig med sin
hær. Den danske hær
er gået bag Lillebælt,
mens »Auxilliærkorpset« står indesluttet i
Rendsburg. Der opta
ges nu forhandlinger
om fred.

Fredens pris er Norge
Kiel, 15. januar 1814
Natten til i dag under
skrev kronprins Karl
Johan af Sverige og
kong Frederiks for
handler, grev Edmund
Bourke, 52, en freds
traktat,
hvorefter

Danmark afstår Norge
til Sverige. Det lykke
des Bourke - takket
være
svenskernes
manglende historiske
kundskaber - at ma
nøvrere således, at de
gamle norske lydlande

Grønland, Færøerne og
Island ikke berøres af
fredstraktaten og såle
des forbliver under
Danmark.
Kongens bitre kom
mentar: »Gid jeg aldrig
havde oplevet denne

sørgelige dag, da jeg
måtte afgive den til
ståelse, at Norge, mit
kære Norge, måtte
være det offer, som
måtte gives for ikke
aldeles at opgive alt.«
Norge er fredens pris.

Nyt kort over
Napoleons
Europa

Der er vendt op og ned på Europa i disse
år, så det kan ikke undre at skolebørn
har svært ved at følge med i faget
geografi, eftersom Napoleons krige
ustandselig forandrer Europas kort.
Det må derfor hilses med tilfredshed,
at der nu kommer et skolekort i hande
len, som viser, hvordan Napoleons ny
Europa ser ud.
Det nye »Kort over Europa til brug i
skolen« er dateret 1813. Måske er det
uaktuelt allerede om kort tid, hvis den
nuværende krig ender med Napoleons
nederlag. Og det er der unægtelig me
get, der tyder på.

Sidste ulv
nu skudt
Så er den sidste danske ulv nedlagt.
Det regner man i hvert fald med.
I middelalderen var disse plagsomme
dyr vidt udbredt, men allerede i
1500-tallet var de så godt som udryddet
på øerne.
En egn, som har været særlig ulve
plaget, er Djursland.

FANGEOPRØR
I TUGT
HUSET
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Justitsminister Kaas
lodtrækning om liv.

Standret
dømmer
fangerne
København, 25. juli 1817
Justitsminister Frederik Julius Kaas, 59, har i
aften nedsat en standret af tre dommere, der skal
forhøre og dømme fangerne.
Han var indstillet på at gøre kortere proces.
Hver tiende af fangerne skulle udtages ved lod
trækning og henrettes. Men højesteretsdommer
Anders Sandøe Ørsted protesterede og fik ændret
ministerens indstilling.

Syv dødsdømt

Fængslet på Christianshavn brænder, og ilden driver de oprørske fanger ud i armene på soldaterne.

København, 25. juli
1817
Fangerne i Tugt-,
rapsog
forbed
ringshuset på Chri
stianshavn har gjort
oprør og sat fængslet
i brand.
Under
parolen:
»Ifald Gud ikke vil
hjælpe os, skal fan
den være vor med
hjælper«
gik
de
mandlige fanger i
aktion kl. 16 i efter
middags, slog fæng
selsbetjentene
ned
og besatte bygnin
gerne.
De fik hjælp fra
kvindeafdelingen, som

kastede sig ind i
kampen under råbet:
»Vel er vi tøse, men
vi går på som karle«.
Oprøret, der har
været under forbe
redelse længe, blev
afsløret af en stikker
blandt fangerne. Mi
litæret nåede derfor i
tide
at
omringe
fængslet,
ligesom
broerne til byen blev
besat og bådene i
kanalerne sat under
bevogtning.
På
Christianshavns torv kørte tre
kanoner op og skød
med kardæsker mod
fængslet, hvorved en

fange og en brand
mand fra Køben
havns
Brandkorps
blev dræbt.
Kongen og hans
adjudanter, »de røde
Qer«, kom til stede
på torvet for at følge
begivenhederne på
nærmeste hold.
Sent i aften styr
tede tårnet ned fra
taget på fængselets
hovedbygning, og il
den drev efterhån
den fangerne ud i
armene på soldater
ne. De pågrebne blev
bagbundet og ført til
Søkvæsthusets gård,
hvor de afventer dom.

Kun få af de ca. 500
indsatte havde held
til at slippe væk, men
de er alle blevet fan
get igen.
Oprøret er en pro
test mod forholdene i
fængslet. Arbejdet,
især i rasphuset,
hvor fangerne filer
træ til farveindustrien
er
direkte
sundhedsfarligt. Ma
den er utilstrækkelig
og ofte fordærvet,
disciplinen er hård.
I de senere år har
der været flere op
rør, men intet så al
vorligt som det nu
nedkæmpede.

Rangerne ligger på maven i regnen
København, 26. juli
1817
Et øjenvidne, student
Carl Bernhard, som
har haft lejlighed til at
se fangerne i Søkvæst
husets gård, fortæller:

»Der lå alle disse
ulykkelige mennesker
plat ned på jorden i
lange rækker. De lå på
maven med bundne
hænder. Soldater med
skarpladte
geværer

stod langs murene og
gik op og ned mellem
rækkerne. Nogle få,
matte tranlygter var
tændt. Himlen var
overtrukket, og der
faldt en tæt støvregn.

Man hørte ikke andet
end
skildvagternes
skridt og det ofte gen
tagne tilråb: »Lig ned
der«, ledsaget af et slag
på geværkolben.«
En uhyggelig nat.-

København, 27. juli
1817
Efter 40 timers uaf
brudt arbejde afsagde
standretten i morges
kl. 6 sin dom:
Johan Petersen, kal
det »vovehals«, hals
hugges og stejles for
delagtighed i mord
brand. Johan Ludvig
Arentz,
Christian
Brinck, Johan Carlsen,
Jens Christian Melle
rup, Hans Hansen,

kaldet »Slaglille-fanden« og Johannes La
gerløv Tarp halshug
ges for mytteri og
sammenrottelse. An
dreas Davis Eggers
idømmes rasphusar
bejde i to år for trod
sighed, Rasmus Brynholdsen skal have 54
slag kat for deltagelse i
oprørets tilrettelæg
gelse som brevbærer og
Carl Krause ligeledes
54 slag kat.

Henrettelserne
København, 28. juli 1817
De syv dødsdømte fanger blev i morges henrettet
på pladsen bag Søkvæsthuset. Deres medfanger
blev tvunget til at overvære henrettelsen. De så
ikke godt ud efter de to døgn i regn under åben
himmel. Henrettelserne blev overværet af tusind
vis af københavnere. Mange var kravlet op i Vor
Frelsers kirkespir for at kunne se bedre.

Syv halshugget
København, 3. oktober
1817
Yderligere syv fanger,
som er fundet skyldige
i anstiftelsen af oprøret
i Tugt-, rasp, og forbe
dringshuset, er blevet
halshugget.
Desuden er 30 andre
mandsfanger og seks

kvindelige fanger ble
vet idømt strafforlængelse og kat op til 54
slag. Heriblandt er
»Pjalte-Ane« og »Smuk
ke Stine Kunigunde«,
som hver fik 27 slag
kat for at have haft
samleje med mandlige
fanger under oprøret.

Embedsmand opkræver

Parnas på

”brændevinsskat”

Valby bakke

som ikke eksisterer
Skive, 1817
En kongelig embedsmand, konsumptionsfor
valteren i Skive, har i årevis modtaget penge
af byens borgere for at lukke øjenene for
ulovligt brændevinsbrænderi.
Affæren er blevet afsløret ved en tilfældig
hed.
Under en audiens hos kongen omtalte en
afdanket konstabel i samtalens løb en særlig
brændevinsskat, som opkrævedes i hans
hjemby.

Den skat havde majestæten aldrig hørt om,
og politiet, som blev sat på sagen, afslørede
konsumptionsforvalteren.
Manden er imidlertid blevet frikendt ved
alle instanser, fordi det ikke har kunnet bevi
ses, at han har opkrævet de penge, han har
modtaget.
Og embedsmanden er atter indsat i sit em
bede.
Det er dog for stærkt for kongen, som har
krævet ham afskediget øjeblikkelig.

Den ene skandale
afløser den anden
De dårlige tider frister
mange embedsmænd
til at tage af kassen el
ler at misbruge deres
stilling.
Den ene skandale af
løser den anden, og det
mest forargelige er, at
myndighederne prøver
at holde hånden over
dem, der afsløres.

Skånede
gammel mand
Toldinspektøren
i
Ringkøbing, som i en
årrække ikke har op
krævet afgifter af
hjemmebrænding, skul
le skånes med henvis
ning til, at manden er
gammel.
Den afgørelse har
kongen imidlertid ikke
kunnet acceptere.

Fyret med fuld
løn
En toldbetjent i Ran
ders er grebet i at ra
dere i en regnskabs
bog. Det anses ikke at
være grund nok til at
afskedige ham, men da
det på den anden side
heller ikke er betryg
gende at beholde ham i
tjenesten, er han dog
blevet fyret - men med
fuld løn.

Kamma Rabeks store hobby er hendes ha
ve. Hun er den første her i landet, som har
fremelsket den dobbelte viol.

Falske numre i
ærmet
En fuldmægtig i tallot
teriets inspektionskon
tor har ved hjælp af
falske numre, som han
havde i ærmet under
trækningerne, vundet
en stribe store gevin
ster til et samlet beløb
af 400.000 rigsbankda
ler.
Svindelen, der har
stået på i fire år, blev
afsløret af en tilskuer,
som opdagede hans
tryllekunster.
Fuldmægtigen
er
idømt 5 års slaveri.

Håbede på
lykken
Et par højtstående em
bedsmænd, en konfe
rensråd og Det kgl. Te
aters kasserer har også
håbet på lykken i tal
lotteriet. Den store ge
vinst
har
skullet
dække deres under
slæb ind, og da den
udeblev, har de taget
endnu flere penge fra
statens kasser for at
prøve heldet nok en
gang.
De har begge und
skyldt sig med, at de
penge, de spillede op, i
virkeligheden er gået
tilbage til staten, som
driver lotteriet.

Danske varer

for dårlige
Det trækker op til en alvorlig landbrugskrise. Pri
serne for landbrugsvarer falder stærkt på ver
densmarkedet, og de danske varers ringe kvalitet,
harsk smør, »mastesmør« og muggent korn, »ski
densæd« , forringer afsætningsmulighederne yder
ligere.

Valby, 1817
Det danske parnas ligger på Valby
Bakke. Her holder kritikeren Knud
Lyne Rabek og hans kone, Karen
Margrethe, åbent hus for danske digte
re, som gerne trasker den lange vej fra
København for at tilbringe et par timer
herude.
Bakkehuset er blevet en institution i
dansk kulturliv.
Hver dag rykker lemmerne ud til gadefejning.

Ladegården fattighus,

Set. Hans i Roskilde
København, 1817
Ladegården på Frede
riksberg er nu taget i
brug som fattighus, og
lemmerne af begge køn
bliver hver dag ud
kommanderet til gade-

fejning i København.
Sidste år flyttede
Set. Hans hospital fra
Ladegården til Bistrup
ved Roskilde, hvor det
er indrettet som insti
tution for sindssyge.

Unge Grundtvig
overrasker igen
Digteren N. F. S. Grundtvig, 34, overrasker
igen. Han har skrevet et hyldestdigt til en ellers
ikke særlig agtet blomst: Påskeliljen. Hør
blot, hvad digteren skriver:
»Sig mig blomst, hvad vil du her,
bondeblomst fra landsbyhave,
uden duft af pragt og skær.
Hvem est du velkommen gave.«
Grundtvig bruger blomsten som et symbol, når
han slutter sit digt således:
»Vinterstorm og hagl og regn,
suser, bruser over jorden,
men jeg stander som et tegn
for en blomstertid i Norden.
Nægter man mig med foragt
rosenduft og sommerpragt.
Ligegodt, når den jeg fryder,
som har kær, hvad jeg betyder«.
Digtet indrammer et dramatisk optrin natten
før påskemorgen ved Kristi grav. De optrædende
er tre soldater, en officer og en farisær, som hver
for sig repræsenterer moderne kristendomsopfat
telser.

Som en mor
Mens Knud Lyne, 57, har svært ved at
forstå de ny litterære ideer i tiden, er
Karen Margrethe, 42, som en mor for
det unge kuld af digtere: Oehlenschlåger, Grundtvig, Ingemann, Chr. Wint
her, Poul Martin Møller og Johan Lud
vig Heiberg.
Adam Oehlenschlåger kommer til
lige i huset som svoger, idet han er gift
med Karen Margrethes søster, Christi
ane.
Han fortæller:

Øgenavne
»Hun har en egen måde at gøre sig
venner på: hun driller dem uophørlig,
aflurer dem deres svagheder og giver
dem øgenavne.
Mig kalder hun Adagiospilleren,
fordi jeg skulle ligne en adagiospiller,
hun har kendt. Sin søster kalder hun
Atair, fordi Christiane engang har
nævnt denne stjerne. Min søster kalder
hun Ellersligt, fordi Sophie, når hun ta
ler, ofte gentager disse ord.«
Sin mand kalder hun Egernet, fordi
han er rødhåret og har for vane at
stjæle hampefrø fra den kanariefugl,
som flyver frit omkring mellem re
olerne i hans arbejdsværelse.

Dårlig råd
Kamma, som hun kaldes, samler ven
nerne i Bakkehusets dagligstue. Hun
rydder bøger og brevskaber af bordet og
dækker til te eller aftensmad.
I virkeligheden har værtsparret kun
dårligt råd til den megen selskabelig
hed. Men de sparer på andre ting. De
fyrer f.eks. kun i tre af vintermåneder
ne. En vinter var kakkelovnen kold i
flere dage, fordi de ikke havde penge til
brændsel.
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Danmarks

e
Nyheder

Jeg så ingen

heste om bord
»Caledonia« kan føre sejl og dermed spare på kullene.

SKIBET, DER
KAN SOLE
UDEN VIND
København, søndag 23. maj 1819
Så har man set det med: et skib, der kan sejle,
uden at en vind rører sig.
Danmark har fået sit første dampskib, »Caledonia«, der anløb København kl. 5.30.
Det er købt af dansk-vestindieren Steen Bil
le, 38, og det er sejlet til Danmark af ejerens
halvbror, kommandørkaptqjn Michael Bille.

I eftermiddags foretog
skibet en udflugt til
Helsingør. 120 passa
gerer havde for 4 rigs
bankdaler løst billet til
turen. De var måske
lidt ængstelige ved at
gå om bord i det rygen

de,
vandplaskende
uhyre, men de var
samtidig imponerede
over den anselige fart.
Mange københav
nere lagde søndagstu
ren om ad Kastelsvol
den og Kalkbrænde

riet, hvorfra de hilste
skibet med hurraråb.
Allerede tirsdag sættes
»Caledonia« ind på ru
ten København-Kiel,
som ejeren har fået
eneret på.
Skibet vil kunne til
bagelægge turen på ca.
27 timer og slår der
med klart den agende
post, som bruger fire
døgn og fire timer.
»Caledonia« sejler
kun om sommeren,
idet vintersejlads an
ses for risikabel.

Ikke ind i
havnen
Københavns magistrat
har af hensyn til
brandfaren
forbudt
»Caledonia« at sejle
ind i Københavns havn
med ild under kedler
ne. Derfor ankrer ski
bet op uden for Bomlø
bet, hvortil passage
rerne bringes ud i ro
både.

”Caledonia” kan sejle baglæns
»Caledonia« er en pi
oner inden for damp
skibssejladsen. Det er
det første skib, der har
krydset Nordsøen, og
turen til Danmark er
den længste distance,
et europæisk dampskib
hidtil har tilbagelagt.

Skibet, der løb af
stablen 27. paril 1815,
er bygget på I. & C.
Woods værft i Glasgow
i Skotland. Det vejer
150 tons og var fra
starten forsynet med to
maskiner med tilsam
men 28 hestekræfter,

der ved hjælp af de to
otteskovlede hjul gav
skibet en fart af 6-7
knob.
Dampmaskinens op
finder, James Watt,
har ved at ændre på
damptilførslen opnået,
at hjulene kan rotere

begge veje, så skibet er
det første, der også kan
sejle baglæns.
1816 blev »Caledo
nia« på værftet Boulton og Watt i London
forsynet med to nye
maskiner på hver 16
heste.

Københavns kommandant var blandt gæ
sterne, der beså »Caledonia« i dag. Da han
blev spurgt, hvad han syntes om skibet, sva
rede han: »Jo, det er et mærkværdigt skib.
Men hvad er dette med disse 32 hestes kraft?
Jeg har været nede overalt i skroget, men jeg
har ikke set en eneste hest.«
Andre lægger mere begejstring for dagen:
»Det er en glæde at se, hvorledes den menne
skelige ånd ved sin opfindsomhed har bragt
to hinanden så modkæmpende elementer som
ild og vand til at forene den fælles kraft til
menneskets nytte og fornøjelse.«
Og en af passagererne på den første tur i
danske farvande fortæller:
»Man sidder på dækket som i en dagligstue
og betragter øerne, som yndige landskaber,
der i meget kort afstand bevæger sig for øjet
uden at sejl og tovværk eller manøvreren med
skibet forstyrrer anskuelsen.«

ANNONCE:

Dampskibet

”Caledonia”
afgaar hver Tirsdag Morgen kl. 5 præ
cise og anløber på denne Tour (såvel for
at modtage som landsætte Passagerer)
Costers Færgested på Møen Kl. 2 om
Eftermiddagen
Gaabense Færgested på Falster Kl. 4
om Eftermiddagen
Bandholm i Lolland Kl. 6 om Eftermid
dagen og antages at komme til Kiel
Onsdag Morgen Kl. 8
afgaar fra Kiel til Kjøbenhavn hver
Torsdagseftermiddag Kl. 4 præcise og
anløber på denne Tour
Bandholm i Lolland Kl. 6 Fredag Mor
gen
Gaabense Færgested på Falster Kl. 8
om Morgenen
Costers Færgested på Møen Kl. 10 om
Formiddagen og antages at ankomme
til Kjøbenhavn om Aftenen Kl. 7.
Børn under 12 Aar betale kun en
Fjerdedel, og til Lettelse for Familier er
bestemt, at Manden betaler kun halvt
for sin Kone, og Mand eller Kone kun
en Fjerdedel for deres Børn, om disse
endog maatte være over 12 Aar.
Med Spise og Drikke serveres ombord
imod særskilt Betaling.

Jøderne får skylden

Både politi og militær greb ind for at standse jødeforfølgelserne, men tumulterne blussede op igen og igen.

København, 6. septem
ber 1819
Regulære jødeforføl
gelser har de sidste
dage fundet sted i Kø
benhavn.
Jøderne er blevet
udskreget som synde
bukke for alle de ulyk
ker, der har ramt
landet siden krigen, og
da pengenes værdi
faldt og endte i stats
bankerot, mente man
ge, at jøderne havde
haft en finger med i
spillet.
Optøjerne begyndte
lørdag aften, da der
rundt om i byen blev
opklæbet
plakater,
som opfordrede folk til
vold mod jøderne.

Ruder slået ind
I Østergade stimlede
folk sammen, og nogle
ruder hos to jødiske
forretningsindehavere
blev slået ind.
Politi og militær
blev sat ind mod uro
stifterne, og ved mid
natstid var roen gen
oprettet.
Men dagen efter var
det galt igen, til trods
for, at politidirektøren
havde ladet opklæbe

Dusør
København, 6. septem
ber 1819
Politiet har udsat en
dusør på 4000 rigs
bankdaler til den, som
ved, hvem der har for
fattet eller opklæbet
jødeplakater,
eller
hvem der har ført an i
optøjerne. Desuden ud
sætter politiet en dusør
på 200-1000 rigsbank
daler for oplysninger,
om borgere som har
taget del i forfølgelsen
af jøderne.

plakater med advarsel
mod nye demonstrati
oner.
I dag greb kongen
personligt ind. Han
gav politiet ordre til at
slå hårdt ned på balla
demagere, og i en kon
gelig bekendtgørelse,
som blev slået op rundt
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om i byen, truer han
enhver, som forulem
per jøderne,
med
strenge straffe, endog
livsstraf.
Det er ikke popu
lært. På mure og plan
keværker er kongen
blevet kaldt »Jødernes
konge«.
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Skarpe kongeord
Kongens bekendtgørelse af 6. september
(herover) er ualmindelig skarp i sit ordvalg.
Kongen truer urostiftere med livsstraf og
fastslår i øvrigt de, der blot kommer i nærhe
den af tumulterne, udsætter sig for fare, og,
hvis de kommer noget til, ikke kan anses for
sagesløse »efterdi enhver, som ved slig lejlig
hed falder, ligger på sine gerninger«. Det er
første gang, dette princip er knæsat, men det
vil uden tvivl indgå i fremtidig retspraksis.

Strenge straffe til
flere urostiftere
København, 5. oktober 1819
Fem af de værste urostiftere under den såkaldte
»jødefejde« er blevet idømt fra et til fem års forbe
dringshusarbejde. 28 medløbere har fået fra en
halv snes dage til en måneds fængsel på vand og
brød.

Tvunget
til at
danse
En jøde fortæller:
»Pøblen er rasende,
de slår ruderne ind hos
alle jøder, og ve den jø
de, der vover sig ud
iblandt dem.
Rabbi Jehudo, som
blev slået og sparket,
da han kom gående til
sit hjem, er død, og
flere andre jøder er
slemt mishandlet.
Min svigerfar faldt i
hænderne på to matro
ser, som truede ham
med at slå ham ihjel,
hvis han ikke ville
danse for dem. Hvad
skulle den gamle mand
gøre? Han måtte dan
se. Hvorpå de spyttede
ham i øjnene og sagde:
»Det skal du have, jødesmaus, fordi du dan
ser så dårligt«.
Herren lægge sin
kraft i politiets stokke.
Men sker det ikke
snart, så rejser jeg med
kone og børn, indtil alt
igen kommer i orden.«

Ikke os
Vi har modtaget:
Da ingen af alle de på
Regensen boende stu
denter har i den fjerne
ste måde haft den al
lermindste andel i de
her i byen forefaldne
pøbeloptrin, erklærer
jeg den, som påstår det
modsatte, for en, der
farer med åbenbar
usandhed.
København, 6. sep
tember 1819
R. Nyerup
Provst på Regensen

Børnene
under
viser
hinanden
København, 1819
Kongen har påbudt et nyt undervis
ningssystem indført i folkeskolen.
Det drejer sig om den såkaldte »ind
byrdes undervisning« eller »den lancasterske skoleindretning«, opkaldt efter
systemets ophavsmand, den engelske
pædagog Joseph Lancaster.
Tanken er, at børnene selv inddrages
i arbejdet med undervisningen, som er
baseret på en række trykte tavler, op
hængt rundt om i klasseværelset.

Militært system
Systemet er ret militært præget, men
det er effektivt, og det er billigt, idet én
lærer kan undervise et anseligt antal
børn.
Først uddeler læreren bliktegn til de
elever, der indtager en overordnet stil
ling i systemet, de såkaldte »monitø
rer« . Lignende værdighedstegn uddeles
»monitørernes« hjælpere. Dernæst ind
deles eleverne i en »læseskole«, en
»skriveskole« en »Tegneskole« og en
»geografiskole« under hver sin »monitør« og hjælper.

Blæser i fløjte
Læreren blæser nu i sin fløjte, og kom
pagnierne afmarcherer til hver sit
hjørne af klasseværelset, hvor de trykte
tavler er ophængt, og stående foran
disse tavler begynder indterpningen.
Med visse mellemrum blæser lære
ren i sin fløjte, og kompagnierne skifter
plads. Læreren behøver således blot at
overvåge undervisningen og gribe ind,
hvis »monitører« og hjælpere har pro
blemer med eleverne.
Første sted, systemet er indført, er i
Bredgades drengeskole.

Brug for ny
type lærere
Den ny skoleordning for folkeskolen fra
1814 er så småt ved at sætte sit præg på
undervisningen rundt om i landet, men
helt godt bliver det næppe, før den ny
seminarielov, som blev vedtaget sidste
år, begynder at virke.
Det er først og fremmest en ny type
lærer, folkeskolen har brug for. De
degne og fallerede teologer, som med ris
og ferie og åndløs udenadslære har teg
net skolen, må skiftes ud.
Den ny skolelov er god nok. Den læg
ger mere vægt på at give eleverne læ
se-, skrive og regnefærdigheder, end på
indterpning af Luthers lille katekis
mus. Og den åbner mulighed for under
visning i de såkaldte »reale fag«, ge
ografi, historie, biologi og zoologi, og i
det helt ny fag: gymnastik.

PAPIRLAP
DER VIL
FORANDRE
VERDEN
København, 21. juli
1820
Denne lap papir, et
blad fra professor H. C.
Ørsteds notesblok kom
mer til at forandre
verden.
Notaterne
stammer fra et forsøg,
som fysikeren har fore
taget i sin lejlighed i
Nørregade 21, og det
beviser, at elektrisk
strøm påvirker en
magnetnål.
Ørsteds opdagelse
af elektromagnetismen
har skabt en helt ny
gren af fysikken, elek
troteknikken, og den
har med ét slag sikret
Ørsted et verdensnavn.
Den praktiske udnyt
telse af opdagelsen åb
ner fantastiske per
spektiver.
Ørsted gentog sit
forsøg for en kreds af
kolleger i sidste må
ned, og han følte sig nu
så sikker i sin sag, at
han skrev en latinsk
afhandling på fire si
der om sine iagttagel
ser. Det er den, der er
blevet offentliggjort i
dag og via danske ge
sandtskaber sendt til
fysikere verden over,
så de kan arbejde vi
dere på Ørsteds resul
tater.
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Ørsted: Det

lykkeligste

år i mit liv

H. C. Ørsted - verdenskendt fysiker.

»Det er det lykkeligste år i mit videnskabelige
liv,« siger den 43-årige H. C. Ørsted efter of
fentliggørelsen af hans opdagelse af elektro
magnetismen.
Ørsted har længe arbejdet med teorien om,
at elektricitet og magnetisme måtte have en
indbyrdes forbindelse. Alligevel var det lidt
af en tilfældighed, der førte til den endelige
opdagelse.
Ørsted havde samlet sine studenter til af
tenforelæsning i sit hjem og stillet an til eks
perimenter. Efter en pludselig indskydelse
førte han en ledning fra et galvanisk batteri
hen over en magnetnål i et kompas. Og det
uventede skete: nålen bevægede sig.
Papirlappen fra Ørsteds notesblok med optegnelser fra forsøget med magnetnålen
under elektrisk påvirkning.

Ørsted modtaget hos kongen
København, 22. juli 1820
H. C. Ørsted har i dag været i audiens hos kongen,
som lykønskede ham med hans opdagelse.
I forgemakket spurgte en hofmand, som havde
inspektion, hvad Ørsted ville majestæten. Ørsted
begyndte at forklare. Hofmanden lyttede, men
forstod ikke et muk. Ørsted blev utålmodig og,

sagde, at han havde opdaget noget, hvormed man
i løbet af sekunder kunne sende en meddelelse til
Korsør. Hofmanden smilede venligt og sagde: »Nå
ja, måske.« »Nej, slet ikke måske,« svarede Ør
sted, »sig til majestæten, at det er ganske vist.«
Ørsted har også fået mange lykønskninger fra
sine videnskabelige kolleger i udlandet.

Utvivlsom virkning
»Virkningen var utvivlsom,« fortæller Ørsted,
»men den var så forvirret, at jeg udsatte en nær
mere undersøgelse, til jeg fik bedre tid.«
Måneder efter samlede han kolleger til et nyt
forsøg, og denne gang var der ikke tvivl i hans
sind. Nu tog han fat på at finde reglerne for mag
netnålens udslag, og i dag ligger afhandlingen om
»Forsøg over virkningen af den elektriske kon
flikt på magnetnålen« klar.
Professor Ørsted afslører, at han har planer om
at formå kongen til at oprette en polyteknisk læ
reanstalt i København, hvor unge ingeniører kan
få en tidssvarende uddannelse.

To store
huseer
krakket

Dødsdømt for
at kræve al
magt til folket
København, 16. no
vember 1820
Politiet har anholdt
den 30-årige dr. phil.
Jacob Dampe som mis
tænkt for anslag mod
statens sikkerhed.
Politidirektør An
dreas Kierulff oplyser,
at manden står i spid
sen for en revolutionær
organisation af ven
streorienterede, hvis
hemmelige tegn er en
jernring, som de bærer
på pegefingeren. Or
ganisationens formål
er at nedbryde det
etablerede samfund og
skabe et alternativ ved
indførelse af demokra
ti.

franskbrød, har poli
tiet beslaglagt, og de
betragtes som afgø
rende bevis i sagen.
I proklamationerne
kræver Dampe al magt
til folket, og han spør

ger: »Er I beredt til at
gå under våben, indtil
folkets ret er opnået?«
Kongen kalder han et
tåbeligt
menneske,
som kan gøre os al den
uret, han vil.

Her anholdt
politiet ham

Stikkeren

Kvik dreng

Eår livs

varigt
København, 14. februar
1821
Dr. Dampe og hans
medskyldige er i dag
blevet dømt til døden,
men kongen har ænd
ret dødsdommen til
livsvarigt fængsel un
der streng bevogtning.
Dr. Dampe har un
der sagen siddet i en
celle på Kastellet, men
der er planer om at han
skal afsone resten af
sin straf på Christiansø.

Kvindefjendsk
mode
præst
Den anholdte Jacob
Dampe er bedst kendt
som modepræsten, der
tordner mod kvinder
ne. Han har i de senere
år prædiket i flere kø
benhavnske
kirker
under stor tilstrøm
ning.
Hans kvindefjendt
lige indstilling, som
menes at have bag
grund i hans eget forli
ste ægteskab, bragte
ham allerede for nogle
år siden i søgelyset, da
han som redaktør af et
lokalt blad i Slagelse
fornærmede sine kvin
delige læsere ved at
sammenligne dem med
papegøjer.

Dampe blev anholdt
under et møde, han
havde indkaldt til i et
lejet lokale i Brolæg
gerstræde 11. Kun
Dampe og en enkelt
sympatisør var mødt
op. Resten af mødedel
tagerne var politifolk,
heriblandt
politiets
stikker, en afdanket
kaptajn. Han var infil
treret i den revoluti
onære organisation og
har
bl.a.
hjulpet
Dampe med at udar
bejde nogle proklama
tionsudkast.
Disse proklamati
oner, som Dampe
gemte i et flækket

fængsel

Jacob Dampe - kaldte
kvinderne papegøjer.

Her i Brolæggerstræde 11 blev Jacob Dampe pågrebet
af politiet med statsfjendtlige proklamationer gemt i et
flækket franskbrød.

Hemmelige jernringe
solgt som gigtmiddel
København, 1. decem
ber 1820
Politiet har ikke haft
held til at trævle Dam
pes organisation op.
Straks efter Dampes
arrestation interesse
rede man sig naturlig
vis for folk, der bar de
jernringe, som var or-

ganisationens hemme
lige tegn. Men nu viser
det sig, at to køben
havnske
isenkræm
mere har solgt hund
redvis af disse ringe som et ufejlbarligt
middel mod gigt - så
ringene er ikke meget
bevendt som bevis.

Han er søn af en fattig
skrædder i Køben
havn. Ved venners
hjælp blev den kvikke
dreng student fra Metropolitanskolen og tog
allerede som 19-årig
teologisk embedsek
samen på Københavns
Universitet. Han har
fået
universitetets
guldmedalje for en
prisopgave, og han har
erhvervet doktorgra
den for en filosofisk af
handling.

Journalistik
Efter en periode som
adjunkt på Slagelse
Latinskole, vendte han
tilbage til København,
hvor han forgæves for
søgte at oprette en pri
vatskole.
Også i København
interesserede han sig
for journalistik og ud
gav et satirisk uge
blad, »Iagttageren«.

København, 20. juni 1820
Det store, ansete handelshus Ryberg i
St. Kongensgade er gået fallit.
Det menes at være de stærkt fal
dende kornpriser, der har slået benene
væk under firmaet.
End ikke et større statslån, som
huset netop havde fået bevilget mod
pant i hovedsædet i København og i
godserne Øbjerggård på Sjælland og
Frederiksgave på Fyn, har kunnet af
værge dets fald.
Husets ejer, Joh. Chr. Ryberg er søn
af Niels Ryberg, som grundlagde huset
1789 og arbejdede det op til et af Dan
marks største med egen handelsflåde
og enorm omsætning.

Intet guld i kælderen
København, 28. juli 1820
Et nyt krak har rystet dansk erhvervs
liv. Denne gang er det handelshuset
Meyer & Trier, der er gået fallit.
Man gætter på, at årsagen til krak
ket er fejlslagne børsspekulationer,
som huset har været engageret i sam
men med vekselererfirmaer i Hamburg
og Altona.
Huset har nydt ubegrænset tillid.
Man har ment, at det bogstavelig talt
var bygget på guld. Men der var ikke de
beholdninger af ædle metaller i husets
kældre, som man havde troet.
Husets direktør, M. L. Nathanson,
som er kendt som national-økonomisk
skribent, siger, at han vil prøve at
redde stumper af firmaet og forsøge sig
som forretningsmand på ny, når fallit
boet er gjort op.

De lever
overevne
De dårlige tider efter krigen er skyld i
mandefaldet blandt de københavnske
handelshuse.
1815 gik 31 fallit, 1816 krakkede 39,
1817 gik det galt for 62, 1818 for 55,
1819 for 31 og i år er vi oppe på 61.
Årsagerne er lette at få øje på. Den
store, internationale handel, som de
københavnske huse levede højt på tid
ligere, sluttede brat med krigen og
statsbankerotten ramte hårdt.
Skifterettens opgørelse over fallitbo
erne viser desuden, at ejerne til det sid
ste har opretholdt en alt for høj leve
standard.
Trods truende fallit tillod en ejer af et
større hus sig f.eks. følgende:
En gård i byen til eget brug med en
række opholds- og soveværelser, en stor
og en lille sal, kamre til pigerne og tje
nerne m.fl. I festsalen tolv lænestole
med silkebetræk og møbler med for
gyldning. Sølvtemaskine, sølvfade,
sølvskåle og sølvkander, mange dusin
sølvskeer og -gafler. I vognremisen ar
bejdsvogne, en karet, en holstenervogn
og en offenbacher. I stalden tilsvarende
hestebestand. Desuden en lystejendom.

Thorvaldsen faret museum
Danmarks store billedhugger, Bertel Thorvaldsen, 68, har testamenteret sine arbejder, sin
kunstsamling og sin formue til fødebyen Køben
havn med henblik på et museum.
Det økonomiske grundlag for museet er skabt
ved en indsamling i Danmark. Kongen har skæn
ket en grund ved siden af slotskirken, hvor der nu
står en vognskurbygning, og Københavns kom
mune bidrager med et kontant beløb.
Der har længe været planer om at skabe et mu
seum for Thorvaldsen, men kunstneren har ikke
givet sin accept før nu. Tidligere har han truet

med at give sine ting til München eller Stuttgart.
Nu har han endog skænket indtægten fra
skulpturerne til Frue Kirke af Kristus og de tolv
apostle til byggefonden.
Det er arkitekten M.G. Bindesbøll, der skal
bygge det ny museum. Han vil bl.a. tage hensyn
til Thorvaldsens egne ønsker og krav. Først og
fremmest med hensyn til belysningen af statuer
ne. Lyset skal falde ind skråt fra oven, og museet
skal bestå af en række mindre rum med kun én
statue i hvert. Af hensyn til brandfaren skal alle
rum være overhvælvede.
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THORVALDSEN KOM
HJEM SOM KONGE
København, 17. sep
tember 1838
Thorvaldsen blev mod
taget som en konge, da
han i dag vendte hjem
til Danmark efter næ
sten 40 års ophold i
Rom.
Kl. 14 gik et flag til
tops over Nikolaj Kir
kes tårn. Det var sig
nalet til, at nu kom bil
ledhuggeren, og det
halve
København
skyndte sig til Toldbo
den for at tage imod.

Velkommen
Kongen havde sendt
fregatten »Rota« til
Livorno for at tage
Thorvaldsen og hans
mange kunstværker
om bord, og nu ankrede
skibet op på Rheden
med den gamle kunst
ner ved rælingen, let
kendelig på sit hvide,
flagrende hår.
En mængde små
både var sejlet ud for at
møde fregatten. Nogle
med deputationer.

Trak vognen
I fregattens chalup
blev Thorvaldsen roet
ind til Toldboden, hvor
folk stod så tæt, at fre
gattens kaptajn, H.B.
Dahlerup måtte lade
sine roere springe i
land og med ryggen
stemt mod folkemæng
den bane vej for kunst
neren hen til den ven
tende karet.
Folk spændte straks
hestene fra kareten og
trak vognen gennem
byen til Charlottenborg, hvor Thorvaldsen
har fået en æresbolig.

Regnbuen æresport
Maleren C.W. Eckersberg stod på Toldboden for at
tage skitser af modtagelsen af Thorvaldsen.
Grundig som han er, tog han solhøjden med sin
oktant. Og han ærgrede sig frygteligt over, at han
ikke havde fået barometer og termometer med, så
han kunne gengive atmosfæren helt korrekt. Men
på sit billede herover malede han regnbuen, som
hvælvede sig over fregatten, netop som kunstne
ren gik fra borde (t.v.).
Herover har Jørgen Sonne skildret øjeblikket,
da den gamle kunstner stiger i land.

Kongelig udnævnelse
Kongen har udnævnt Bertel Thorvaldsen til
konferensråd. I forvejen er han etatsråd,
en titel, han Hk allerede i 1819.
Thorvaldsen er også blevet æresborger i
København. Han er medlem af og professor
ved Akademiet for de skønne Kunster.
Han rejste i sin tid til Italien på Akademiets
store rejsestipendium, som blev forlænget til i
alt seks år. Siden har han opholdt sig i Rom
og har opnået verdensberømmelse som bil
ledhugger.

Thorvaldsens værker
står overalt i Europa
Bertel Thorvaldsens værker står overalt i
Europa som et synligt bevis på hans berøm
melse. Men foruden de monumentale statuer
har han skabt en mængde mindre statuer, bu
ster og relieffer, hvoraf mange er i privat eje.

DE NYE BØGER

Provinslæge
debuterer
som digter
Nysted, nytår 1838
Nysteds læge, Emil Aarestrup,
37, har afsløret, at han også er digter.
I de ti år, han har boet her i byen, har
han skrevet en mængde digte, men hid
til er de alle havnet i hans skrivebords
skuffe.
Det er Aarestrups svoger, digteren
Christian Winther, der har overtalt
ham til at udgive digtene.
Mange vil sikkert finde dem for vo
vede. Aarestrup er tilsyneladende en
stor beundrer af kvindens legemlige
fortrin, og en del af digtene præsenteres
ligefrem som »erotiske situationer«.
Der er også erotik i en ny, lyrisk form,
Aarestrup betjener sig af: ritornellen.

Hør blot:
Hun satte sig med ærbarhed på stolen,
men under den forrådte silkekjolen
de nydeligste lægge under solen.

I en klippevæg i Luzern i Schweiz har Thorvaldsen
indhugget et mindesmærke for de schweiziske lejesol
dater, der i 1792 mistede livet under forsvaret af Tuilerierne i Paris: en døende løve, der beskytter det fran
ske våbenskjold. Fuldført 1821.

Jeg standsede i midten af mit buk så sort en lidse på en barm så hvid jeg tabte fatningen - du var for smuk.
Thorvaldsens rytterstatue af den polske fyrste og ge
neral Jozef Poniatowski er opstillet i Warczawa 1832.

Det lille rosenøre, så fyldt af ynde,
hvori to slanger prædke,
at det er sødt at synde.
Når kysset næppe mere kysset føler,
fordi for hidsigt læbe læbe brænder,
tryk dem i barmens hvide sne - det kø
ler.

Blicher digter
igen efter sin

lange sygdom
Randers, 1838
Digteren Steen Steensen Blicher, 56,
har efter en længere sygdomsperiode
udgivet en digtsamling under titlen
»Trækfuglene«. Det første digt lyder:

Da Napoleon ventedes til
Rom 1812 fik Thorvald
sen bestilling på et relief,
10 m højt og 34 m langt,
med en fremstilling af
Alexander den Stores
triumftog.

»Sig nærmer tiden, da jeg må væk,
jeg hører vinterens stemme;
thi også jeg er her kun på træk
og haver andetsteds hjemme.«

Nye eventyr
af Andersen

1833 skabte Thorvaldsen
denne statue af bogtryk
kerkunstens
opfinder,
Johann Gutenberg, til
Mainz i Tyskland 1837.

Thorvaldsens statue af
digteren George Gordon
Byron er opstillet i Tri
nity College i Cambridge
1831.

Monumentet over pave Pius VII i Peterskirken i Rom
består af tre figurer: Paven, flankeret af Den himmel
ske Visdom og Den guddommelige Styrke. Thorvald
sens monument blev afsløret 1831.

København, 7. april 1838
H.C. Andersen har udgivet en ny sam
ling eventyr, bl.a. Lykkens galocher,
Den standhaftige tinsoldat og Kejse
rens nye klæder. Det sidste eventyr
blev først færdigt i korrekturen. Her
tilføjede Andersen en replik af en lille
dreng, som ser kejseren gå gennem
byen i bar skjorte: »Men han har jo ikke
noget på.«

TIVOLIEREN
SUCCES UGE
FRASTARTEN
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Det kan du

se i Tivoli
Tivoli har en masse at byde på.
Carstensen har selv tegnet alle bygningerne,
mest i fremmedartede, orientalske stilarter. Teg
ningerne til den store bazarbygning har han hen
tet hos kejseren af Kina, siger han.
Lige ved indgangen ligger teatret, hvor man op
fører italienske pantomimer med Pjerrot, Harle
kin og Columbine som faste figurer.
Ad spadseregangen når man til koncertsalen,
en bygning i tyrkisk stil, som ligger mellem to
udmærkede restauranter, Divan 1 og Divan 2.
På voldgraven kan man sejle i gondol, og de
mere dristige kan tage en tur i karrusellen.
Overalt er der kulørte lygter, som giver haven
et skær af eventyr.
Kun én forlystelse er mødt med skepsis af kø
benhavnerne: rutschebanen. Den er et russisk på
fund. I en lille vogn kører man i susende fart fra et
12 m højt tårn ned ad en bølget bakke for sluttelig
at blive standset af to stærke mænd.
Turen varer 7 sekunder.

Carstensen - forlystel
sesentreprenør.

København, 15. august
1843.
Københavns nye som
merforlystelse, Tivoli-Vauxhall-haven,
som
forlystelsesen
treprenør Georg Carstensen, 31, har åbnet
på fæstningsterrænet
uden for Vesterport, er
en kæmpesucces.
Tusindvis af køben
havnere har taget ha
ven i besiddelse, og de
vil komme igen, aften
efter aften, år efter år.
Det kan vi garantere
for.
Til åbningen har
komponisten og diri
genten H.C. Lumbye
komponeret en »Rut
schebanegalop« , som
hans 22 mands symfo
niorkester spiller i
koncertsalen midt i
haven.
København har vir
kelig fået en attrak
tion, som andre stor
byer vil misunde os og forgæves prøve at
efterligne.

Manden bag

Indgangen til Tivoli-Vauxhall - allerede på åbningsdagen er tusinder af københav
nere gået igennem den for at tage haven i øjesyn.

Vokersen
til Tivoli

Besvær til det
sidste
Og så var det nær
gået i vasken alt sam
men. Carstensen havde
besvær med at få pengemændene til at tro
på ideen.
Kun gennem umen
neskeligt arbejde som
sin egen arkitekt og
gartner - og ved at be
tale
håndværkerne
med de Tivoli-aktier,
han ikke kunne få af
sat, lykkedes det ham
at få det geniale etab
lissement op at stå.

Rutschebanen i Tivoli - har som en russisk forlystelse
vakt mistro hos københavnerne. Det er sagt, at den
leder tanken hen på umenneskelige forhold i sibiriske
miner.

Carstensen har planer
om at engagere den
kendte mimiker og
pjerrot-fremstiller N. H.
Völkersen til panto
mimeteatret fra næste
sæson. Völkersen op
trådte som Pjerrot i op
eraen »Maskeballet«
på Vesterbros ny Te
ater for tre år siden og
på Vesterbros Mor
skabsteater sidste år begge gange med stor
succes.

Georg Carstensen betragtes af københavnerne
som lidt af en troldmand, fuld af nye påfund og
ideer. Han var næppe kommet hjem fra sine
mange udlandsrejser, før han startede noget hidtil
ukendt i Danmark: et underholdende ugeblad for
damerne, »Figaro«, som ved hjælp af Carstensens
højst utraditionelle markedsføringsmetoder hur
tigt kom på alles læber. Alt blev Figaro: kager,
punch, ja sågar en omnibus blev opkaldt efter
Carstensens dameblad.
Samme blad gav Carstensen ideen til Tivoli.
For at øge »Figaros« oplag arrangerede han store
fester for bladets abonnenter.

»Glemmer at politisere«
Ved en af disse fester, nemlig den 22. september
1841 i Kongens Have, brugte Carstensen for
første gang ordet »Tivoli« i forbindelse med sine
arrangementer. Over 5000 lamper havde han
hængt op i træerne og den ærværdige have var
forvandlet til et fe-rige. Carstensens navn fløj over
landet, selv fra Sverige og Norge kom folk, der
ville være med i Figaro-festerne.
23. oktober samme år søgte Georg Carstensen
om kongens tilladelse til at lave sit Tivoli. Men to
andre var kommet først. Det standsede ikke Car
stensen, som havde held til at få majestæten i tale,
og han fik sin bevilling 29. maj i år.
Det skal være i løbet af den samtale, Georg Car
stensen fik anbragt denne replik: »Når folket mo
rer sig, glemmer det at politisere.« En udtalelse,
der hævdes at være årsag til, at det netop blev
ham, der fik bevillingen.

Kronprins Frederik
mister sin kone på

Ny salmebog,

grund af affære

af Grundtvig

med modedronning
København, 1844
For anden gang er et af
kronprins Frederiks
ægteskaber gået i op
løsning på grund af en
af de affærer, han gang
på gang .har vakt for
argelse med.
Kronprinsens anden
kone, prinsesse Mari
ane af Mecklenburg er
rejst hjem, og indtil nu
har alle forsøg på at få
hende til at vende til
bage været forgæves.

Årsagen
Den direkte årsag til
prinsesse Marianes af
rejse er Louise Ras
mussen, tidligere bal
letdanserinde,
som
måtte opgive danse
karrieren, da hun fik
et barn med sin forlo
vede, bogtrykker Carl
Berling.
Louise Rasmussen
blev i stedet mode
handler på Strøget i

København, hvor hen
des udstillingsvindue
snart vakte opsigt tak
ket være en mekanisk
voksmannequin.
Carl Berling var en
god ven af kronprinsen
og afstod gerne Louise
til ham. Deres affære
har varet siden og sy
nes meget stadig. Selv
ikke prinsens andet
ægteskab i 1841 æn
drede noget i hans for
hold til Louise Ras
mussen.
Da prinseparret flyt
tede ind på Odense
Slot, varede det ikke>
længe før Louise også
her optrådte som prin
sens »skytsengel«.
Efter tre år fik prin
sesse Mariane altså
nok. Hun har overladt
pladsen til Louise
Rasmussen, eller, hvad
kongen meget hellere
ser: endnu en dame af
passende stand.

København, 1843
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig,
teolog, forfatter og storproducent af
salmer, som har været under censur si
den han i 1826 fornærmede professor
H.N. Claussen, synes stadig ikke at
være i kridthuset hos myndighederne.
I det tillæg, der netop er udkommet
til den evangelisk-kristelige salmebog,
redigeret af biskop J. P. Mynster, er der
kun én eneste salme med af Grundtvigs
næsten uendelige og populære produk
tion.
Grundtvig selv gør opmærksom på,
at Mynster har skrevet over salmen, at
den skal synges på melodien »Herre,
jeg har handlet ilde«.

Dansksindede

søndeijyder
rejser sig

Louise Rasmussen har vakt opsigt på grund af sit
åbenlyse forhold til kronprins Frederik. Her hendes
udstillingsvindue på Strøget i København. Det har
vakt opsigt på grund af en mekanisk voksmannequin.

Her kommeren bådfuld studenter
til København forat samle Norden
København, 24. juni
1845
Det halve København
var mødt op ved Told
boden i går for at tage
imod ca. 600 norske og
svenske studenter, der
er kommet hertil for at
deltage i et stort, nor
disk studentermøde.
Meningen med mødet
er at styrke tanken om
en folkelig, nordisk
union.

Kolding, 19. maj 1843
Dansksindede nordslesvigere har købt
Sønderjyllands højeste punkt, Skamlingsbanken for at bruge den til folkefe
ster. Den første fest blev holdt i går og
den samlede flere deltagere end der før
er set ved lignende arrangementer:
6000 var mødt, de fleste nordslesvigske
bønder.

Taler dansk
Ved festen fik købmand Peter Hiort Lo
renzen, 52, overrakt et sølvdrikkehorn
med indskriften »Han vedblev at tale
dansk«, som minde om den dag, han
brød alle regler ved at tale dansk i ste
det for tysk i stænderforsamlingen.
En af hovedtalerne var den 26-årige
Laurids Skau.
Den danske bevægelse går videre: ef
ter mødet på Skamlingsbanken er der
kræfter i gang blandt nordslesvigske
gårdmænd for at danne en »Slesvigsk
Forening«.

Folkehøjskole

i Rødding

Velkomsten
En af arrangørerne,
redaktør Frederik Bar
fod fortæller om den
velvillighed, studen
terne blev modtaget
med. »Vinhandleren
gav vin, gartneren
blomster og frugter,
konditoren
kager,
håndværkeren arbejde
og hyrekusken vogne.«
Siden blev alle 600 gæ
ster indkvarteret i kø-

men kun en

benhavnske hjem. I
dag talte formanden
for »Det skandinaviske
Selskab«, juristen Orla
Lehmann til de 1700
mødedeltagere i Chri
stiansborgs ridehus.
Lehmann sluttede

med at sige: »Nu er vi
unge, men om et par
årtier ligger vort fæd
relands skæbne i vor
hånd. Da sidder vi i
kongens og folkenes
råd. Da har vi alle mid
ler i hænde til at fuld

byrde, hvad vi har sat
som vort livs opgave.«
Lehmann spurgte de
1700 om de ville indgå
et ubrydeligt fostbro
derskab for Nordens
sag. Svaret var et ja,
der rungede.

Rødding, 1844
Medens Grundtvig har forsøgt at
vække kongens interesse for en »folke
lig højskole« på det gamle Sorø Akade
mi, er det lykkedes for lærer Rasmus
Sørensen fra Venslev at vække folkets
interesse for en sådan skole.
Nu er interessen blevet til realiteter,
folkehøjskolen i Rødding er indviet med
lektor i dansk ved Kiels universitet
Christian Flor, 51, som leder.
Eleverne er næsten alle bønderkarle,
men formålet med skolen er ikke at un
dervise i landbrug. I stedet hører de
sønderjyske elever om Danmarks histo
rie, danske samfundsforhold og de un
dervises i dansk læsning og skrivning.
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H.C.Lumbye skriver

en ”Jembanegalop”
H.C. Lumbye, Tivolis kapelmester, har i anled
ning af åbningen af jernbanen København-Roskilde komponeret en »Jernbanedampgalop«, der
livagtigt gengiver alle rejsens faser, lokomotivets
fløjt, den accellererende fart og sluttelig ankom
sten til Roskilde.

Daglig tre tog

i hver retning
på den ny bane
Der vil daglig afgå tre tog i hver retning på
den nye bane, og billetter løses på banegår
den. Til Valby er der dobbeltspor, og om søn
dagen vil der blive kørt på denne strækning
hver time.
I København er der bygget en pompøs ba
negård, hvor indgangen er flankeret af to
tårne, og hvor perronen er overdækket. Både
her og i Roskilde er der indrettet restauranter
med underholdning for de rejsende.

Gennem Valby bakke
Sådan forestiller tegneren sig scenen på banegården, når passagererne tager afsked med deres pårørende for at
begive sig ud på rejsen til Roskilde.

Det er langt stærkere
end en hest kan rende
København, 26. juni 1847
Kong Christian 8. og dronning Caroline Amalie
indviede i dag kongerigets første jernbane mellem
København og Roskilde.
Dermed har Danmark taget det første skridt ind
i en ny tidsalder, der vil blive præget af et tempo,
som mennesket knap nok kan følge med i.
Toget tilbagelægger strækningen mellem de to
byer på kun 40 minutter, dvs. langt stærkere end
en hest kan rende.
Kongeparret ankom kl. 12 til Københavns nye
banegård uden for Vesterport. Industriforenin
gen, som har bygget »Den sjællandske jernbane«,
tog imod, og på foreningens vegne talte forman
den, professor C.N. David.
Han hyldede majestæterne med ord, som kan
have indgivet tilskuerne den forestilling, at kon
gen og dronningen personligt har opfundet både
jernbanen og lokomotivet.
Og han fortsatte:
»Vi ser de største og rigeste lande bedække sig

med jernbaner, som de andre lande slutte sig til.
Europa overspindes ligefrem med et jernbanenet,
der som sagnets vidunderlige rustning vil give
den gamle kæmpe ny sundhed og kraft.«
Nu begav de 200 indbudte sig ud på perronen,
hvor lokomotivet »Odin« holdt med ti vogne.
Idet kongeparret steg op i den særlige konge
vogn, satte orkestret i med salmen »Bevar vor
konge, store Gud«, og det var en bøn, der var som
talt ud af alles hjerter. Trods begejstringen for det
ny tekniske vidunder, var de fleste lidt ængstelige
for det dampprustende lokomotiv.
Præcis kl. 12.45, da alle var på plads, lød en
fløjte, og toget satte sig langsomt i bevægelse. Un
der hujen og viften med hatte forlod det banegår
den og begav sig ud på sin jomfrurejse.
Turen til Roskilde blev et sandt triumftog.
Langs hele linien stod nysgerrige og råbte hurra.
I Roskilde var der arrangeret frokost, og der
blev musiceret og holdt taler, indtil toget returne
rede til hovedstaden kl. 16.

Valby Bakke lå i vejen I nerende gennemskæfor den nye jernbane,
ring, der nærmest
men det klarede man
minder om en tunnel,
ved at grave en impo- | men uden loft.

H.C. Andersen:
Sådan erdet
atkøreitog
Digteren H.C. Ander
sen har prøvet at køre
med tog, og han be
skriver oplevelsen så
ledes:
»Nu ved jeg, hvad
det er at flyve. Nu
kender jeg trækfugle
nes flugt, eller skyens,
når den jager hen over
jorden. O, hvor den ene
by lå ved siden af den
anden. Hvor det nær
meste agerland for af
sted, som det snur
rende rokkehjul.
Jeg må da sige, at jeg

var gruelig angst for at
gå med dampvognen,
men jeg ville. Jeg
havde den følelse: du
kommer aldrig levende
derfra. Men da jeg var i
vognen, og den brusede
af sted og intet lufttryk
generede - jeg var som
i min stue, og træer og
mennesker fløj mig
forbi - følte jeg mig vel.
O, de stakkels kø
rende, de syntes at
krybe som snegle. O,
hvor jeg beundrer den
menneskelige ånd.«.

Skål for succesen:
Det første øl fra

Succesfor
”En søndag
på Amager”

”Carlsberg” smager
Valby, 10. november
1847
Brygger J. C. Jacobsen,
36, foretog i dag den
første brygning af så
kaldt bayersk øl på sit
nyopførte
bryggeri
»Carlsberg« på Valby
Bakke.
Det ny øl vil uden
tvivl falde i dansker
nes smag, og det bliver
måske endda en ver
denssucces. Så godt er
det.
Den unge brygger
er søn af afdøde bryg
ger Christen Jacobsen,
der grundlagde bryg
geriet i Brolægger
stræde 5. Han gav søn
nen en praktisk ud
dannelse i bryggergår
den, og ved faderens
død overtog den unge
mand virksomheden.

Smagte
Om sin interesse for
det bayerske øl fortæl
ler Jacobsen:
»Jeg smagte det tyske
øl for første gang for
godt ti år siden. En ven
inviterede mig på et
glas vin i Waagepetersens kælder i Store
Strandstræde, og her
opdagede jeg, at vin
handleren havde det
tyske øl på nogle tøn
der, som han havde
indkøbt til embedsmændene i det tyske

Bryggergården i Brolæggerstræde 5, hvor Jacobsen
bryggede sit første bayerske øl.

kancelli, som plejede at
komme i kælderen. Jeg
syntes, øllet smagte
godt,og kort efter rejste
jeg til Hamborg for at
studere det.
Brygger Jacobsen
gjorde sine første for

søg på at fremstille det
tyske øl på sin mors
komfur, men det mis
lykkedes, og Jacobsen
blev klar over, at det
skyldtes, at han mang
lede den rigtige gær.
Under et studiebesøg i

München kort efter
lykkedes det ham at få
en klump gær på
Sedlmayers berømte
bryggeri »Zum Spa
ten«, men nu kom det
største problem: at få
gæren hjem i god be
hold.
Jacobsen anbragte
gæren i en blikæske,
som han opbevarede i
sin høje hat, og hver
gang diligencen under
den lange rejse til
Danmark gjorde holdt
ved en kro, postede Ja
cobsen koldt vand over
blikbeholderen for at
gæren kunne holde den
rigtige temperatur.
Da Jacobsen kom
hjem, lavede han et
bryg på den tyske gær,
og det lykkedes ham at
fremstille godt, bay
ersk øl. Lagerkældre
var der ikke i Brolæg
gerstræde, men Jacob
sen fik af militæret til
ladelse til at lagre sit
øl i kassematterne i
volden ved Teglgårds
stræde.
Der var imidlertid
kun plads til 300 tøn
der, og da afsætningen
gik strygende, beslut
tede Jacobsen at bygge
et nyt bryggeri.
For 7.000 rigsdaler
erhvervede han det
store areal på Valby
Bakke, hvor hans
bryggeri nu står.

Dansk fort på Guldlisten

undsat efter tre måneders
belejring af oprørske negre
Prinsensten, Guldkysten, 18. oktober 1847
Briggen »Ørnen«, der står under kommando af
kaptajnløjtnant C.L.C. Irminger, bombarederede
i morges landsbyen Kiddy øst for Fort Prinsen
sten.
Granatilden, der fik de høje kokospalmer til at
falde om, så de knuste hytterne i landsbyen, var
for meget for de oprørske negre, som nu i godt tre
måneder har belejret fortet.
De har nu bedt om fred, har hævet belejringen
og lover at overholde forbudet mod slavehandel.
Mange stammer på Guldkysten har ikke villet
opgive den indbringende handel med slaver, og i
samarbejde med udenlandske slavehandlere er
den illegale trafik fortsat.
Da den danske guvernør på Guldkysten, Ed

ward Carstensen, sendte en garnison til Prinsen
sten og gav ordre til at sætte fortet i stand for at få
sat en stopper for slavehandlen på denne del af
kysten, indesluttede Awuna-stammen fortet.
Efterhånden blev forsyningssituationen i fortet
desperat. Forrådet slap op, og mandskabet var
henvist til at leve af aber og rotter.
Under et udfald for at skaffe mad, blev 16 negersoldater fanget. De to blev ofret til den lokale
fetich og deres hoveder sat på stager i et kanon
skuds afstand fra fortets mure, og de øvrige blev
solgt som slaver.
Løjtnant Johan Vilhelm Svedstrup, som har
haft kommandoen over fortet under belejringen,
var stærkt afkræftet, da danskerne fra »Ørnen«
endelig brød negrenes belejring.

Johanne Louise Heiberg som Lisbet og Mi
chael Wiehe som Jokum i »En søndag på
Amager«.

København, 6. marts 1848.
Det kgl. Teaters primadonna, Johanne
Louise Heiberg, fik i aftes stor succes i
sin egen vaudeville »En søndag på
Amager«.
Hun spiller den kvindelige hoved
rolle som Lisbet, der elsker matrosen
Jokum, spillet af Michael Wiehe.
Fru Heiberg sagde efter den vellyk
kede premiere: »At jeg var glad, ja løf
tet op til en slags henrykkelse ved den
jubel, som ledsagede forestillingen, kan
vel enhver let forstå. Jeg har dog ikke
fået højere tanker om mig selv og min
forfatterstorhed end inden stykkets op
førelse. Jeg lo i mit indre over den
magt, jeg udøvede over publikum. Uag
tet jeg ikke et øjeblik har tvivlet på
stykkets virkning fra scenen, ikke fordi
jeg fandt det så fortræffeligt, men fordi
jeg vidste, at lystighed, liv og friskhed
aldrig forfejler sin virkning, så var jeg
dog noget forbavset over, i hvilken grad
mit lille arbejde greb alle, unge som
gamle«.

Hjertet hoppede af glæde i
mig
Fru Heiberg fortsætter:
»Med en dilettants hele barnagtige
glæde har jeg frydet mig over prøverne
på »En søndag på Amager«. Aldrig skal
jeg glemme det indtryk, det gjorde på
mig, da jeg på den første teaterprøve
hørte orkestret spille ouverturen, hvori
mine melodier klingede mig i møde.
Det forekom mig som en drøm, at det
var mine melodier, som man her gjorde
mig den ære at udføre, og hjertet hop
pede i mig af glæde.«

Nuerdetslutmed
magistrats-måneskin,
lys i gadelygterne
København, 1847
Københavns gadebelysning skal fra nu
af være tændt hver aften.
Tidligere skulle tranlygterne af sparehensyn være slukket, når det efter
kalenderen var måneskin. Og selv om
det eventuelt var overskyet disse afte
ner, så månen var skjult, blev lygterne
ikke tændt. Københavnerne, som fam
lede sig frem i de natmørke gader,
kaldte fænomenet »magistrats-måne
skin«.

REVOLUTION
IDANMARK
UDEN BLOD

Inden Orla Lehmann tog
ordet i Casino sang man
»Danmark dejligst vang
og vænge« og lagde sær
ligt eftertryk på omkvæ
det: »Ledet er af lave.«

Krav
København, 22. marts
1848
Slesvig-holstenerne
har sendt en delegation til København for
at kræve fri forfatning
for hertugdømmerne
og Slesvigs optagelse i
det tyske forbund.
En større folke
mængde demonstrer
uden for hotel d’Angleterre, hvor delegati
onen er taget ind.
Da mængden blev
mere og mere truende
måtte slesvig-holste
nerne under eskorte
føres til en privat gård
i Kronprinsessegade.

Nej
København, 24. marts
1848
Kongen afviser i dag i
sit svar til slesvig-hol
stenerne deres krav.
Holsten kan få sin
egen forfatning som
selvstændig tysk stat,
men Slesvig skal have
forfatning
sammen
med kongeriget.

Kravet
rejst
København, 20. marts
1848
Casinos teatersal var
tæt pakket med 2.500
mennesker i aften, da
den nationalliberale
Orla Lehmann, 38, i en
tale opfordrede forsam
lingen til at gå til kon
gen og kræve enevæl
den afskaffet.
Han oplæste en hen
vendelse til kongen og
sluttede med ordene:
»Vi anråber Deres ma
jestæt om ikke at drive
nationen til fortvivlel
sens selvhjælp.«
Mange var stemt for
straks at gå til Chri
stiansborg. Men A.F.
Tscherning, 43, sva
rede bestemt: »Nej, lad
os sove på det.«

København, 21. marts
1848
Tusinder af københav
nere var i dag tilskuere
til en fredelig revolu
tion, hvis foreløbige re
sultat er enevældens
afskaffelse i Danmark.
I formiddags samle
des en større menne
skemængde foran råd
huset på Gammeltorv
for at vente på borger
repræsentanterne. De
vedtog i aftes samme
henvendelse til kongen
som Casino-mødet.
Ved
middagstid

satte folketoget sig i
bevægelse, og i fuld
stændig ro gik man ad
Strøget over Højbro til
Christiansborg Slots
plads.
Her ventede tusind
vis af københavnere.
Alle gader, vinduer og
tage var fyldt med
mennesker. Nogle var
endog kravlet op i ma
sterne på skibene i ka
nalen.
En lydløs spænding
herskede, mens borger
repræsentanterne og
Casino-mødets arran

gører var inde på slot
tet.
Så åbnedes slotspor
ten, og borgerrepræ
sentationens 61-årige
formand, N.H. Hvidt
meddelte
kongens
imødekommende svar.
Kun de nærmeste
kunne høre hans svage
stemme, men da de op
fattede, hvad der var
sket, råbte de »Kongen
leve«,
og
straks
istemte alle på pladsen
leveråbene.
Faktisk havde den
ny konge, Frederik 7.

foregrebet begivenhe
dernes gang. Allerede
inden deputationen fik
foretræde, havde han
afskediget sit ministe
rium.

Den franske febru
arrevolution smittede
Europa, og 18. marts
nåede bacillen Rends
borg, hvor man på et
møde krævede fri for
fatning
for
Slesvig-Holsten og ind-

lemmelse af hertug
dømmerne i Tyskland.
Efterretningen her
om nåede frem til Kø
benhavn i løbet af et
par dage, og det satte
naturligvis sindene i
bevægelse.

Kiel, 24. marts 1848
Slesvig-holstenerne
har i dag udsendt en
proklamation til be
folkningen i hertug
dømmerne. Det påstås
heri, at kong Frederik
7. er berøvet handle
friheden af en folkebe
vægelse i København.

Kup

Resultat af kædereaktion
Den ublodige danske
revolution er resulta
tet af en kædereaktion,
der startede med revo
lutionen i Paris 24. fe
bruar i år, da borger
kongen Ludvig Filip
blev styrtet.

Oprer

Orla Lehmann revolutionær.

Rendsborg, 24. marts
1848
Prinsen af Nør, en af
det slesvig-holstenske
oprørs hovedmænd har
i dag ved et kup besat
fæstningen
her
i
Rendsborg og beslag
lagt en mængde våben
og den danske krigs
kasse.
Prinsen optrådte i
dansk
generalsuni
form, da han i morges i
spidsen for kun 300
mand besatte fæstnin
gen.

Oprørshæren splittet og
sendt på flugt ved Bov

Oprørerne på flugt under slaget ved Bov.

Flensborg, 9. april 1848
Den danske hær har i dag splittet den slesvig-holstenske oprørshær, hvis anfører, prin
sen af Nør, i dette øjeblik er på vild flugt
sydpå med resterne af sin styrke.

Vi pisser på ham

Sangen væk

skulle 1. brigade, der
blev kommanderet af
oberst Biilow med ba
taljonscheferne Rye,
Ernst og Staggemeyer
gå vest om Bov og
svinge ind mod Flens
borg, så oprørernes til
bagetog blev afskåret.
Planen blev i store
træk gennemført, men
en del af oprørerne
undslap sydpå.

Sangen fundet

Hakker os til plukfisk
P. Svendsen, soldat i
Ryes bataljons 4. kom
pagni fortæller: »Vi
gik rask på med bajo
netten ind mellem
Flensborg by og tegl
værkerne. Her afskar
vi oprørerne og tog ca.
1000 fanger.
Under den raske
fremrykning havde nu
vores fanebærer glemt
at udfolde fanen, hvil
ket nær var blevet os
en slem streg i regnin
gen, da vore kanonbå

de, som lå ude i Flens
borg Fjord, og som an
tog os for fjender, be
gyndte at bombardere
os. Men da råbte Rye:
»Frem med fanen, el
lers hakker de os til
plukfisk.«
Oprørernes tab ved
Bov er 30 døde, 143 så
rede og 923 fanger. De
danske tab er 13 døde
og 81 sårede. Hæren
rykker nu til Slesvig
for. at besætte Danne
virke.

Tog den forkerte vin
Slesvig, 13. april 1848
De danske soldater går
på jagt efter forråd, ef
terladt af oprørerne,
men det er ikke altid
de er heldige. I dag be
slaglagde de en kost
bar vinkælder i den

tro, at vinen tilhørte
prinsen af Nør. Det vi
ste sig imidlertid, at
det var en privatmands
vin. Med en dags løn
ning har hele hæren
måttet erstatte man
den tabet af vinen.

København, april 1848
Digteren Peter Faber, 38, har skrevet
en soldatersang, som allerede er på al
les læber:
Den gang jeg drog afsted,
den gang jeg drog afsted,
min pige ville med,
ja, min pige ville med.
Det kan du ej, min ven,
jeg går i krigen hen,
og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok
hjem igen.
Ja, var der ingen fare, så blev jeg her
hos dig,
men alle Danmarks piger, de stole nu
på mig.
Og derfor vil jeg slås som tapper land
soldat.
Hurra, hurra, hurra.
En dag sidst i marts var Faber i sel
skab med komponisten Emil Horneman, som spillede en marchmelodi, han
lige havde komponeret. Da Faber gik
hjem med takten fra melodien i hove
det, kom versene.

Og så var det endda lige ved, at sangen
var blevet væk for altid.
J.A. Moresco fortæller, at da han en
dag kom hjem til sin bopæl på Gråbrødretorv, så han nogle af gadens børn lege
soldater med træsabler og -geværer og
papirshatte på hovedet.
Da han på trappen kom forbi lejlig
heden under hans egen, så han, at hele
familien søgte efter et eller andet.
Moresco hørte konen spørge manden,
om han dog ikke kunne sætte sig ned og
skrive versene igen.

Skinangreb ved Kruså
I går aftes samlede den
danske
øverstkom
manderende, general
Hans Christoffer Hedemann sine afde
lingschefer til møde i
Bommerlund Kro og
forelagde dem sin plan.
Han ville rette et
skinangreb på fjendens
højre fløj ved Kruså og
søge at holde ham fast i
denne stilling. Imens

Dengang
jeg drog
afsted

Her er sidste mode i sovekammeret: en natpotte
med oprørerne prinsen af Nør og hertugen af
Augustenborgs billede i bunden. Potterne bliver
revet væk i øjeblikket.

Så huskede Moresco pludselig, at en af
»soldaterne« i gården bar en hat, af
hvidt, beskrevet papir.
Han løb ned og hentede den, og gan
ske rigtig: det var de forsvundne vers.

Sover på kontoret
København, april 1848
Krigsminister A.F. Tscherning, 43, opholder sig
dag og nat på sit kontor på Amalienborg.
Hans første ordre gik ud på, at der skulle ind
rettes et soveværelse til ham ved siden af konto
ret.
Hans kone, Nore, fortæller:
»Med min lille flaske med chokolade eller bouillon
i syposen løber jeg hver formiddag i ministeriet for
med mad at holde lidt oppe på min med overar
bejde overlæssede mand, og hver aften kl. 21.30
går jeg atter derud, er der en time og skænker te,
politiserer med hans adjudanter og med et par an
dre politiske venner. Det er en kostbar time.«
i Krigsministeren har måttet begrænse sin mod
tagelsestid til mellem kl. 6 og 8 om morgenen.
Ellers fik han aldrig fred for folk, der vil hjælpe.
Det er det, man kalder ånden fra 48.

Gave: 400 heste
København, april 1848
De frivillige bidrag strømmer ind til
armeen. Forleden bad hæren om 150
heste leveret inden fire dage. Til aftalt
tid ankom 400. Da man ville notere gi
vernes navne, så hestene kunne leveres
tilbage i rette hænder efter krigen, er
klærede de, at dyrene var en gave.

PÅSKESLAGET
VEDSLESVIG
EN SEJR, SELV
Hyldestdigt
OM VI TABTE til den lille
Nyheder

hornblæser
Digteren H.P. Holst,
37, der selv gør krigs
tjeneste som stabsse
kretær, har planer om
at skrive et hyldestdigt
til den danske hærs
maskot, den lille horn
blæser.
Alle afdelinger bru
ger drenge som horn
blæsere. Frederik Wil
helm Bodin, 14, fra
Helsingør, der gør tje

neste ved 10. bataljons
1. kompagni, fortæller:
»Jeg sprang over et
gærde og faldt lige over
en død soldat. Han
havde fået en kugle i
panden. Da kan jeg
ikke nægte andet, end
at der ligesom vendte
sig noget inden i mig,
men det gik snart over,
da der fulgte mange
døde og sårede efter.«

Ung kendt maler

dræbt af vådeskud

Med kun to kanoner holdt løjtnant Glud stand mod flere tyske batterier ved Bustrup. Han bliver forbillede for løjt
nanten i H.P. Holsts »Den lille hornblæser«.

Nu har vi 30.000tyskere på nakken
Lundbyes sidste skitse er dateret 21. april.

Slesvig, påskemorgen 23. april 1848
En tysk hær på 30.000 mand under den preus
siske general Friedrich Wrangel, der er
kommet de slesvig-holstenske oprørere til
hjælp, angreb i dag den 10.000 mand stærke
danske hær og drev den nordpå.
Det var overskyet, råkoldt og fugtigt i mor
ges, da de danske soldater samlede sig til kir
keparade. Pludselig jog en dragonordonnans
ind mellem dem med melding om, at fjenden
rykkede frem.
Med stort besvær vristede tyskerne i de
kommende timer stilling efter stilling fra dan
skerne, men forsvaret blev ledet så dygtigt af
den danske stabschef, kaptajn Frederik Læssøe, 37, at hver kanon og fane blev reddet.
Militære eksperter er enige om at betegne

slaget som en stor defensiv sejr til danskerne.
Med glimrende overblik satte Læssøe et
modangreb ind, da tyskerne et øjeblik blot
tede deres venstre flanke ved Bustrup syd for
Slesvig. Angrebet blev udført af den berømte
1. brigade under generalerne Bulow og Rye.
Tyskerne vaklede, og kun fordi de kunne
trække på deres store reserver, blev de ikke
løbet over ende.
Den svære ritmester W.F. Wurtzen tegnede
sig for dagens anden heltedåd. Med sin eska
dron reddede han under et fantastisk rytter
angreb to danske kanoner, der var kørt fast
og var ved at blive fjendens bytte.
De danske tab er 170 døde, 433 sårede og
249 fangne. Tyskerne har 62 døde, 366 sårede
og 54 er blevet taget til fange.

Bedsted, 26. april 1848
Den talentfulde maler,
J.T. Lundbye, 30, der
gjorde tjeneste ved 3.
bataljon, blev i dag
dræbt ved et vådeskud.
Under et hvil i
landsbyen
Bedsted
havde Lundbye netop
taget sin skitseblok
frem for at tegne en so
vende dragon, da der
blev blæst signal til
opbrud. Da soldaterne
rejste sig, faldt en
af geværpyramiderne

sammen, et skud gik
af, og kunstneren ram
tes i hovedet.
Inden
afdelingen
fortsatte marchen, blev
Lundbye begravet på
Bedsted Kirkegård.
Lundbye
havde
meldt sig som frivillig.
Som så mange andre
var han beruset af ån
den fra 48. I martsda
gene skrev han i et
brev: »Nu er dage år timer måneder - nu er
det værd at leve.«

Danske slaver fri
Frederiksted, St. Croix,
3. juli 1848
Generalguvernør Peter
Carl Frederik von
Scholten, 64, har i dag
givet de 28.000 neger
slaver på de Dansk-vestindiske Øer, St.
Croix, St. Thomas og
St. John, fri.
11 år for tidligt.
For et år siden, 28.
juli 1847, bestemte
Christian 8. »ved ret
færdigheds og humani
tets motiver«, at slave
riet skulle ophøre 12 år
senere, altså 1859.
Så længe har neg
rene ikke villet vente.

København, 5. oktober 1848
Den såkaldte grundlovgivende forsam
ling på 152 medlemmer blev valgt i
dag.
Der var almindelig valgret til tre
fjerdedele af kandidaterne. Resten ud
peges af kongen.
Alle mænd over 30 år »med egen dug
og disk« havde valgret, dvs. i alt
200.000. De skulle selv indskrive sig i
god tid inden valget, og det betød en
væsentlig indskrænkning af valgret
ten.
Kvinderne har naturligvis ikke valg
ret.
Resultatet blev 33 konservative, 32
nationalliberale og 44 bondevenner, og
efter kongens valg kommer rigsforsam
lingen til at bestå af 54 konservative,
43 nationalliberale og 47 bondevenner.

Negrene i oprør
Kl. 3 i går nat blev gu
vernør Scholten væk
ket på sit landsted Bulowsminde ved Christiansted med en meddelse fra fortchefen i
Frederiksted:
»I denne del af landet
er negrene i fuldkom
ment oprør. Man rin
ger overalt med klok
kerne.«
Guvernøren
sam
menkaldte straks sine
nærmeste medarbej
dere til rådslagning,
men han traf ingen be
slutning, selv om ti
merne gik og efterret
ningerne fra Frederik
sted blev stadig mere
alarmerende.
Ca. 8000 slaver var
samlet foran Frederiksteds fort. Politikam
meret blev stormet og
et handelshus plyndret
og brændt ned, men de
knippel- og knivbevæbnede negre holdt
sig ellers i ro. Deres le
der, »general Buddo«,
havde kontrol over si
tuationen.

I er fri nu
Endelig ved middags
tid kørte guvernør
Scholten i karet til
Frederiksted. Han nå
ede byen kort før kl.
16.
Kareten
blev
straks omringet af sor
te, og råbene lød:
»Massa, frihed nu«.
Først da traf Schol
ten sin beslutning. Da
han steg ud af kareten
og gjorde tegn til, at
han ville tale, blev der
stille på pladsen, og
alle kunne høre ham,
da han sagde:
»Now you are free. You
are hereby emancipa
ted.«

Demokratisk
valg, men
uden kvinder

Valgkampen
klassekamp
Fangerne på Kastellet
København, juli 1848
Her sidder negerkongen Addun og hans minister
Akim på prinsens bastion på Kastellet. De er
dømt til deportation til Danmark, fordi de har
ofret to børn i byen Orsu i Dansk Guinea. De skar
halsen over på børnene og lod blodet løbe ud over
byens hellige tromme, og bagefter solgte de ofre
nes fem søskende som slaver. De blev dømt til dø
den for deres udåd, men den danske guvernør
E.J.A. Carstensen mildnede dødsdommen til de
portation. De blev først anbragt i tugthuset på
Christianshavn, men blev senere overført til Ka
stellet, hvor de har fået tilladelse til at spadsere
på volden. De sidder ofte i timevis på en bænk og
stirrer ud over Øresund. For dem var børneofringen en naturlig handling, og de forstår ikke, hvor
for de skal straffes for den.

Scholten skriver
Danmarkshistorie
Christiansted, 4. juli 1848.
I dag foreligger guvernør Scholtens prokla
mation om slavernes frigivelse i trykt form på
både dansk og engelsk, og den vil nu blive
slået op overalt på de Dansk-vestindiske Øer.
Hele natten har der været arbejdet med at
få det historiske dokument trykt på byens
avistrykkeri.
Proklamationen lyder:
»Jeg Peter von Scholten gør vitterligt:
1. Alle ufrie på de Dansk-vestindiske Øer er
fra dags dato frie.
2. Plantagenegrene beholder i tre måneder
fra dags dato brugen af de huse og jorder,
som de hidtil har været tilståede.
3. Arbejdet skal for fremtiden betales
ifølge overenskomst.
4. Gamle og svagelige, som ikke kan arbej
de, skal indtil nærmere bestemmelse under
holdes af ejerne.«

Rejst
hjem
Christiansted, 14. juli
1848
Guvernør Scholten har
i dag i hemmelighed
forladt St. Croix for at
rejse hjem til Dan
mark.
Hans frigivelse af
slaverne uden regerin
gens billigelse får uden
tvivl et efterspil. Man
regner med, at der vil
blive rejst tjenestesag
mod guvernøren.
Efter at det britiske
parlament allerede 28.
august 1833 erklærede
slaverne på de britiske
besiddelser fri og be
vilgede ejerne en er
statning på i alt 20
millioner pund, har
Peter von Scholten ar
bejdet for de danske
slavers frigivelse.
Men hjemme i Dan
mark har man hidtil
afvist hans forslag.
1846 blev der ganske
vist fremsat forslag om
slaveriets ophævelse
på stænderforsamlin
gen, men oplysningen
om, at det ville koste to
millioner rigsdaler i
erstatning til ejerne
bremsede initiativet.

Præstø, 5. oktober 1848
Præstøkredsen valgte i dag bondeven
nen, bomuldsvæver Hans Hansen, 33,
til den grundlovgivende forsamling
med 570 stemmer.
Hans modkandidat, den nationalli
berale professor H.N. Claussen, 55, fik
kun 330 stemmer.
Valgkampen var snarere en klasse
kamp end et opgør mellem politiske an
skuelser.
Siden 1840 er professoren ved hvert
valg til stænderforsamlingen blevet
valgt som bøndernes repræsentant,
men denne gang ville de have en af
deres egne.
Der blev brugt beskidte metoder i
valgkampen, som først og fremmest
blev et spørgsmål om, hvorvidt Hans
Hansen kunne kaldes »uberygtet« så
dan som valgloven kæver.
En af Præstøs gejstlige gjorde i et
skrift opmærksom på, at væveren som
ung mand havde været arresteret i Kø
benhavn, mistænkt for tyveri.
Pastor Peter Rørdam fra Mern, der
ledede valghandlingen i Præstø, slut
tede sin tale med en appel til vælgerne:
»Prøv selv, hvem der er den værdigste,
døm selv.« Vælgerne stemte ved hånds
oprækning, og pastoren fra Mern men
te, at der var flertal for professoren,
men Hans Hansen forlangte skriftlig
afstemning - og blev valgt.

Væveren
trækker sig
Præstø, 10. oktober 1848
Efter at angrebene på ham fortsatte,
har væver Hans Hansen i dag trukket
sig tilbage. I hans sted er N.F.S.
Grundtvig blevet valgt.
Den vragede professor H.N. Claussen
er blevet valgt til den grundlovgivende
forsamling af kongen.

NU HAR vi
liWTI
DEMOKRATI Rd«
Nyheder

I DANMARK

Od,
ord
Vore nye politikere ei
endnu uerfarne og har
meget at lære. Først og
fremmest at fatte sig i
korthed. Under grund
lovsarbejdet er der ble
vet talt og talt.
Til sidst blev det så
slemt, at formanden,
I.F. Schouw fandt an
ledning til at anbefale
»at undgå lange ind
ledninger, det være sig
af historisk eller filoso
fisk indhold, eller som
blot består deri, at ta
leren angiver, hvad
han ikke vil tale om, og
hvorfor han ikke vil
tale derom.«

Kongen
en dukke

København, 5. juni 1849
Kongen underskrev i dag Danmarks nye grundlov, der er udarbejdet og ved
taget af de 152 mænd, som blev valgt sidste efterår. Det er lykkedes dem at
skabe en lov, som næppe findes friere og mere folkelig i noget andet land. Et
godt grundlag for det demokrati, vi nu har i Danmark.

Grundlovens hovedpunkter:
Fra nu af tilhører den
lovgivende magt fol
ket, som har alminde
lig valgret til en rigs
dag med to kamre: fol
ketinget, hvis 100
medlemmer vælges di
rekte, og landstinget,
hvis 52 medlemmer
vælges indirekte.
Kongen, som har den
udøvende magt, har
kun andel i lovgivnin
gen, for så vidt som
hans underskrift kræ
ves under enhver lov.
Hans egen magt er af
gørende
begrænset
ved, at hans beslutnin
ger kun har gyldighed,
når en eller to ministre
samtykker.

Den
dømmende
magt ligger hos dom
stolene, som er uaf
hængige både af den
udøvende og den lovgi
vende magt.
Grundloven sikrer os
ret og frihed på en
række områder, men
også pligter som f.eks.
værnepligten.
Der indføres ytrings
frihed, religionsfrihed,
foreningsfrihed og for
samlingsfrihed.
Ingen kan fængsles
mere end 24 timer
uden at blive stillet for
en dommer, og loven
giver desuden løfte om
mundtlig og offentlig
retspleje og nævninge.

Ejendomsretten sik
res med bestemmelsen
om, at »ingen kan
tvinges til at afstå sin
ejendom, uden almen
vellet kræver det.«
Fri og lige ret til ar
bejde sikres, og den,
som ikke ved sit ar
bejde kan underholde
sig og sine, er beretti
get til hjælp fra det of
fentlige.
Loven
indeholder
også et løfte om, at sta
ten skal sørge for al
mindelig
undervis
ning, og endelig afskaf
fes alle særrettigheder,
som har været knyttet
til »adel, titel eller
rang«.

Mange bange for den

almindelige valgret
I den grundlovgivende forsamling gav valg
bestemmelserne anledning til hidsig diskus
sion, og adresser og protester føg om ørerne
på forsamlingens medlemmer.
Ole Kirk sagde f.eks.: »Jeg agter den simple
mand, men den politiske modenhed fattes
ham.«
J.E. Larsen erklærede, at det ville være far
ligt, »når man med ét gav den hele magt til at
råde over formuen i landet i den besiddelses
løse mængdes hænder.«
I en adresse hed det, at med almindelig
valgret ville »statens vigtigste anliggender
blive overladt til den lavere almues og dens
lederes afgørelse«, hvilket ville være til stor
skade »på grund af det lavere åndelige
standpunkt, på hvilket flertallet af vælgerne
står«.
Og i en anden protest: »Den egentlige ar
bejderklasses indflydelse på valgene vil få en
for samfundsforholdene skadelig overvægt«.
Resultatet blev dog almindelig valgret for
alle uberygtede mænd over 30 år, idet alle var
enige med A.F. Krieger i, at »umyndige, børn,
fruentimmer og forbrydere ikke bør have
valgret.«

Mange frygter, at kon
gen nu blot bliver et
viljeløst redskab i sine
ministres hænder.
Allerede under for
handlingerne
sagde
godsejer P.B. Scavenius:
»Han bliver en pyntet
dukke, som man ved
højtidelige lejligheder
fører i procession til
moro for publikum. En
automat ville ret vel
kunne udfylde kongens
plads og al den under
visning, som landets
kronprins i fremtiden
vil behøve, vil være, at
han lærer at skrive sit
navn.«

fandtpå
nye ord
Det er Orla Lehmann,
der har fundet på nav
nene »folketing« og
»landsting« for parla
mentets kamre. Til
sammen ville han have
kaldt dem »stortinget«,
men rigsforsamlingen
foretrak betegnelsen
»rigsdag«.

Landsoldaten slår til

General
Rye død

General Rye - genistreg.

Under Fredericia-slaget lagde soldaterne mærke til en lille civilklædt mand i grå hat, som spadserede rundt på slag
marken og tog skitser. Det var maleren Jørgen Sonne.Hans kollega, Niels Simonsen, var også med. Han er mester
for denne skitse af stormen på en af slesvig-holstenernes skanser.

Fredericia, 6. juli 1849
Her er det sejrsbud
skab, vi har ventet på
så længe: den tapre
danske landsoldat har
i morges brudt byens
belejring, splittet den
slesvig-holstenske hær
og slået den på vild
flugt.
Slesvig-holstenernes
14.000 mand, der siden
begyndelsen af maj har
belejret Fredericia og
systematisk bombar
deret byen, har efter
ladt et enormt bytte:
31 kanoner, 2000 ge
værer, og 86 vogne.
General
Frederik
Bülow havde i al
hemmelighed samlet
19.000 danske soldater
i fæstningen. I morges
kl. 1 gjorde de udfald.
Natten var klam og
kold, da soldaterne
rykkede ud gennem
portene. Der var strøet
halm i gaderne, så
støjen ikke skulle røbe
angrebet.

Blomsterne regnede ned
København, 9. septem
ber 1849
Hele byen var på be
nene, gaderne var
blomsterstrøede og fra
husene vajede flag, da
de danske Jens’er fra
Fredericia i dag fik
deres
velfortjente
sejrsmarch.
En af soldaterne, Jo
hannes Helms:
»Bataljonen ordnede
sig til indtoget i nær

heden af Frederiksberg
Slot. Så drog vi gen
nem den myldrende
menneskemængde
mellem flag og kranse,
undertiden næsten be
gravede af blomster,
der regnede ned over os
fra alle vinduer. Under
hurraer og jubel uden
ende gik toget gennem
Strøget over til Rosen
borg Have.
Hvor mange tænkte

på, hvilke lidelser
mange af os på den
march udholdt i den
højre arm, thi vi gik
hele vejen med skuld
ret gevær.«
I Kongens Have blev
soldaterne beværtet,
og kongen gik rundt
mellem dem for at høre
om deres oplevelser
under slaget ved Fre
dericia. Det var en
dejlig dag.

Et genialt tilbagetog
Hans geniale tilbagetog op gennem Jyl
land er en væsentlig forudsætning for
sejren ved Fredericia. Det lykkedes
ham at trække hele det preussiske
hjælpekorps nordpå, så de ikke kunne
nå tilbage og støtte slesvig-holstenerne.
Preusserne prøvede forgæves at en
gagere ham i kamp, men hver gang de
havde lokaliseret ham, forsvandt han
som dug for solen.
Til sidst trak han sig ud på Helgenæs
og udskibede sine tropper til Frederi
cia, tids nok til at deltage i udfaldet,
som er endt med dansk sejr.

første rigsdag
er blevet valgt

1700 fanger
Generalerne de Meza
og Rye førte an med
hver sin brigade. Rye
stødte på den hårdeste
modstand ved Treldeskansen, som måtte
stormes igen og igen,
før den faldt.
Tabene er store.
Slesvig-holstenerne
har mistet 1300 døde
og sårede og 1700
fangne. Vi har 1800
døde og sårede.

Fredericia, 6. juli 1849
I glæden over det vundne slag ved Fre
dericia blandes sorgen over tabet af en
af hærens glimrende officerer, Olaf
Rye, 58, der blev dræbt i spidsen for
sine soldater.
Han var alene redet frem for at re
kognoscere, da hans hest blev skudt
under ham. Det var den anden, han mi
stede.
Han fortsatte til fods. Solen var stået
op, så han kunne overskue valpladsen
og se, at sejren var vundet.
Pludselig blev han ramt af en kugle
og styrtede om. Da han kort efter blev
fundet af nogle soldater, levede han
endnu. En af dem ville hælde lidt vand
fra sin feltflaske i munden på ham, men
i det samme døde han.

En lille hornblæser gik i spidsen, da landsoldaterne marcherede gennem Strøget.

København, 9. december 1849
Så er den første danske rigsdag valgt.
Den minder i sin sammensætning me
get om den grundlovgivende forsam
ling. De bedste mænd er genvalgt.
Det er bemærkelsesværdigt, at 48 af
folketingets 100 medlemmer er embedsmænd. Der er ikke valgt en eneste
godsejer, men derimod 22 gårdmænd og
proprietærer. Selv om partiskellene
ikke er skarpe, kan man dog fastslå, at
bondevennerne udgør det største parti,
så kommer de nationalliberale og sidst
de konservative.
I landstinget er det lige omvendt. Her
er valgt mange godsejere og færre embedsmænd end i folketinget, og her er
bondevennerne en langt svagere grup
pe.
Valgdeltagelsen har ikke været stor.
Kun en tredjedel af de ca. 200.000 væl
gere afgav deres stemme.

GENERALEN
GIVERERER D«U
FOR PANIK
II

Danske soldater stormer Isted by. Her brugte de for første gang brandprojektiler til at sætte husenes stråtage i brand.

Isted, 25. juli 1850
Den danske hær kunne i dag have tilføjet de slesvig-holstenske oprørere et
knusende nederlag, hvis ikke den danske overgeneral Gerhard Krogh, 65,
var blevet grebet af panik midt under slaget.
Han lod sig skræmme af nogle meldinger om vanskeligheder på venstre
fløj, og før de var bekræftet, gav han kontraordre til en brigade, som havde
fået til opgave at afskære slesvig-holstenernes tilbagetog ved en omgående
bevægelse.
Da det viste sig, at venstre fløj selv kunne klare vanskelighederne, var
muligheden for at lukke knibtangen om oprørerne forpasset.

Største slag i Norden
5500 døde og sårede
Slaget på Isted Hede er
det hidtil største i Nor
den. 40.000 danskere
tørnede her sammen
med
34.000
slesvig-holstenere i en 12
timer lang kamp. Ta
bene slår alle rekorder:
danskerne mistede ca.
3000 døde og sårede,
fjenden 2500.
Dagen var meget
varm, og da det senere
begyndte at regne,
lagde en tæt tåge sig
over slagmarken.

Tågen var skyld i, at
en slesvig-holstensk
styrke havde held til at
overraske danskerne,
da den uventet duk
kede op i landsbyen
Øvre Stolk og overfaldt
en bataljon, som uden
at ane uråd var på
march gennem lands
byen.
Det tog overgenera
lens ordonnans fire ti
mer at nå frem til bri
gaden, der skulle fore
tage den omgående be

vægelse. Da var briga
den nået så langt, at
den kunne være faldet
oprørshæren i ryggen.
Men på overgeneralens
ordre vendte den om og
marcherede tilbage.
På det tidspunkt var
den danske hær under
almindelig fremryk
ning og drev slesvig-holstenerne foran
sig, men de slap bort,
fordi den danske styr
ke, der skulle have
standset dem, var gået.

Læssøe faldet

Læssøe - militært geni.

Schleppegrel - red i spid*
sen.

Et af Danmarks få mi
litære genier, oberst
Frederik Læssøe, faldt
i slaget ved Isted, kun
39 år gammel.
Under sin fremryk
ning øst for Isted Sø
stødte han på hård
modstand foran Gryde
Skov, som fjenden
holdt besat. For bedre
at overskue stillingen
red Læssøe op på en høj
nær skoven. Hans el
lers så villige skimmel
vægrede sig ved at gå
derop, men Læssøe
tvang den med sporer
ne.
Læssøes
adjudant
var netop sendt af sted
med en ordre, da han
så oberstens herreløse
hest. Han skyndte sig
op på højen igen og
fandt Læssøe dødelig
såret af en kugle i bry
stet.
»Lad mig ligge,«
sagde Læssøe, »bring
min moder en hilsen,
og vil I gøre jeres
oberst en tjeneste, in

den han dør, så tag
skoven.«
Han døde, før hans
ønske blev opfyldt,
men kort efter stor
mede hans soldater, og
fjenden blev drevet ud
af Gryde Skov.

Generalen
faldt midt

i angrebet
General
Frederik
Adolph Schleppegrel,
58, faldt, da han med
en håndfuld ryttere
angreb og prøvede at
holde fjenden stangen
ved Øvre Stolk.
Han håbede at vinde
så lang tid, at hans
egne reserver kunne
nå frem og afværge et
fjendtligt gennembrud,
og han nåede da også
at se de danske solda
ter under fremrykning,
inden han døde af et
skud i panden.

Kongen gifter sig
med sin elskerinde
Hillerød, 7. august
1850
Kongen giftede sig i
dag til venstre hånd
med sin mangeårige
elskerinde, fhv. ballet
danserinde ved Det
kgl. Teater og mode
handlerske,
Louise
Rasmussen, 35, siden
sidste år baronesse.
Hun har siden kon
gens
tronbestigelse
boet på Christiansborg
og har været kaldt fru
Danner. Nu er hun
blevet lensgrevinde og
skal tituleres grevinde
Danner.
Sjællands
biskop,
kongelig konfessionarius, J.P. Mynster fo
retog vielsen i Frede
riksborg Slotskirke.
Kongen ville have
giftet sig med sin Loui
se allerede i sidste
forår. Da hans mini
stre
protesterede,
sagde han: »Hende til
kone, eller jeg er ikke
konge mere.« Han bø
jede sig dog for mini
strene, der fandt det
uheldigt at han giftede
sig midt under krigen.
I de højere kredse
rynker man på næsen,
men i den brede be
folkning er grevinden
elsket. Og kongen er
rørende stolt over hen
de. Han forsømmer in
gen lejlighed til at
spørge sine gæster:
»Vil De ikke hilse på
min kone?« og hvem
kan sige nej til det.

Skovtur
til slag
marken

Hans Helgesen under stormen på Frede
riksstad - urokkelig.

Efter sejren ved Isted tålte kongen ingen opsættelse af giftermålet med sin Louise her bliver de viet.

20-årig lærerinde
bag bogsensation
om kvindefrigørelse
København, efteråret
1850
Den kun 20-årige læ
rerinde Mathilde Fibi
ger er mester for årets
bogsensation. I det be
skedne skrift »Clara
Raphaels breve« rejser
hun for første gang
kvindesagen i Dan
mark.
Hør blot: »For første
gang i mit liv føler jeg
sorg over, at jeg ingen
mand er. Hvor fattigt
og indholdsløst er ikke
vort liv mod deres? Er
det med rette, at de
halve mennesker er
udelukket fra al ånde
lig beskæftigelse? El
ler har virkelig Vor
herre skabt os af rin
gere stof end mænde-

Mathilde Fibiger
- rejser kvindesag.

ne, hvilket jeg hørte en
af de interessanteste
herrer her på egnen for
fuldt alvor påstå, så vi
må lade os nøje med
automatmæssigt at ud
føre det trivielle arbej
de, der er os anvist i li
vet? Har vor ånd da
ikke kraft og vort
hjerte ikke begej
string? O, jo, men det
egentlige liv i os er
ikke kommet til be
vidsthed, vor ånd er
fangen, og fordommen
står vagt ved dens
fængsel.«
Og hun spørger:
»Hvad ret har mændene til at underkue
os? Thi underkuede er
vi, om end lænkerne er
forgyldte.«

Her er det første ^skil
ling-mærke, landsporto
for et almindeligt brev.

Mandskor i debatten:

Frimærke
på brevet

Kvinder skal lystre

København, 1851
Nu er det afsender og
ikke som hidtil modta
geren, der skal betale
for transporten af et
brev. Og som et bevis
på, at der er betalt for
portoen, skal man for
fremtiden klæbe et så
kaldt frimærke på sit
brev.

Mathilde Fibigers bog
har rejst en voldsom
debat.
De fleste indlæg er
skrevet af mænd og kø
rer på samme melodi:
at kvinden skal være
den fra naturens hånd
både fysisk og psykisk
overlegne mand lydig
og underdanig.
Det overrasker, at

der midt i dette
mandskor lyder en
kvindelig røst. En
»ung hustru« skriver,
at kvindens eneste
funktion er at være
blid og kærlig mod
forældre, mand og
børn; hun skal ikke be
skæftige sig med at
tænke på sin stilling i
samfundet.

Man vægrer sig ved
at tro, at dette er skre
vet af en kvinde og det
viser sig da også, at
pseudonymet dækker
over en midaldrende
pebersvend, digteren
Jul. Chr. Gerson, hvis
blivende indsats i
dansk litteratur i øv
rigt er teksten til »En
lille nisse rejste«.

Frederiksstad, 4. oktober 1850
Der var kommet folk helt fra Slesvig og
Rendsborg for at se den slesvig-holstenske oprørsgeneral Wilhelm Willisen,
60, erobre Frederiksstad i dag.
De er kommet i hestevogne med kone
og børn og madkurv for at betragte det
usædvanlige skuespil, der indledtes
med et voldsomt bombardement af den
lille by.

Brød sammen
De fleste af husene stod i flammer, da
slesvig-holstenerne sent i eftermiddag
trådte an til storm.
Men angrebet brød gang på gang
sammen foran de danske skanser, og
med store tab måtte slesvig-holste
nerne til sidst trække sig tilbage.

Mærkelig mand
Slesvig-holstenerne havde gjort reg
ning uden byens kommandant, oberst
Hans Helgesen, 57. Han ledede forsva
ret med dygtighed og urokkelig ro, alt
imens han bakkede på sin pibe.
Han er en usædvanlig mand. Før kri
gen var han odderjæger i marsken. Han
meldte sig først til oprørerne, men de
ville ikke have ham, fordi han havde
ord for at være fordrukken. Så gik han i
dansk tjeneste og var med både ved
Fredericia og Isted.

Hans Helgesen - buldrebasse.

Gang i galocherne
København, 1851
En københavnsk fabrikant er begyndt
at fabrikere galocher af gummi, så nu
er det slut med våde fødder.

KOLERAEN:

w

Danmark«

236 DØDE
PÅ EN DAG første

.H. Nyheder

sociale
byggeri
København, 20. juli 1853
Seks ansete københavnske læger har taget initi
ativet til det første sociale boligbyggeri i Dan
mark.
De har dannet »Foreningen imod koleraens ud
bredelse«, som bl.a. har sørget for, at arbejderfa
milier fra de sygdomsramte kvarterer kan
flytte fra byen. Til det formål har de ladet opføre
barakker på et areal af Øster fælled lige nord for
Trianglen mellem Øster Alle og Strandvejen. Det
er planen, at barakkerne senere skal erstattes af
seks toetages længer, hver med plads til 33 fami
lier og fælles haveareal mellem længerne.

København, 20. juli 1853
Alene i dag har koleraen kostet 236 køben
havnere livet. Mange hundrede er allerede
bukket under for den uhyggelige sygdom, og
lægerne anslår, at dødsofrene vil løbe op i
flere tusinde, før man får bugt med pesten.
Ligvognene rumler gennem byen ud til
Garnisons, Holmens og Assistens kirkegårde,
hvor præster og gravere arbejder i døgndrift.

Lighusene er for længst fyldt op, så kisterne
må stables udenfor. Det sker, at ligfølget, der
kommer for at overvære en begravelse, må gå
med uforrettet sag, fordi man ikke kan finde
liget.
Mange huse står tomme. Hele familier er
blevet udslettet. Og mange af de overlevende
er flygtet ud af byen.
København er i dag en dødens by.

Hård kritik af myndighederne
København, 24. juli
1853
Sundhedskommissionen
har i dag erklæret Kø
benhavn for smittet.
Samtidig er der rejst
voldsom kritik af
kommissionen.
For et år siden op
hævedes karantæne
bestemmelserne mod
kolera, og da epide
mien så brød ud i år,
var
kommissionens
første råd til befolk
ningen: spis ameri
kansk olie. Det hjalp
ikke meget mod kole

raen, som i sig selv gi
ver stærk diarré.
Da det første tilfælde
blev konstateret 11. ju
li, blev patienten, en
tømrer fra Holmen,
indlagt på Søetatens
Hospital mellem andre
syge.
Selv da epidemien
tog fart, var man tilsy
neladende blind for, at
sygdommen smittede.
Der blev indlagt kole
rapatienter både på
Frederiks Hospital og
på Almindeligt Hospi
tal, hvor dødeligheden

siden har været for
færdende.
Først og fremmest
kritiseres kommissi
onen imidlertid for
ikke at have gjort no
get for at forebygge
den epidemi, som nu
raser.
København er med
sine 130.000 indbyg
gere både overbefolket
og uhygiejnisk. Spilde
vandet ledes direkte ud
i rendestenen og ud
breder en kvalmende
stank i gaderne. Latri
nen opsamles i kuler,

som kun med mellem
rum tømmes af nat
manden og hans folk.
Det er tilladt at holde
husdyr, og mange ste
der står køerne på
første eller anden sal i
husene.
Byen må have et
moderne kloaksystem,
og der må foretages en
gennemgribende sane
ring af de gamle,
usunde huse.
Før bliver Køben
havn ikke en sund og
miljøvenlig by, som er
værd at leve i.
I

Prinsen og
prinsessen
flygter ikke
København, 23. juli 1853
Arveprins Ferdinand og arveprinsesse Caroline
har opnået stor popularitet i hovedstaden, fordi de
har nægtet at rejse fra byen under kolera-epide
mien.
Københavnerne har nu i over et halvt århund
rede moret sig over det lidt særegne par, og der er
ikke ende på de vittigheder, der er fabrikeret om
prins og prinsesse.
Nu er de elsket overalt, mens man ser med for
agt på resten af borgerskabet, som er rejst på
landet i huj og hast. Selv kongen og dronningen er
flyttet ind på Eremitageslottet i Dyrehaven for at
unddrage sig koleraen.

3morqcn, eenbaqfii, brit 24bt

1853,
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Smitte
eller
kim i
luften?
Lægerne er uenige om
koleraens årsag. De
fleste mener, at syg
dommens kim ligger i
luften, næret af stank
og snavs. De vil be
kæmpe koleraen med
hygiejniske
foran
staltninger. De øvrige
holder på, at sygdom
men er smitsom fra
menneske til menne
ske, og de går ind for
isolation af patien
terne som eneste virk
somme middel mod
epidemien.

Frygteligt
Blandt de sidste er
læge P.L. Panum, 33,
og han taler af erfa
ring. For tre år siden
blev han kaldt til
Bandholm på Lolland,
hvor en epidemi af ko
lera netop var brudt
ud. Sygdommen ramte
først den unge pige i
huset hos byens han
delsfuldmægtig.
Så
blev hans kone og
straks efter han selv
syg. Og inden døgnet
var gået, var de alle tre
døde.
Da Panum kom til
byen var flere familier
syge. Et frygteligt syn
mødte ham, da han gik
ind i et af husene. En
ulidelig stank fyldte
rummet. I den ene seng
lå et lille barn og le
gede hos sin døde mor.
I den anden seng lå fa
derens fortrukne lig.
To andre børn krøb
sammen i en krog.

Hurtigt
Den unge læge hand
lede hurtigt. Han ind
rettede handelsfuld
mægtigens hus til ho
spital. Til sygehjæl
pere tog han sunde
voksne fra de angrebne
huse. De fik grønt bind
om armen og måtte
ikke nærme sig de ikkeangrebne huse.
Desuden aftalte Pa
num med sogneforstanderskabet at af
spærre hele byen i fem
dage.
På hospitalet døde
halvdelen af de 28 ind
lagte, mens resten kom
sig.
Efter de fem dage
kunne isolationen hæ
ves.

DØDE
Da brr unbn ftatttgvafrnrtø fart org rr flrtr Øen,
bttlø fpabr, bt«lØ i cn Blbrt af 14 inbtil IS I ar, (om
•nfftø anbraflfr i pi»te, rntrn paa Eanbft /Urr fra t©fa*
brn, anmobrø T)t, ber maattr »att vtUIgr til at mobtage
b(ø|f »am, om fnarrt muligt at >rn»cnbt Rø i Barton
Pofpital, om farmlbbagrn mrSrm XI. 10 og 2, mrbba»rabe
Bnbrfaling fra »rbtommrnbr Pral rUrr Borførgflfcøfor*
tauber.
Ørn abminiftrrrrnbr Dirrction for 8attig»afrnrt i X(ø*
brnba»n, brn'20»e 3uli, 1853.

©ytra^eneralforfamling^
fauerbagen ben 23be ‘Juli 1853, (Eftermfbbag
JN. 5, af^Iber bet borgerlige (fnialpM* og Äjtrrlig»
^«»Societet en <Srtra4Beneralforfanriing paa Äon*
Sent 9tyton> 9tr. 5, 2ben (Sal, for at valar en np
Jirecteur, m. m., ^»or 3nteretfenteme »tue behage
at give ®?øbe. De Ubeblfoenbe maae vatre ti[frebfe
meb ty»ab be Wøbenbe beflutte.

Siabrrrere »ebEtaebelanget.
De SRejiere, fom vide paatage fig, mob ©obt*
ajørelfe, at bortbare iaugtmeftret og bitfet gamiliert
Sig, bebet at malbe ytg Ifot Uabertegnebe, for at
træffe Dvereentfomft.
Äfobenhaün, ben 23be ‘Juli, 1853.
1 91. ®c. <S($mibt,
Dlbermanb.

XtMfalb

Xortbagen ben 21be Dennet .bønfoo ftiUe og
roligt Dart^ea Jbanfen, føbt Gittlm, 90 »ar,
Cnfe efter forlangft afbøbe, matbematif! og optiff
3nffrumentmager paa Äunbetaarn,
Raufern.
Dette betjenbtgjøre* b^rveb paa fravarenbe Dattert
Segne af htnbe* efterlabte gamilie.
Äjobenhaon, ben 23be ‘Juli, 1853.
©ørgrllgft brtfrnbtatorrO brrorb for Ølaøt og fim*
urr, at »rt behag»»» ®ub Zirø»ag»n ben 19»» fali, at
lortlalbr til »»n »rige $>oilc min inbcrligt rlftrbr £n|ru,
Oew (fbriftine Katmatfe«, fo»t Sarfrrt, 39 Sat
Kimmrl og rftrr 7) Sara Ipttrltgt ftgt»«ab, ©ort 3 BørnØ
årligt Robrr, b»oraf be 2 mobtaør Jtnbt i toigbtbtn;
bet rftnlabtr rr iffun 7 Raan»»rr gammelt.
*(øb»nba»n, ben 22»» 3uli, 1853.
fanø Baømuøftn.

At min elskede retskafne Kone, CmrcliBe Christensen, föd Beck, Torsdagen
den 21de Dennes, efter et kort Sygeleie, bort
kaldtes herfra til et bedre Hjem, bekjendtgjöres
herved sdreeligst for Slægt og Venner, paa egne
og Börns Vegne.
J. F. Vollertzen.
St bet beftagebe gorfpnet Rrebagen ben 15be Dennea
at borttalbe mi tiåre Ranb BanriS Sbrtftia« ®o«»
brøp, 3nfpecteur oeb ©ø»tatrnø Pofpital, i pant 59be
Sar, famt min elftebe Datter (Bianca Berønica (Slata
Strnanba i b»n»»0 14»» Sar, begge efter et tort ®pg»*
», betienbtgioret beroeb forgeligt for Ølagtninger og
Benner.
paa egne og Bornø Segne:
Snine Bon»rop,
fobt $>olm.
Det bebagebe bet aloife faifpn, lirøbagtn ben 19be
3nli, at borttalbe min inberligt ellebe Ran», mine 4
■forforgebe Bornø trofafte gaber, StoQebpgger (S.
fHelfse, efter faa Ximnø Øpgeleie, |»iltet beroeb forae«
Ug« betjenbtgforef for gamilie og Benner af bang »pbt*
forgenbe (Ente. 2 Bern mobtage ham i E»igb»»»n.
t. Birlføe,
fobt Jfeterfen.
Dpbt bibrovet maa feg betfenbtafote for gamilie og
Bennn, at min elftebe Ranb, mine 3 ufotforgebe Bernt
Horlig» gaber $an4 ‘fappefeu
47 Sar gammel, efter
13 Sart Iptfeligt PEgteftab, bleo mig, efter Bubi uranb*
fagelige BiCie, oeb Doben bereoet ftanbagen ben 18be
fait Dette betfenbtgferel af hanø bpbtforgenbe dnte.
Sne Elif» 3»pp»f»n,
fobt Veterfen.
St min elftebe $uftru, bore 5 BørnØ Uartige Stober,
Copb<e SbrifHwe, feb SBeUbath* rr i benbel 55beSat
ben 20be Dl. oeb Doben bereoet oø og bra»»0 albrrftegne
Robrr, er bet Borgene Bubftab (eg beroeb bringer fraoa*
tenbe Slagt og Benner.
tfebrnbaon, ben 23»» 3uli, 1853.
S. I. Øtbumaøer,
Etatøraa».
©orgeligfl betfenbtgføreO beroeb for Slagt og Benner
at (Bu» xirøbagen ben 19be 3ult, oeb en blib og rolig
Dob borttalbte til et bebre <i» min inberligt elffebe og
eiegobe kone. Staren Xfarane, fobt (Peterftn, 40 Sar
Jl., efter et 13 aarigt, b»»« Iptteligt SEgteftab.
Zoenbe
)ottre mobtage penbe i (Eoißbeben og 2 Senner begrabe
meb mia tabet af en tfarlig $>uffru og en om Stober.
t>r. paftot fiarburg tafl»ø paa bet forbinbtliglle for be
IrøPtnø Or» ban ubtalte oeb Sraoen, famt mine arebe
Eangobrobre, fom bare benbe til benbef fibfk {»oilefitb.
Sjøbenbaon, ben 22be 3nli, 1853.
S. 3. Xbrane,
Jtobberfmeomefter.

Tirsdagen den 19de Juli bortkaldte Forsynet
til et bedre Liv min elskede Mand, Casserer ved
Frederiks Hospital, dehanaes Gyllla*,
59 Aar gammel, hvilket herved sørgeliget bekjendtgjöres for vore Slægtninger og Venner.
Paa egne og Söns Vegne
Juliane Marie Gylling,
födt Hendrichsen.
Sobcrbagrn brn 16be 3nli borttalbte Sub til et bebre
tio min elffebe, nfoMtrmmrltge Stanb, Sfomagmaefer
2arges Øtartia (Hprrøesfeu, i bonø 51be Sat, af et
pgbom tilfalbe, bet biemfogtr bom i bc fbte 20 Sat. 3
26 Sar beetle bi tioetø Dmfnftelfer meb bieæben, og tun
tanten om Bjenforenisgen biøfet fotmaaet at linbre min Sorg.
Saroline SbHftenfeu,
fob Panfra.

Söndagen den 17de Dennes, om Eftermid
dagen Kl. 6, bortkaldte den Almægtige min el
skede Hustru, Charlatte Mana Haas«
födt Ahrentzen, 58 Aar gammel, hvilket herveu
sörgeligst bekjendtgjöres paa egne og mine ef
terladte Börns samt Svigersöns Vegne.
Frederikshospital, den 20de Juli, 1853.
J. M. Haas,
Oeconom.

St min inberligt elfebe Stanb, BUReafager 7ob<s
ffreberif SgybrootFy, Dnøbagra ben 20be 3nfl bort*
falbteø til ben enige Polte, i ft 55be Sat, efter et fott
Spgeleie, beffenMgioreØ brroeb forgeligt for Slagt og
Benner, paa egne og 6 BørnO Begne.
Silbetmine S)pbrobØTp,
_
fobt pefø.
Den 19be b. St. er C«nd. phii. gorges Alert af*
aaaet oeb Doben, efter 6 DageØ Spgeleie af en pierne*
betanbelfe, b»iltet betienbtgjøreø for Slagt og Bennn
paa b«nø gorlooebeø, Solerø og egne Begne.
_
SnbreaØ Piort.

Ät min inberligt elftebe ®?anb, SUpømal ®t*
te* Claetta, Stanbagen ben 18be benneø veb Dø*
ben bortfalbteø herfra i fit 53be »ar. efter et fort
Spgeleie, befjenbtgjøret herveb forgeligß for Slagt
og Senner, paa egne og Børn* Begne.
SRarfa Cloetta,
føbt ‘Janett
Ät ftobemeßer 3. £. 8t.
veb Døben er
afgaaet Dndbagen ben 20be ‘Juli, efter een Dag*
Spgeleie, befjenbtgjøre* herveb forgeligß af han* ef*
terlabte £uftrue og Søn.
3. a. DohL
3. c. Dahl.

Onsdagnat indgik til et bedre Liv Overli©Se Berg, 61 Aar gammel, dybt savnet af
sine Efterladte.
St bet bebagebe ben Sloife ben 19be 3nli oeb en blib
og rolig Døb, at bfemtalbe til bet Svige, min retfafne
og Urabfomme Ranb, Save« Øtielfea Åorliag, i en
Slber af 38 Sar, rfterlabenbe mig og 3 uforforgebe Børn,
af bbilt« en mobtager barn i (Eoigbeben, bet bringeø >er«
veb til fraoarenbe familieø og Bennerø tnnbfab.
3tg
tafter be tErebe, fom lebfagebe barn til >anØ ffbfte P»ilefteb.
Ijobenbaon, ben 21be 3uli.
Porting,
fobt Bielfen.

Deeltagende Slægtninge og Venner bekjendtgiöres, at Heinrich Merits Weilbach,
18 Aar gammel, Sön af min tidligere i St Pe
tersborg afdöde Broder, efter langvarig Sygdom
og haarde Lidelser, er berövet os ved Döden d.
20de Dennes.
^jöbenhavn, den 22de Juli, 1853.
J. J. Weilbach.

Dm Slmægtiar bortfalbto bm 19bt 3uli, til brn rbigt
Poilc »or grabfommt faber, Snrbtrr ^øhsw Beter
«Rollet, i banØ 7tbe Sar, efter 14 Simerø Spgeleie,
bvilfet brfjenbtgtøreø for familie og Benner af banø tre
Sønner.
3. Stoller.
«. StøOeT.
g. Stoller.
Eøoerbagen bm 16be 3ali bebagebe bet bet aloife Kor*
fpn, i benne fffabnefvangre Xib at borttalbe min inberligt
elftebe Son, Bliffmflagnfvmb, ^øhaa (EhriftUn^nUa*
Xveta, 23 Sar gi., tildgemeb banø elftebe tone, «Mille
Xveta,efter j Sarø Iptfeligt tigteflab, rfterlabenbe bem et
UUe, ulpfteligt Pigebarn, bvilfet brt(mbtg(oreØ for Slagt og
Benner, paa Wtobrrø og Søbffenbeø Begne; og taffeø for*
binbtltgft Pr. pagor Bteinbolm for ben »eb Staven botbte
Sale, famt »Prr. Bubne og Ububnr, ber lebfagebe bem til
brreø pvilefieb.
faeb »ate meb Eber!
Elfe Starte Iveta.

Fredagen den 22de Juli indgik til den evige
Fred min elskede Hustru, mine 3 Börns ömme
Moder, Meta Maria, födt Alling, i sit
39 Aar; hvilket sörgeligst bekjendtgjöres for
Slægt og Venner.
Christianshavn, den 22de Juli, 1853.
J. H. Wibe.

At min elskede Sön, Secondlievtenat i 8öetaten Henrik BernhaWI Duns. 22 Aar'
gammel, bortkaldtes ved en pludselig DOd den
20de Juli, bekjendtgjöres herved for hans fra
værende Slægt og Fenner.
Vilhelmine Duns,
fbdt I^jær.
|MAt vor kjære Fader, Kammerherre, Hefinarskalk, Frederick Clanenn ven Haas,
blev os ved Döden berövet Onsdagen den 20de
Dennes i sin Alders 72de Aar, bekiendtgjöres
herved paa egne og fraværende SOdskendes
Vegne af
Alex. Clauson von Kaas.
Kiöbenhavn, den 22de Juli, 1853.

St »or tøm Rober og Svigermober, Btsrto CttfM
brtb tørtfeu, Enfe efter forlang« afbobe JMbub Earfm,
efter et tort Spgeleie, »eb Dobm er afgaaet bm 20beDØ.,
blev bet »or førgelige fligt berveb, paa egne og fra»a«
rmbe Broberø og Svogerø Segne at betøubtgfOTe.
Jtføbmba»», bm 22be fali, 1853.
S. «arfm.
B. Srnelfm.
BeSa Sdbfff, fobt fUptøid, bmfov blibt og roligt
Dnøbagnat bm 20be Dø., t ra Slber af 8T Sar. Dette
betønbtgloreø af benbrø førgenbe Efterlabte.
St min ffarr Brobrr, Ruurfvrab Øtielø Bier*«
gaarb, »eb Dobm er afgaaet bm 19be Dø., beffmbtgfo*
reø >er»eb; og tafler be af bet arebe Runrlang, fom bare
|am til ®ra»m.
S. tiarøgaarb.
Bort pngte Barn, ShrifHsn Dato«, 16 Raaneber
gt., afaif »eb Dobm ben 20be DØ., af Pfenebetanbelfe.
8ilpelmine^E|rri6enfen,
É. S. Sb»<«mfm.

grrbagrn ben 15bc 3u1i borttalbte gorfpnet til et bebrt
8io, min elftebe tone, Staren Clfen, fobt ftielfe«, af
So Beråb, 66 Sar gammel, boiltet beroeb betfenbtgforeø
for Slagt og Benner, paa Sleiebatterø og egne Begne af
benbe« bpbtforgenbe Stanb.
De arebe Petter, fom bart
benbe til benbel ffbfle PoUefleb, tattel paa bet gorbiabt«
Ugle.
B. p. Difen, penflonetet Bagtmefer
oeb KobenbaonO Politiarret.

St mia inberligt elf ebe Ranb, Bartøbunøbolber
Vtørtev Stielfen Xrae, Sonbagen bm 17be fali »eb
Doben bortfalbteø bnfra i ft 60be Sar, efter et fort Sp*
geleie, beffenbtgjoreø berveb forgeligf for Slagt og Bm«
ner, paa egne og BornØ Begne.
Rette Rarie Ime,
fobt peberfra.
Dnøbogm bra 20be b. R. afgtf veb Dobm War»
grethe Dorthea Sdjoa, fobi Stange, Ente efter Po*
boif S<bou.
Dette beffmbtg(øreø for beeltagenbe Slagt
og Bmner.
Ip. Stange.
St min Inberligt etfebe, frabfomme Ranb, Stoma*
germefer flt. <!>*• Baub, »eb Dobm rr afgaaet bm 17be
bmneø, efter tangere libø Svageligbeb, betfnibtgforeø
herveb for Slagtninger og Bmnn.
Efritiane «nab,
fobt Seterfm.
Prrveb nnblaber (eg iHe at mebbele for Befimbtrre,
at min elfebe tone, Robane SrebtrifEe ZeSlaR, fob
Øtlelfew, 36 Sar gi., efter lOSarø Iptfeligt SEgtefab er mig
»eb Dobm berøvet fra 5 fmaa, nforforaebe Bom, pvoraf
bm albte er 9) Sar og bm vngte 8 Raaneber gammel,
21 fom meb mig fole tabet af en firabfom og retfafm
one og Rober.
DPrr., faavel Bubne fom Obnbne, ber fulgte |rabe til
brabeø fble p»ile«eb, taffeø forbinbtligt af pmbeø bpbt*
forgribe Ranb.
Ehr. lefaff,
Portner i Pfomir.

Slatten Imellem ben 17be og 18be b. 9R. maatte
jeg frifte ben tunge Sffabne »eb Døben at blive be*
rørovet miu fjare, gobe, firabfomme Stanb, Chri*
fHttt Zøaitberg, efter 11 Ximert tøarbt Sygeleie.
£r. »JJaftor dlotye taftet for be.uanmobet fremfaate,
trø^enbe Drb veb ©raven.
Tidige taftet be j*r*
rer, fom fulgte ham til hant fibfte Avilefieb*
jtjøbenljavn, ben 22be *Juli, 1853.
$ant efterlabte dnfe.
». Xranbera.
St min Hare, nforglemmelige Soter, fltette So*
tohie, fobt Beterfen, ben 16bt, og b*nbtø Hanb, *n«
bort Stitfen Oibp, brn 18be Dø., efter et ført Spgeleie
omøiftebe Xibra meb Soigbeben, betJrabtgloteø beroeb for
Slagt og Betienbtere.
Pimlen oelfigne bereø Winbe, tbi be bare artae Bel*
gjorrrr.
Clfe Starie Peterfen.

Ny slægt
overtager
Danmarks
kongetrone
København, 31. juli 1853
Kong Frederik 7. underskrev i dag den
ny tronfølgerlov, der sikrer kongeræk
kens fortsættelse.
Ifølge loven får prins Christian, 35, af
Glucksborg, og hans prinsesse Louise,
36, af Hessen-Kassel arveretten til den
danske trone.
Kong Frederik, der er den sidste af
den oldenborgske kongestamme, bry
der sig ikke om parret, fordi det ikke vil
omgås hans grevinde Danner.
Offentligheden kender ikke meget til
den ny tronfølger. »Man kender ham
kun som bror til to-tre oprørske prin
ser,« siger man med en hentydning til,
at Christians brødre kæmpede på slesvig-holstensk side under treårskrigen.
Selv deltog han på dansk side som officer
i hestgarden, en post, han stadig har.
Parret, som siden 1842 har boet i Det
gule Palæ i Amaliegade, har fået tildelt
Bernstorff Slot som sommerbolig, og en
årlig apanage på 80.000 rigsdaler.

Jernbaner
på kryds

og tværs
København, 1853
Rigsdagen har vedtaget, at jernbanerne
i Danmark skal udbygges til et mo
derne trafiknet, men der er bitter
uenighed om linieføringen.
Jyderne er tilhængere af, at vi satser
på en jysk længdebane fra Limfjorden
langs Jyllands højderyg til Kiel, hvor
fra der allerede fører en jernbane til
Hamborg.
Sjællænderne holder på en tværbane.
De vil forlænge den eksisterende jern
bane København-Roskilde til Korsør,
tværs over Fyn og tværs over Jylland
til Hjerting.
Militæret er nervøs for, at en jysk
bane skal give en fjende (læs: Tyskland)
alt for let adgang til landet, men skal vi
have en længdebane i Jylland, vil mili
tæret have den langs østkysten, så flå
den kan kontrollere den.
Jyderne svarer militæret med, at
man blot kan give banen en anden
sporvidde end tyskernes internationa
le. Kystbanen vil de ikke høre tale om.
Kun fiskene får glæde af den, siger de.

Telegram til Europa
København, 1854
Med et linienet på 530 km er Statstele
grafen åbnet, så Danmark er nu via
Hamborg tilknyttet det europæiske te
legrafsystem.

PANIK, DA
DEN IKKE
GIK TOR
GRANBERG
København, 26. juli
1857
Den svenske ballon
skipper Victor Granbergs stærkt oprekla
merede show på Chri
stiansborg Ridebane i
dag endte i en formi
dabel fiasko.
Hans ballon steg
kun nogle meter og
begyndte så at synke.
»Den
går
ikke,
Granberg,« råbte til
skuerne, der anede en
katastrofe, og den ind
traf sekunder efter.
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Ballonen, Granberg brugte.

Gftriffianäborg-eiotd Stibebone.
Cwbogoi bm 12k ‘Juli (»rtfagrr unbaitgnrtr

HHctor Qßranberg
fra ClcrfWm
en Vufirdfe mrt bot coloUfak gilfcbalUn,
„Äamfun" fallet.
eaflfrmt 8inb eg SWr Hft fJulbc liflabe Cpftigning« paa Canbag, NI b<«
Niue epfat til bm bnpaa fclgenbe Dnbbag.
tr <n ttflrobe opf»Tt, buer SaSnS,
20 «L i Dtaneter m 80 «L i

Ramte tag
Ballonen drev hen mod
hofteaterbygningen, og
gondolen ramte taget,
så tagstenene raslede
ned over publikum.
Folk blev grebet af pa
nik. I løbet af et øjeblik
var alt virvar.
Granberg fuldbyr
dede skandalen ved at
forlade gondolen og
krybe ind gennem det
hul, den havde slået i
taget.

Cmiang, eil Niue fulbt meb ®a«. ©ette inkretionie 6p« at f«
fig fra nintre lenbtr tft et fiert gat, fcrcrfra X» IHmhmt ub f
bwnrt Ubrtbtlfe, et neget eu™b«(i#.-80*4A* «0**1

«büffle
m

<

(ffternib., Cpftlgningen cminnt Jtl. 6’/,.
gplbnmgflt eg Cp^gntagen tilfjcnuegiM ueb eahHertag af «ummt.

Granbergs annonce i aviserne forud for ballon-showet
lovede en stor oplevelse.

Tolden i
Øresund
ophævet

Ophidselse
Stemningen mod Gran
berg var ophidset. Han
holdt sig klogelig
skjult på loftet, indtil
den sidste tilskuer
havde forladt rideba
nen, og han skal senere
have forladt byen.
Det er anden gang,
svenskeren henter sig
en fiasko.
For 14 dage siden
revnede hans ballon
under påfyldningen og
sank sammen som en
klud. Den kostbare gas
strømmede ud. Folk
måtte holde sig for
næse og mund, og
nogle sprang ned fra
estraden af bar skræk.

Danmarks

Granberg - skjulte sig efter fiaskoen.

Ballonen hed "Samson7’
Granbergs show var el
lers begyndt lovende.
Ridebanen var fyldt
med folk, der havde be
talt 1 og 2 mark for ad
gang til ridebanen, 3
mark for billet til
estraden.
Granberg
kaldte
sin
ballon
»Samson«, og stor var
den. Den målte 20 alen
i diameter og var lavet
af silke.
Ballonen har tilhørt

den italienske ballon
skipper Joseph Guiseppe Tardini, som ef
ter flere heldige op
stigninger i Køben
havn omkom under en
ballonfærd for seks år
siden. Hans ballon var
ved at forlise i Øre
sund, og for at redde
sin kone og 9-årige
dreng, kastede han sig
i bølgerne og drukne
de.

Kl. 16 begyndte op
fyldningen af ballonen,
og imens uddeltes små
balloner til damerne
blandt publikum.
Kl. 18.30 var bal
lonen fyldt og Gran
berg klar til at gå til
vejrs.
Små salutkanoner
trodnede og et musik
korps spillede, da for
tøjningerne kappedes
en for en.

Helsingør, 1857
Øresundstolden, som har været opkrævet si
den 1429 og således har eksisteret i 428 år, er
blevet ophævet.
Efter at USA nægtede at betale tolden,
sammenkaldtes en konference med repræ
sentanter for de søfarende nationer, og de gik
med til at betale Danmark et beløb på 34 mil
lioner rigsdaler en gang for alle, mod at vi
holder op med at opkræve den gamle told.
Tolden har siden midten af 1600-tallet an
draget 1 pct. af skibets last. Men hertil kom
forskellige mindre afgifter.
Hvad der nu skal ske med de mange embedsmænd, der har været beskæftiget med
opkrævningen, og med huset, som har rum
met toldens administration, vides ikke.

Frederiksborg Slot
er brændt ned i nat
Frederiksborg Slot, kong Frederiks og grev
inde Danners residens, er nedbrændt i nat.
Af hovedbygningen er kun ydermurene til
bage. Slotskirken er beskadiget, mens de
ydre slotsbygninger med porttårnet står
urørte af ilden.
Årsagen til branden skal være, at grevin
den havde givet ordre til, at der skulle fyres
godt i en nyopsat kamin i kongens oldsamling, så msjestæten ikke skulle blive forkølet.
Kaminen er blevet overophedet, og har sat
gulvet i brand.
Slotssøen var tilfrosset, så det kneb for
brandvæsenet at få vand nok, og sprøjterne
kunne ikke nå slottets øverste etager.

Nej, jeg har sovet
Da præsten og fængselsbetjentene i
morges hentede Lars i arresten, sagde
præsten: »Den sidste morgen er oprun
det for dig. Har du bedt og råbt i denne
nat til Gud om nåde og tilgivelse for
dine synder?«
Lars svarede: »Nej, jeg har sovet«.
Efter henrettelsen udtalte præsten
om sin indsats: »Det var spildte Guds
ord på Balle-Lars.«
Præsten har planer om at udgive
en pjece med sine samtaler med
Balle-Lars.

Inden slottet brændte helt ned, lykkedes
det at redde en del: det store sølvservice, no
get af malerisamlingen og nogle antikke møb
ler. Måske kunne mere være reddet, hvis ikke
grevinde Danner havde insisteret på, at hen
des krinolinekjoler skulle bringes i sikkerhed
først.
Under branden styrtede den nordre ende af
kirkens hvælvinger ned og begravede flere
mennesker. Tre af dem, tømrersvend Jørgen
Madsen, murersvend Ole Jacobsen og mu
rersvend Lars Olsen blev dræbt, mens sko
magersvend Frederik Lindhardt og hjulmand
Hans Naamesen blev kvæstet.

Trak tilståelsen tilbage
Lars Nielsen tilstod kort efter sin arre
station i efteråret, at have begået mor
det for 100 rigsdaler, udlovet af enkens
stedsøn, som ville arve gården ved hen
des død.
Senere trak Lars tilståelsen tilbage.
Han sagde, at han kun havde tilstået
for at få det bedre i arresten.
Højesteret stadfæstede imidlertid al
ligevel underrettens dødsdom, som blev
eksekveret kl. 7.30 i morges.
Lars gik rask op på skafottet, men
han så meget bleg ud. Med tre fingre i
vejret bedyrede han endnu en gang sin
uskyld. Så blev han klædt af til bælte
stedet; bundet og lagt med hovedet på
blokken. Præsten var midt i Fadervor,
da hans hoved faldt for mestermandens
økse.
Enkens stedsøn er blevet idømt livs
varigt tugthus.

Der tales allerede nu om at genopbygge
slottet. Midlerne hertil skal skaffes til veje
gennem en landsindsamling.

Tranlamperne
afløses nu af
nye gaslygter
Her vises krinolinen på en modeopvisning. Kjolen er
nedringet og kortærmet og besat med volanter og flæ
ser. Sådan skal en moderigtig baldame se ud nu.

Krinolinen sidste skrig på

modefronten
ner om at bruge begi
venheden i et af sine
eventyr.
»Jeg har selv været på
gaden. Folk går op og
ned for at se på den ny
og den gamle belys
ning. Og vægterne ved
ikke, hvornår de skal
afskediges,
ligesom
tranlamperne.«

Balle-Lars
Præstø, 16. oktober 1858
4.000 mennesker så i morges Lars
Nielsen, 38, også kaldet Balle-Lars,
blive halshugget på retterstedet uden
for byen.
Han nægtede til det sidste at have
dræbt enken efter gårdejer Ole Ander
sen i Ugledige med et skud hagl, som
han var dømt for.

Hillerød, 17. december 1859

København, 14. decem
ber 1857
I aften blev hovedsta
dens ny gadebelysning
prøvet for første gang.
De gamle tranlamper
blev næsten borte, da
de ny gaslygter blev
tændt.
H.C. Andersen for
tæller, at han har pla

Spildte Guds
ord på

København, 1857
Her er sidste skrig i moden: krinolinen. Det er et
bur af tøndebånd, ophængt i bændler, som tjener
til at give kjolen den rette fylde. Krinolinen er
statter en del af de mange skørter, som kvinderne
hidtil har båret under kjolen for at give den mode
rigtige ballonform.
Navnet er opstået af den franske betegnelse på
de hestehårsborter, crin, som man hidtil har brugt
til at gøre underskørterne stive med.
Krinolinen kræver plads. En almindelig stue
har kun plads til én herskerinde, en balsal kom
mer til at tage sig ud som en teltlejr.

Nu kan alle
borgerne få
næringsbrev
København, 29. december 1857.
Rigsdagen har vedtaget en lov om næ
ringsfrihed i Danmark, og kongen har
underskrevet den.
Ifølge loven kan enhver mand og
ugift kvinde med borgerlige rettigheder
erhverve borgerskab eller næringsbrev.
Det betyder, at de gamle laug, som
har haft monopol på deres profession,
ophæves. Samtidig ophæves købstædernes eneret på handel og håndværk.
Med næringsloven har den økonomi
ske liberalisme sejret i Danmark. Det
betyder fri konkurrence for erhvervsli
vet, og det vil utvivlsomt føre til en hid
til uset ekspansion.

UNDERSKRIFT
DER KUN KAN
BETYDE KRIG
København, 18. november 1863
Kong Christian 9. har i dag underskrevet den
ny såkaldte fællesforfatning og den under
skrift kan kun betyde krig.
Da statsminister C. C. Hall i går morges
trådte frem på altanen over hovedindgangen
til Christiansborg Slot og tre gange råbte:
»Frederik den Syvende er død, længe leve
Christian den Niende!« var slotspladsen tæt
pakket med mennesker.
Fra mængden lød det: »Skriv under.«
Kongen har kun skrevet under efter hårdt
pres fra regeringen. Han ved, at den ny for
fatning, der i realiteten indlemmer Slesvig i
kongeriget, vil virke som en rød klud i Tysk
land.

Danmarks
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Ganske vist er kun Holsten og ikke Slesvig
medlem af det tyske forbund, men tyskernes
og de tysksindedes ønske om at bevare de to
hertugdømmer »evigt sammen« førte for ny
lig til væbnet konflikt: treårskrigen.
Efter krigen gik Danmark ind på at opret
holde »helstaten«, nemlig kongeriget, Slesvig
og Holsten som selvstændige lande under den
danske krone.
Med slagordet »Danmark til Ejderen« vil de
nationalliberale, der har regeringsmagten, nu
bryde Danmarks løfte.
Og den stærke mand i Tyskland, den ny
statsminister i Preussen, Otto von Bismarck,
vil uden tvivl benytte dette løftebrud som et
påskud i sit hensynsløse magtspil.

Kong Christian 9. - forhadt af både tyske og danske.

Den ny konge
er upopulær
Hele København fulgte kongens ligfærd gennem havnen i den mørke decembernat.

Med kong Frederik går
en hel epoke i graven
København, 10. decem
ber 1864
I skæret af tusindvis af
fakler blev kong Fre
derik 7.’s kiste i aften
på en chalup med en
æresvagt af gardere
sejlet gennem havnen
til Christiansborg Slot,
hvor offentligheden vil
kunne se kongens ca
strum doloris.
Siden kongen døde
15.
november
på
Gluksborg Slot, har
hele landet været som
lammet.

Sorgen over tabet af
den folkekære monark
er blandet med frygten
for, hvad fremtiden vil
bringe. Uvejrsskyerne
trækker tættere og
tættere sammen om
Danmark.
Med Frederik 7. går
en epoke i graven. Med
ham dør den olden
borgske kongeslægt,
der har hersket i Dan
mark i over 400 år.
Bisættelsen finder
sted i Roskilde Dom
kirke 19. december.

Danmarks ny konge, Christian 9., der er 45 år,
mødes med skepsis i alle lejre.
Som konservativ helstatsmand står han den
herskende ejderdanske bevægelse fjernt, og i
Tyskland er han direkte forhadt, fordi han i 1848
brød med sin tyske slægt og deltog aktivt i treårs
krigen på dansk side som regimentschef ved hestgarden, mens hans brødre gjorde fælles sag med
oprørerne.
Hans reserverede væsen støder også an og vil
afskære ham fra den popularitet, som hans for
gænger har nydt.

Det er en and

Kongens kiste på castrum doloris.

København, 15. decem
ber 1864
Dagbladet »Fædrelan
det« bringer i dag et
sensationelt telegram
fra Stockholm. Det ly
der: »22.000 mand
komme og han selv«.
Det skulle betyde, at
den svenske kong Karl
15. vil sende et
stort kontingent hjæl

petropper til Danmark,
for at de kan kæmpe
skulder ved skulder
med danske soldater.
Men telegrammet er
en and. Den svenske
regering
afkræfter
meddelelsen. Svenske
kongen har ikke offi
ciel opbakning bag
sine letsindigt udtalte
løfter til Danmark.

Danmark mobiliserer

Hund faren
medalje

Danske soldater på vagt ved Dannevirke - folk nærer ubegrænset tillid til stillingen.

Floras medalje.

Digterens harme
Harmfuld over Sverige-Norges valne holdning i
den dansk-tyske konflikt har digteren Henrik Ibsen skrevet følgende digt:
Nu flokker sig om Thyras borg
kan hænde, sidste gang,
et folk i nød, et folk i sorg,
med flaget halvt på stang.
Forladt, forladt på farens dag,
forladt i stridens stund.
Var sådan ment det næveslag
der loved godt for Nordens sag
i Akselstad og Lund?

Mange køber sig
fri for tjeneste
Selv om Danmark siden 1849 har haft almin
delig værnepligt, er det tilladt at købe sig en
stedfortræder, hvis man nødig trækker i kon
gens klæ’r. Priserne varierer, men ligger dog
nogenlunde fast omkring 400 rigsdaler på
hånden og 1 daler for hver dag, stillingsman
den gør tjeneste.
I København er der oprettet et kontor til
formidling af denne handel med værneplig
ten, og alle aviser er fulde af annoncer med
tilbud på det militære slavemarked.
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Slesvig, 25. december 1864
En af treårskrigens helte, den nu 72-årige general
Christian Julius de Meza, har i dag overtaget
kommandoen over den danske hær ved Dannevir
ke.
Han er ikke som generaler er flest. Han er sær.

Kuldskær general
Hans helt hysteriske frygt for kulde er legenda
risk. Da han for første og eneste gang inspicerede
Dannevirkestillingen, holdt han hele tiden læ
berne fast sammenpresset for ikke at få kold luft
ned i lungerne. Han besvarede af samme grund
heller ikke sine generalers spørgsmål, og netop
som de var ved at beskrive stillingens svage punk
ter, red han hjem fordi han frøs.
I sit kvarter ifører han sig silkehalstørklæde og
et slag af gummi for at beskytte sig mod træk.
Danmark har stillet i alt 38.000 mand på benene.
Udrustningen er gammeldags. Vi har forlade
rifler, fjenden har bagladegeværer. Vi har for
størsteparten glatløbet forladeskyts, fjenden har
riflede bagladekanoner.

Kvinderne strikker
Også hjemmefronten har mobiliseret. Danske
kvinder strikker halstørklæder, uldne strømper
og muffediser til de frysende soldater ved Danne
virke.
Desuden er der oprettet en lang række komite
er. En for soldaternes forsyning med bøger og bla
de, en til indsamling af uldne varer for vore landog søkrigere, og en til fordel for familier, hvis for
sørgere er indkaldt, en til forsyning af vore solda
ter med tobaksvarer og en til anskaffelse af gen
stande, der kan være til nytte, behagelighed og
opmuntring for vore soldater i felten.
Komitémedlemmerne er fortrinsvis kvinder.

Slesvig, 3. februar 1864
En hund, en sort puddel, som lyder
navnet Flora, har fået tildelt krigens
første - om end hjemmelavede - medal
je.
Den er 11. regiments maskot og blev
såret, da regimentet var i kamp på
Kongshøj foran Dannevirke i dag.
En af regimentets officerer fortæller:
»Ved afmarchen fra Ålborg fulgte hun
den, som tilhører fourer T. Svendsen
Thomsen, med afdelingen. Da regimen
tet i november fik ordre til at afgå til
Neumiinster med jernbanen, blev hun
den jaget bort af en jernbanebetjent.
Kort efter afgangen blev den set lø
bende bag toget, og da 4. kompagni tre
timer efter ankomsten til Neumiinster
stillede til appel, dukkede Flora op.
Da kompagniet i dag blev kastet til
bage fra Sorthøj, under hvilken tilba
gegang kompagnichefen faldt, løb foureren langs med et hegn med hunden
springende ved siden af sig, da den
pludselig straktes til jorden af en kugle
og blev liggende. Men et par timer efter
at kompagniet var kommen tilbage til
sine kvarterer i Friedrichsberg, skra
bede Flora på døren. Den var hårdt så
ret, idet et skud havde knust kæbebe
nene på begge sider.«

Ærens mark

Skriver kogebog til

soldaterne i felten
Den kendte kogebogs
forfatterinde
Anna
Marie Mangor, 83, hvis
»Kogebog for små hus
holdninger« er en best
seller, har skrevet en
»Kogebog for solda
ten« .
I forordet til bogen,
som uddeles gratis
blandt tropperne, hed
der det: »Udgiverinden
håber hermed at yde

en, om end ringe,
skærv til at lette vore
tapre soldaterde byr
der de pålægges«.
Foruden opskrifter
indeholder bogen prak
tiske vink, f.eks. om
kogning af æg. »De
skal koge tre minut
ter,« skriver madam
Mangor, »eller så lang
tid som det tager at
tælle til 180.«

Sprøjtehuset i Bustrup efter kampen 3. fe
bruar.

Forpostkampen 3. februar har kostet
danskerne 42 faldne, fjenden 94. Man
savner stadig underretning om 82, og
mange af dem må antages at være døde.
En del af de døde er allerede blevet be
gravet, mens resten har måttet ligge
natten over i sprøjtehuset i Bustrup,
der har måttet gøre det ud for et inte
rimistisk ligkapel.

Hvorfor brugte hæren
dog ikke jernbanen?
Hvorfor brugte den danske hær ikke jernba
nen fra Slesvig til Flensborg under tilbageto
get?
Fire togstammer med 7 lokomotiver og 84
vogne stod parat bag Dannevirke, men på
grund af en misforståelse kørte de tomme til
Flensborg, mens soldaterne slæber sig den 35

km lange vej ad den islagte chaussé i sne
stormen.
Jernbanevognene, som var bestemt for
skyts, stod parat allerede om formiddagen 5.
februar. Artilleriet troede, de først skulle be
nyttes sent om aftenen, men jernbanefolkene
havde ordre til at køre kl. 20, og det gjorde de.

Danmarks
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VIOPG IVER
DANNEVIRKE
UDEN KAMP

Slesvig, 5. februar 1864

Dannevirke er opgivet uden kamp, og i dette
øjeblik er den danske hær på tilbagetog.
Den danske øverstkommanderende, gene
ral de Meza, 72, traf beslutningen om at
rømme stillingen på et krigsråd i hovedkvar
teret i Prinsens Palæ i går eftermiddags.
Så snart krigsministeriet i København var
underrettet, blev telegrafforbindelsen af
brudt.
Det meste af materiellet har måttet efterla
des i skanserne.

København, 6. februar
1864
Nyheden om hærens
tilbagetog fra Danne
virke har vakt bestyr
telse overalt, hvor den
blev kendt.
»De er gået, de er
gået,« råber folk til
hinanden på gaden, og
alle ved, hvad der hen
tydes til.
I Amaliegade kom
det i aften uroligheder,
da en større folke
mængde, der med hu
jen og piben gav forbit
relsen luft, blev split
tet af politiet.

skændsel
København, 7. februar
1864
Digteren Christian Ri
chardt, 33, har under
indtryk af den lam
mende meddelelse om
tilbagetoget
skrevet
dette digt:
Dannevirke kun et
skræmsel,
slænget hen til evig
skændsel!
Villig rømmet! Store
Gud!
Ej på een nat Danmark
fældes,
men på een nat Dan
mark ældes
ved et sådant jammer
bud.

jene, så både menne
sker og dyr har svært
ved at stå fast.
Ti soldater er frosset
ihjel, og mange er styr
tet om af udmattelse.
I en endeløs kolonne
marcherer tropperne
nordpå gennem byen
på vej til Dybbøl.

Fjendens

store bytte

Kamp ved Sankelmark
Sankelmark, 6. februar 1864
7. brigade, der består af 1. og 11. regiment under
oberst Max Muller har under hård kamp standset
fjenden, der straks efter at den danske hær havde
forladt Dannevirke, optog forfølgelsen. Vore tab i
kampen ved Sankelmark Sø er 40 døde, 134 så
rede og 542 fangne.

De er
gået

Til evig

Tilbagetoget
en dødsmarch
Flensborg, 6. februar
1864
Den danske hærs til
bagetog er en døds
march.
Det fryser 10 grader,
og en isnende blæst fra
nordvest pisker sne ind
i ansigtet på soldater
ne. Der er isslag på ve

3

Oberst Max Müller og tropper af 1. regiment ved Sankelmark.

København, 8. februar
1864
Den danske hær har
efterladt 132 kanoner
med tilhørende am
munition i Dannevirkestillingen. Desuden
en mængde vogne og
ingeniørsoldaternes red
skaber, bl.a. 6-7000
spader.

DYBBØL
FALDET

Kunstneren Vilhelm Ro
senstand, 26, deltog i 8.
brigades modangreb på
Dybbøl og malede sine
kammerater under frem
rykningen.

Danmarks
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Helte
dåden
Da den preussiske fane
blev plantet på bryst
værnet på skanse II,
sprang korporal Ras
mus Nellemann af 22.
regiment op, greb fa
nen, satte stangen for
knæet, knækkede den
og kastede stumperne
ud mod de stormende.
En ny fane blev
plantet.
Nellemann
greb også den og ka
stede den til jorden,
men i det samme sank
han død om, ramt af
flere kugler, hvoraf en
gennem hovedet.

General
faldet

8. brigades tapre modangreb forgæves
Sønderborg, 18. april 1864

Telegrafen
ikte brugt

Preusserne var fem mod én, da de i dag stor
mede Dybbøl-skanserne og erobrede dem.
Ved 4-tiden i morges åbnede alle 102 kano
ner i de preussiske belejringsbatterier ild på
én gang, og i de følgende seks timer skød de
8081 skud, mere end en granat hvert tredje
sekund.
På slaget 10 tav alle kanonerne brat. Så
skingrede hurraråbene, og preusserne stor
mede.

10.000 mand brød frem mod skanserne I-VI, som
var besat af kun 2.000 danske soldater af 2. og 22.
regiment.
Den rasende nærkamp, som fulgte, var hurtigt
afgjort. Skanse I faldt kl. 10.06, skanse II kl.
10.10, skanse III kl. 10.05, skanse IV kl. 10.13,
skanse V kl. 10.05 og skanse VI kl. 10.04.
Skanserne VII-X, der var besat af 16. og 17. re
giment blev ikke angrebet direkte og holdt derfor
længere stand, men også de gav op.
Reserven, 8. brigade, der består af 9. og 20. regi
ment, forsøgte et heroisk, men forgæves modan
greb. Det lykkedes brigaden at kæmpe sig op til
Dybbøl Mølle, men her brød angrebet sammen i
preussernes ild.
Broerne til Als blev afbrudt sent i eftermiddags.

General Claude du
Plat, 55, som havde
overkommandoen
i
Dybbølstillingen i dag,
blev dræbt, da han stod
på landevejen op til
Dybbøl Mølle.

Felttelegrafen
fra
Dybbøl Mølle til bro
hovedet og videre til
hovedkvarteret i Ul
kebøl Præstegård blev
ikke brugt under stor
men på Dybbøl. Sand
synligvis fordi ingen i
den første forvirring
tænkte på at anvende
dette forholdsvis nye
meddelelsesmiddel.

Tabene

Korporal Rasmus Nellemann griber den preussiske fane og brækker stangen over
knæet på brystværnet på skanse II.

Danskerne har mistet
379 døde, 930 sårede,
2876 fangne og 646
savnede under kampen
om Dybbøl. Preusser
nes tab er 263 døde,
909 sårede, 29 fangne,
ingen savnede.

Mindre har
Danmark
ikke været
Wien, 30. oktober 1864
Fredstraktaten mellem Danmark på
den ene side og Preussen og Østrig på
den anden er nu klar efter en række
langvarige forhandlinger.
Danmark afstår Slesvig, Holsten og
Lauenborg, så den danske rigsgrænse
mod syd for fremtiden følger Kongeåen.
Det betyder, at den danske stat har
mistet ca. 20.000 kvadratkilometer af
et samlet antal på 60.000, og af en be
folkning på 2.500.000 er ca. 900.000 nu
tyskere.
Danmark har aldrig været mindre
end nu.

Sejrherrer fra Helgoland
København, 15. maj
1864
Disse danske søoffice
rer om bord på fregat
ten »Jylland« var for få
dage siden i kamp i
slaget ved Helgoland,
hvor danskerne vandt
en smuk sejr over
østrigere og preussere.
9. maj fik den danske

nordsøeskadre bestå
ende af fregatterne
»Jylland« og »Niels
Juel« og korvetten
»Hejmdal« fjenden i
sigte. Det var to østrig
ske fregatter, »Schwar
zenberg« og »Radetzsky«, og tre preussiske
kanonbåde.
Den danske eskadre-

chef,
orlogskaptajn
Edouard
Suenson,
kommanderede »klart
skib«, og snart var ski
bene indviklet i en
kamp på liv og død.
Efter et par timers
kanonduel sprang en
dansk
granat
i
»Schwarzenberg«s beslåede formærsesejl, og

Soldaterne
må snige
sig hjem

fortoppen brød i flam
mer.
I dag er eskadren
kommet til Køben
havn, hvor sejrher
rerne er blevet fejret.
Kongen har været om
bord for at takke be
sætningerne, og der er
arrangeret lystture ud
til krigsskibene.

Ringe, 14. december 1864
Rasmus Nielsen, der har gjort tjeneste
ved 6. dragonregiments 1. eskadron
under krigen, kom i dag hjem til sin
gård i Bolteskov.
Ligesom andre hjemsendte soldater
har han nærmest sneget sig hjem.
Mange steder er soldaterne ligefrem
blevet hånet og ydmyget, fordi de ikke
har kunnet vinde krigen.
Rasmus Nielsen fortæller selv om sin
hjemkomst:
»Jeg gik rundt om kroen i Ringe,
hvor jeg var blevet sat af, og så hen ad
alle veje og stier, om der var nogen ude,
men det var der ikke. Tidspunktet ved
kroen var også heldigt valgt, for det var
lige ved den tid, da alle spiste til mid
dag, det havde jeg stilet efter.

Få timer efter var de
ti døde ellersårede

Jeg var hjemme
I en fart gik jeg hen til kirkestien ved
præstens have og ad den langs søen ud
over markerne til mit hjem. Da jeg kom
ud, hvor der op til stien ligger nogle
ejendomme, gik jeg langs hegnet for
ikke at blive set af vore nærmeste na
boer.
Da jeg kom til mit hjem, så jeg mig
om, alt var kendt. Jeg gik ad porten og
ind i forstuen, bankede på døren, og
mors kendte stemme lød: »Kom ind«.
Ganske stille gik jeg ind, gav mor og
mormor og dem alle hånden. Alt fore
gik uden smil og uden tårer. Nu var jeg
hjemme.«

Sønderborg, 29. juni
1864
Få timer efter at dette
fotografi af en gruppe
danske officerer blev
taget, var seks af dem
dræbt og fire såret.
Officererne, alle af 3.
regiment, havde ar
rangeret et punchesold
i haven ved Spang Kro,

og endnu over midnat
lød sang og latter fra
det lille selskab i den
lune sommernat.
Lidt over kl. 2 blev
der blæst alarm, og of
ficererne skyndte sig
til samlingspladsen.
Preusserne var i
både gået over Alssund
ved Arnkildøre, hvor

de hurtigt overvandt
de spredte danske
styrker på stranden og
nu rykkede sydpå.
2. brigade, 3. og 18.
regiment, dannede re
serven i Als’ forsvar, og
kl. 4.30 fik brigaden
ordre til at gå til mod
angreb mod preusser
ne.

Angrebet mindede
meget om det, 8. bri
gade foretog på Dybbøl
18. april. Begge steder
var udfaldet givet.
I løbet af eftermid
dagen har de danske
styrker udskibet sig
ved Kegnæs, og hele
Als er i preussernes
hænder.

I

De må selv skrive

efter en medalje
Kongen har indstiftet en erindrings
medalje, som tildeles dem, der har del
taget i krigen, men de må selv skrive
efter den, hvis de vil have den lille, be
skedne kobbermedalje i et rødt og hvidt
bånd.

H. C. ANDERSEN
I TRIUMFTOG:

p.t.

TÆNKTE KUN
PÅTANDPINEN

Folk stod
i timevis
forat se
digteren

Danmarks

s

M. Nyheder

Festen startede i formiddag, da politimesteren,
etatsråd Koch og borgmester Mourier afhentede
H.C. Andersen, som var kommet til byen nogle
dage før. Fra næsten alle huse på ruten vajede
Dannebrog, og masser af mennesker stod opstillet
langs ruten til rådhuset for at få et glimt af digte
ren.
På torvet paraderede borgerkoret, og der blev
spillet melodier til H.C. Andersens sange.

Hjertelig tak
H.C. Andersen vidste ikke, om han skulle le eller græde, da han modtog fakkeltoget på Odense Rådhus. Vold
somme tandpine-smerter havde bragt digteren helt fra koncepterne, og han tænkte kun på at få ceremonien
overstået.

Odense, fredag 6. december 1867
For næsten 50 år siden forudsagde en gammel
spåkone i Odense, at byen engang skulle blive il
lumineret for H.C. Andersen.
I dag skete det. Digteren blev ved en kæmpefest
kåret til sin barndomsbys æresborger. Da han for
lod Odense var han fattig og ukendt. Nu ved de
fleste børn i Europa, hvem han er.
Men den verdensberømte digter var knap nok i
stand til at nyde sit livs lykkeligste øjeblik. En
voldsom tandpine plagede ham, og kun ved en
kraftanstrengelse nåede han igennem festdagen
uden at bryde sammen under smerterne. Da byen
hyldede ham med stort fakkeltog, havde han nær
opgivet.
H.C. Andersen: »Tandpinen var utålelig, den
iskolde luft, som strømmede mig i møde, lod den
blusse op i heftig smerte, og i stedet for at nyde
lyksaligheden af disse minutter, som aldrig kom
mer igen, så jeg på den trykte sang, hvor mange
vers der var at synge, før jeg kunne slippe fra den
tortur, den kolde luft lod mig lide gennem mine
tænder. Dette var også højdepunktet af smerte.
Da blusset af faklerne, som var lagt på et bål,
slukkedes, slukkedes også smerten. Hvor var jeg
Gud taknemlig. Milde øjne hilste mig rundt om.
Alle ville tale med mig, række mig hånden.«

Rådhussalen var fyldt med festklædte damer og
embedsmænd i uniform og ornat. Borgmester
Mourier motiverede det enstemmige valg af An
dersen som æresborger. Han overrakte æresdiplomet med ønske om, »at digteren endnu i mange
år må forundes kraft til at forøge de skatte, hvor
med han har beriget den danske litteratur«.
I sit svar sagde H.C. Andersen bl.a.: »Den store
æresbevisning, som min fødeby forunder mig,
overvælder og løfter mig. Jeg vidste, at jeg havde
deltagende venner, og især i denne by, hvor min
vugge stod, og denne giver mig på denne dag et så
hædrende bevis på sin deltagelse, forunder mig en
ære, så overvældende stor, at jeg dybt bevæget
kun kan sige Dem min hjertelige tak.«

Ventede timer

Ingen nulevende dansker - måske lige kongefamilien er fotograferet så mange gange som H.C. Andersen.

Efter ceremonien på rådhuset kørte H.C. Ander
sen i triumftog til bispegården. Hele byen var på
gaden for at hylde ham. Mange kom ind fra oplan
det for at være med og stod i timevis for at få et
glimt af digteren.
Senere var der festmiddag med 250 deltagere,
hvor Andersen blev hyldet af en lang række tale
re.
Klokken otte gik et stort fakkeltog med 150 fak
ler og deltagere fra alle byens foreninger og sam
menslutninger til rådhuset.
Spådommen om et illumineret Odense til ære
for eventyrdigteren var opfyldt.

Dansk demokrati er nu i fare:

Ny grundlov uden lige valgret
København, juli 1866
De to alderspræsi
denter i folketinget
og landstinget, A.F.
Tscherning
og
N.S.F.
Grundtvig,
gjorde i dag et sidste
forsøg på at stoppe
den
reviderede
grundlov. De søgte
foretræde hos kon
gen for at overtale
ham til ikke at un
derskrive, men kon
gen nægtede at tale
med dem.
Den ny lov træder
nu i kraft, og det er
slut med den lige og
almindelige valgret,
som gav junigrund
loven fra 1849 præ
dikatet: verdens mest
avancerede
forfat
ning.

Grundtvig og Tscher
ning finder, det er en
falliterklæring,
at
det unge, danske
demokrati allerede
kaster et så funda
mentalt princip som
lige
valgret
over
bord. Den ny lov ind
fører pengeprincip
pet og giver større
magt til økonomisk
velstillede i forbin
delse med lands
tingsvalget.
49-grundloven hav
de valgret til alle
»uberygtede 30-årige
mænd med egen dug
og disk« til begge
rigsdagens
kamre.
Kun ved valg til
landstinget opstille
des økonomiske kri
terier, idet man for at

blive opstillet skulle
tjene mindst1200 pr. år.
Fremtidig udpeger
kongen 12 af lands
tingets i alt 66 med
lemmer, Færøernes
lagting 1, og 53 væl

ges ved indirekte
valg af valgmænd,
hvoraf
halvdelen
vælges af folketings
vælgerne, de reste
rende af de højstbeskattede.

Højrebølgen
Grundtvig kan ikke
komme sig over tabet
af den lige valgret.
»Den er så stort et bor
gerligt gode, at et folk,
som en gang har fået
den i lovlig besiddelse,
aldrig bør slippe den til
nogen pris.« Tscher
ning erklærer sig enig.
»Der bliver ingen lig
hed tilbage, når der er

et andet princip for den
politiske repræsenta
tion til stede.«
Grundlovsrevisionen
må ses som resultatet
på den reaktion, som
hurtigt satte ind mod
49-loven. Højrebølgen
slog voldsommere og
voldsommere og har
præget de sidste års
lovgivning.

Luften ladet med krig,

folk kræver revanche
København,
august
1870
Luften er ladet med
krig i disse dage. Fol
kestemningen kræver,
at vi går ind i den
fransk-tyske krig som
allieret med Frankrig
for at få revanche for
nederlaget i 1864.
Men bliver der krig
igen? Det er det store
spørgsmål. Frankrig
tilbyder for vores støtte
30.000 mand land
gangstropper placeret
ved den dansk-tyske
grænse, og de første
franske krigsskibe lig
ger allerede ved Told
boden. En højtstående
fransk diplomat, her
tugen af Cadore, ven
tes til København for
at få en afklaring på
den danske stilling.
Hele befolkningen
følger spændt krigsud
viklingen. I Tivoli
flokkes de besøgende
omkring tavlerne med
de seneste telegram

Tivoli står på den anden ende, når de seneste krigstelegrammer sættes op. Nationen har fuldstændig ind
stillet sig på et opgør med Preussen.

mer fra krigsskueplad
sen. »Marseillaisen« og
»Den tapre landsoldat«
lyder i gaderne, og hæ
ren, der efter reformen
i 1867 er stærkere end
nogen sinde, har for
længst indstillet sig på
at slå til.
På den politiske
front hersker delte
meninger, om Dan

Han vil op
dyrke heden

mark skal vælge neu
traliteten eller alli
ancen med Frankrig.
Rusland, som er ven
med Preussen, har via
sin gesandt meddelt
udenrigsministeriets
direktør Peter Vedel,
at Danmark må ligge
»død som en mus« el
lers kan stormagterne
ikke garantere for

Danmarks
fortsatte
selvstændighed.
Kong Christian den
Niende, kronprinsen,
konseilpræsidenten og
udenrigsministeren støt
ter ubetinget, at vi
hurtigst muligt udsen
der en neutralitetser
klæring. En del andre,
heriblandt flere mini
stre, vil gå sammen
med Frankrig.
Situationen er fuld
stændig forskellig fra
1864, da der herskede
en depressiv neder
lagsstemning på for
hånd. Denne gang op
lever vi noget af den
gamle »ånd fra 48«.
Skytteforeninger op
rettes overalt i landet
og prøver ved flittig
træning at gøre med
lemmerne krigsberedt,
og på folkehøjskolerne
besjæles eleverne kraf
tigt ansporet af læ
rerne af »Holger Danske-ånden«. De fleste
er parat til at gå i krig.

28. marts 1866
Nu sættes der for alvor gang i landvin
dingen. Vejingeniøren Enrico Mylius
Dalgas, 38, vil realisere H. P. Holsts
berømte ord: »Hvad udad tabtes, det
skal indad vindes«. Med ham som initi
ativtager er i dag stiftet Det danske
Hedeselskab, hvis opgave vil være at
beplante og opdyrke de store ubenyt
tede arealer i Jylland.
Dalgas kender fra sin tid som vejin
geniør meget til jord- og terrænforhold,
og han har et godt tag på hedebønder
ne, som han nu forsøger at overtale til
at tage nye arealer under plov. Det er
en vanskelig opgave, Dalgas har påta
get sig. Man regner med, at der går en
menneskealder, før et hedeareal bliver
omdannet til ordentlig landbrugsjord.
Der ligger et hårdt job forude. Hede
arealerne dækker omkring en million
hektar. Næsten to femtedele af Jylland
har aldrig set skyggen af en plov.

Tietgen ind
i skibsfart
København, 1866
Finanskongen, direktør for Privatban
ken, C.F. Tietgen, går ind i skibsfart.
Han har fået dannet »Det Forenede
Dampskibs-Selskab« ved sammenslut
ning af to mindre rederier, H. P. Priors
og C.P.A. Kochs. Prior startede sejlad
sen mellem hovedstaden og provins
havnene, mens Koch især har koncen
treret sig om Englandstrafikken.
Det nye dampskibsselskab skal ifølge
Tietgens planer både tage sig af indenog udenrigsfart. Selskabet råder alle
rede over den største samlede danske
tonnage.

60.000soldater klar

Ny havneby

København, 6. juli 1867
»Når der bliver udsigt til at tilbagevinde det tabte
slesvigske land, må vi kunne møde med en vel
organiseret, vel rustet og af den rette ånd besjælet
hær.« Det er ifølge krigsminister Waldemar
Raasløff baggrunden for den ny hærordning, som i
dag blev underskrevet på Fredericiadagen.

Esbjerg, 1868
Estrup trumfer igennem trods natio
nalliberal modstand, at der anlægges
en havn ved Esbjerg på den jyske vest
kyst. Havnen tænkes som en konkur
rent til Hamborg, som hidtil har haft
monopol på den vestvendte handel.

Ordningen sikrer os en felthær på 60.000 mand.
Soldaterne udstyres med bagladegeværer, og mu
ligheden for ved indkaldelse at stille en anden
mod betaling forsvinder.
Udgangspunktet for det reorganiserede forsvar
er, at vi i tilfælde af krig ikke skal kæmpe alene,
men kan vente stormagtsstøtte.

Brandes vraget på universitetet

trods fremragende anbefalinger
København, efteråret 1871
Georg Brandes er blevet vraget til en stilling som
ekstraordinær docent ved universitetet. Årsag:
hans kritiske holdning til kirken.
Det var den indflydelsesrige Johan Nicolai
Madvig, der stoppede Brandes’ ansøgning til det
ledige job.
Carsten Hauch, nuværende indehaver af stil

lingen, har fra sit dødsleje i Rom sendt en anbefa
ling: »Af alle de unge mænd, som jeg i den tid, jeg
har været professor ved universitetet, er kommen
i berøring med, ved jeg ingen, der i æstetisk bega
velse og kundskaber ... kan sættes ved siden af
cand. mag. G. Brandes, hvorfor jeg ubetinget an
ser ham for at være den mest berettigede til at
beklæde den post, som nu ved min død er ledig«.
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BRANDES FORARGER,
TROR IKKE PÅ GUD
København, november 1871
Magister Georg Brandes, 30, har i en forelæs
ningsrække på universitetet luftet tanker, der
har vakt vild forargelse i København.
Han er netop vendt hjem fra et længere op
hold i udlandet, opladet til bristepunktet af
nye ideer.
Georg Brandes’ hovedsynspunkt er, at lit
teraturen skal være realistisk. I den forbin
delse gør han op med en række forestillinger,
som for de fleste mennesker er hellige. Han
tror ikke på Gud. »Han er bare en myte,« si
ger han. I stedet vil han have en fri moral.

Læserbrevstorm
Disse udtalelser har
rejst en storm i byen.
Aviserne oplever den
største
læserbrev
storm i mange år.
Brandes hævder, at
Danmark i litterær og
kulturel
henseende
står 40 år tilbage for
det øvrige Europa.
Brandes: »Det, at lit
teraturen lever i vore
dage, viser sig i, at den
sætter problemer un

der debat.« Digterens
udgangspunkt må være
indignation over be
stående forhold, som
han med sine skrifter
kan medvirke til at
forbedre. Nu skal den
barske virkelighed ind
i litteraturen. Social
nød, seksuelle forhold,
ægteskabet og kvin
dernes frigørelse er
nogle af de nye emner,
forfatterne skal øse af.

En farlig mand
Den oprørske magister kommer fra et købmands
hjem i København. På universitetet studerede
han først jura. Siden kastede han sig over littera
tur og filosofi og skrev to afhandlinger til guldme
dalje, før han 1864 tog magisterkonferens i æste
tik med udmærkelse.
Hans ateistiske holdning stammer bl.a. fra læs
ning af to tyske bibelkritikere, David Friederich
Strauss og Ludwig Feurbach. Han mener som de,
at Bibelen ikke er historie, men en række myter.
Brandes betragtes som meget velbegavet, men
han er en professionel provokatør, som, hvor han
kan komme til det, gør op med vante forestillin
ger. Han er stolt, temperamentsfuld, selvhæv
dende og utrolig stædig.
Han har på sine mange rejser fået utallige kon
takter med udenlandske forfattere og kulturper
sonligheder, hvilket giver ham rig mulighed for at
påvirke den hjemlige kulturelle udvikling.
En farlig mand, mener mange.

Georg Brandes på talerstolen. Han forsøger at rive folk med, men har kun få studenter blandt sine tilhængere.

Har lavet skandale fer:
Levede sammen med en
ti år ældre godseierfrue
Det er ikke første
gang, Brandes laver
skandale. Det vakte
tidligere forargelse, at
han levede sammen
med en gift kvinde,
Caroline David. De
mødte hinanden i
1867. Den 25-årige
magister blev stærkt
betaget af den er

farne 35-årige kvinde.
Hun forførte ham, og
hendes teorier om æg
teskabet som et hykle
risk samfunds effek
tive måde at under
trykke kvinder på var
som vand på magiste
rens mølle.
Caroline David hav
de længe levet i et

ulykkeligt ægteskab
med sin aldrende gods
ejermand. Hun tog
ikke hensyn til den kø
benhavnske sladder,
da hun valgte at leve
sammen med Georg
Brandes, selv om det
kostede hende dyrt.
Hun formentes adgang
til det københavnske

selskabsliv, og både
hun og Brandes ople
vede, at mange gamle
venner sagde fra.
Litterær inspiration
gav Caroline Davids
ulykkelige ægteskab
også Brandes. Han
oversatte Stuart Miils
»Kvindernes underku
else« .

Brugsen åbner priskrig
mod den frie købmand
De nye brugsforenin
ger i landdistrikterne
fører priskrig mod
købmændene i byerne.
Gennem fællesindkøb
opnås rabatter, og va
rerne kan sælges noget
billigere end hos køb
mændene.
Antallet af brugsfor
eninger ligger nu på
omkring 20, men der
oprettes stadig nye.
Den første så dagens
lys i 1866 i Thisted. En
kreds af arbejdere står

bag, og initiativtage
ren var byens præst H.
Chr. Sonne.
Den har de fattige
væveres
indkøbsfor
ening i Rochdale i Eng
land som forbillede.
Her gik væverne sam
men for bedre at få råd
til de daglige forbrugs
goder.
Medlemmerne beta
ler et beskedent ind
meldelsesgebyr og i til
fælde af overskud for
deles det. De nye for

eninger slås stadig
med begyndelsesvan
skeligheder, bl.a. har
det været svært at
finde kvalificerede ud
delere, men man håber
på, at det i løbet af kort
tid kommer til at køre
tilfredsstillende.
Tidligere manufak
turekspedient Severin
Jørgensen er en af
mændene bag bevæ
gelsen. Han har selv
omdannet sin køb
mandsforretning
til

brugsforening, og er nu
uddeler i Vester Nebel
ved Kolding, hvorfra
han foretager indkøb
for brugsforeningerne.
Arbejderbevægelsen
sætter sig imod opret
telse af brugsforenin
ger i byerne af frygt
for, at arbejdsgiverne
vil benytte de lavere
leveomkostninger til
at trykke lønnen.
Trods modstanden
skal brugsen nok blive
en succes.

Ny bog, der
vil chokere:
Mennesket
er ikke
skabt af Gud

Dagens
mode:
Nu er
bagen

sagen

J.P. Jacobsen vil forklare livets opståen
naturvidenskabeligt.

Paris dikterer krino
line igen. Nu skal ind
retningen bæres bagpå
og ikke som for nogle
år siden hele vejen
rundt. Stativet frem
stilles af stålbånd eller
hestehårsstof i bøl
gende folder og støttet
af flettede spanskrør.
Åben fortil og lige til at
spænde på. Tournure
kaldes den nye mode.
Tournuren, som den
ses i Paris, består af
kort overkjole med om
fattende
drapering
over stativet og bundet
op på siderne med sløj
fer. Foran skal kjolen
skæres, så den kommer
til at danne et slags
forklæde. Under over
kjolen bruges en lang
underkjole. Til selskab
forsynes kjolen med
slæb.
Smart er tournuren.
Desværre følger der
også et par minusser
med. Det kan være lidt
vanskeligt at bevæge
sig særlig hurtigt i det
ny tøj, og - det er næ
sten umuligt at sætte
sig.
Men problemer som
krinolinen giver tour
nuren bestemt ikke.
Den må jo nærmest be
tegnes som direkte far
lig og var bl.a. skyld i,
at en kvinde i Hjørring
blæstes i vandet og
druknede.

København, 1872
Vi er ikke skabt af Gud. Dette syns
punkt kommer frem i en ny debatbog.
Den er skrevet af den engelske natur
forsker Charles Darwin, og viden
skabsmanden og digteren J.P. Jacob
sen står for oversættelsen. Bogen vil
give mange mennesker et chok. Den afliver helt kristendommens ortodokse
skabelseslære.
Mennesket er et resultat af en natur
lig udviklingskæde. Alt levende, såvel
nulevende som forhistoriske dyre- og
plantearter, nedstammer fra en enkelt
eller relativt få arter. Fra disse former
skal alle andre organismer have udvik
let sig, ifølge teorierne i Darwins bog.
Det er de stærkeste og bedste af ar
terne, som overlever kampen for tilvæ
relsen. Der fødes nemlig langt flere in
divider, end Jorden kan føde. Derfor må
der kamp til for at overleve, og i denne
kamp har de bedste og stærkeste størst
chance for at klare sig og føre arten vi
dere.

Kvinde
forening
Kvinderne kræver li
geret med mændene.
De har nu oprettet en
forening, Dansk kvin
desamfund, som skal
føre an i kampen mod
mændenes undertryk
kelse. Bag den ny for
ening står Mathilde
Fibiger og Frederik
Bajer, Pauline Worm
og Caroline Testman.

København får

stormagasin
Magasin du Nord åb
ner afdeling i Køben
havn. Magasinet star
tede i Århus i 1868, og
der arbejdes med pla
ner om at åbne filialer
over hele landet og at
flytte
forretningens
hovedledelse til Kø

benhavn. Virksomhe
den ledes af Th. Wessel
i samarbejde med Emil
Vett. Wessel tager sig
af indkøbssiden og vil
på lange udlandsrejser,
bl.a. til Østen, sikre sin
forretrfing særprægede
varepartier.

Udviklingsteori
J.P. Jacobsen går selv varmt ind for
Darwins udviklingsteorier. Han be
skæftiger sig især med botaniske
spørgsmål, men tager sig også tid til
skriverier af skønlitterær art.
Hans natursyn kan ikke forliges med
kristendommen, og J.P. Jacobsen er
klærer sig som ateist, selv om han nø
digt kastede sit kristne syn væk.
Det nye værk udkommer i hæfter på
Gyldendals forlag. I første omgang dre
jer oversættelsen sig om »On the Origin
of Species« (Arternes oprindelse), men
Gyldendal nærer planer om, at Jacob
sen fortsætter med Darwins andet nylig
udkomne hovedværk »The Descent of
Man« (Menneskets afstamning).

SLAGSMAL PA
SABLER, STEN
OG SNUSTOBAK
PÅ FÆLLEDEN
København, 5. maj
1872
Politiet måtte trække
stavene og husarerne
deres sabler for at
splitte en arbejderde
monstration på Fælle
den i dag.
Arbejderne forsva
rede sig med brædder,
sten og snustobak. Det
sidste viste sig at være
et virksomt våben mod
husarernes heste.

S
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Socialist
lederne
arresteret
København, 5. maj 1872
Politiet har i nat kl. 2 arresteret tre af sociali
sternes ledere, Louis Pio, 31, Paul Geleff, 30,
og Harald Brix, 31.
Det er dem, der står som underskrivere af
opfordringen til deltagelse i dagens demon
stration, og politiet var underrettet om, at de
på et møde i aftes havde besluttet, at man
ikke skulle rette sig efter politiets forbud.

Målet fuldt

Hvem er Pio?

Demonstrationen som
havde
samlet
ca.
20.000 mennesker var
organiseret af sociali
sterne til støtte for
hovedstadens
1.200
strejkende murere, der
ikke har vist sig på
stilladserne siden be
gyndelsen af april.
I opfordringen til at
demonstrere hed det:
»Målet er fuldt. Lad
der ikke komme en
eneste dråbe til - eller
det flyder over.«
Politiet forbød de
monstrationen
alle
rede i går, men allige
vel strømmede arbej
derne i store skarer til
Fælleden.

Hovedmanden blandt de tre arresterede socialist
ledere, Louis Pio, er både leder af den danske afde
ling af Internationale og redaktør af dagbladet
»Socialisten«.
Han meldte sig som officersaspirant i 1864 og
tjenstgjorde efter krigen som sekondløjtnant, ind
til han for et par år siden blev ansat ved postvæ
senet. Han gik meget op i sit job (det var ham, der
fandt på at tømme postkasserne ved hjælp af en
sæk nedenunder), men i det lange løb kedede ru
tinen som yngste postskriver ham.

Overbevist socialist
Så kom »kommunen« i Paris, hvor arbejderne rej
ste sig for at virkeliggøre drømmen om tusindårs
riget.
Sammen med fætteren Harald Brix begyndte
han at udgive ugebladet »Socialistiske blade«, og
da bladet hurtigt fik 2-3.000 abonnenter, opret
tede de en dansk afdeling af Internationale.
Pio blev leder af centralkomiteen, som fik en
ung sønderjysk lærer, Paul Geleff, som kasserer,
og medlemstilgangen var lavineagtig.

Knubs
Politiinspektør F.E.
Clausen havde ud
kommanderet 135 be
tjente, og til deres
hjælp kom to husar
eskadroner.
Politiinspektøren
udtaler: »Stavene og
sablerne blev brugt på
en alvorlig og efter
trykkelig måde, og
grumme mange har
fået slemme knubs.
Det er imidlertid hel
digt, at anvendelsen af
magt væsentligt kom
til at gå ud over den
egentlige bærme af
massen, og at næppe
mange af tilskuerne
blev ramt.«

Danmarks

Nu dages det, brødre
Det var i bladet, U.P. Overbys »Socialisternes
march« blev offentliggjort, og den blev sunget un
der begejstring på socialisternes møder:
»Nu dages det, brødre, det lysner i øst,
til arbejdet fremad i kor.
Man håner den fattiges eneste trøst:
vor ret til at leve på jord.«
Det er under denne kampsang, socialisterne er
gået løs på det etablerede samfund for at skabe en
retfærdigere verden.

Tre års fængsel
Husarerne hugger ind på folkemængden med dragne sabler. Af gardehusarregi
mentets rapport om slaget på Fælleden fremgår, at 174 mand blev ramt af stenkast.
Heraf blev 5 såret alvorligt.

København, 28. marts 1873
De tre socialistledere, Pio, Geleff og Brix er i dag
blevet idømt hver tre års fængsel, og den danske
Internationale er blevet opløst.

IBSENS NORA
LAVER RAVI
ALLE DANSKE
"DUKKEHJEM"

Danmarks^

p.t.
Nyheder

Tragedie for
Noras model
i Hillerød

København, 21. decem
ber 1879
Digteren Henrik Ibsen
har sat gang i kønsrol
ledebatten herhjemme
med sit ny skuespil »Et
dukkehjem«, som i af
ten havde urpremiere
på Det kgl. Teater.
Skuespillet er alle
rede solgt i 8.000 ek
semplarer i bogform,
og i øjeblikket forbere
der Gyldendal et nyt
oplag på 4.000, der
kommer i handlen i det
nye år. Men det er
næppe nok til at til
fredsstille efterspørgs
len.

Hillerød, julen 1879
Ibsen har brugt en le
vende model til Nora i
»Et dukkehjem«. I
hvert fald genkender
den dansk-norske for
fatterinde
Laura
Kieler sin egen trage
die i skuespillet. Hun
føler sig udleveret og
tør næppe vise sig uden
for en dør her i byen af
frygt for sladderen.
Som ung pige be
søgte hun sommeren
1870 familien Ibsen i
Dresden. Han blev så
indtaget i hende, at
han ved hendes afrejse
kaldte hende sin »lær
kefugl«.

Telegrammet
Har Nora ret til at for
lade mand og børn for
at realisere sig selv
som menneske, eller
burde hun forblive sin
mands
undergivne
»lærkefugl«? Det er
spørgsmålet i hede di
skussioner i mange
danske dukkehjem.
Nogle steder er man
så træt af debatten, at
værtsfolkene ved sel
skaber har skrevet
»Her tales ikke duk
kehjem« på menukor
tet.
Efter tæppefald tele
graferede teaterchefen
til Ibsen, som opholder
sig i München: »Succe
sen enorm.«

Hemmelighed

Skuespillerinden Betty Hennings, selv mor, er genial i rollen som Nora. Her ses hun i
den berømte scene, hvor hun danser tarantel.

Ibsen skriver ny slutning
Flensborg,
februar
1880
Ibsen har skrevet en
»happy end« til »Et
dukkehjem«.
Den kendte tyske
skuespillerinde Hed
wig Niemann-Raabe,
der har fået tildelt rol
len som Nora i Flens
borg Teaters opsæt
ning af stykket, har

nægtet at følge Ibsens
tekst i slutscenen.
»Jeg kunne aldrig gå
fra mine børn,« erklæ
rer hun. Efter de gæl
dende regler om op
havsret vil Ibsen ikke
kunne hindre tyskerne
i at lave om på »Et
dukkehjem«, og han
har derfor sendt sin ty
ske oversætter et ud

kast til en ændring,
ifølge hvilken Nora
ikke forlader huset.
Hun tvinges af sin
mand hen mod døren
til børnenes kammer,
hvor hun synker sam
men.
Ibsen siger:
»Denne forandring er
en barbarisk volds
handling mod stykket,

g
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men belært af tidligere
erfaringer foretrækker
jeg at øve voldshand
lingen selv, fremfor at
betro mine arbejder til
»bearbejdelse«
af
mindre varsomme og
mindre kyndige hæn
der.«
Den ny udgave af
»Et dukkehjem« får
snart premiere her.

Nogle år senere giftede
hun sig med en overlæ
rer og ægteparret slog
sig ned her i Hillerød.
Kort efter brylluppet
viste det sig, at man
den var syg. Lægen
anbefalede en rejse til
syden, men det var der
ikke penge til. Så optog
Laura hemmeligt et
lån i en norsk bank, og
ægteparret kunne tage
til Schweiz og Italien
for penge, som manden
troede, hendes forfat
terskab indbragte.
Manden kom sig,
mens hun blev mere og
mere nervøs for lånets
tilbagebetaling. Hun
havde håbet at kunne
klare afdragene for
honorarer for rejse
breve til danske aviser,
men hun fik ingen op
taget.

Nye lån
På hjemvejen til Dan
mark besøgte hun og
hendes mand Ibsens i
Dresden, og hun betro-

Laura Kieler - udleveret.

ede sig til Ibsens kone,
som uden tvivl har
indviet sin mand i
hemmeligheden.
Hjemme i Hillerød
optog Laura Kieler et
nyt lån, hvorved hun
opnåede lidt henstand,
men slutforfaldsdagen
nærmede sig.
På det tidspunkt lå
hun syg efter en fødsel.
I et sidste forsøg på at
skaffe penge, sendte
hun et manuskript til
Ibsen og bad ham
lægge et godt ord ind
hos Gyldendal, men
han returnerede det.

Skilsmisse
Hendes mand lovede
først at klare sagen,
men så slog han om og
krævede
skilsmisse.
Efter en offentlig rets
sag blev de skilt og
børnene blev taget fra
hende.
Hun siger selv: »In
gen forsvarede mig,
hvad enhver forbryder
dog bliver.«
»Et dukkehjem« har
givet sladderen ny næ
ring. Nu siger man, at
Laura Kieler nok også
har skrevet falsk lige
som stykkets Nora.
Hverken Ibsen eller
hendes
mand
vil
komme hende til hjælp
med en erklæring om
det modsatte.

Herman Bangs roman
dømt som pornografi
København, 23. juli 1881
Overretten har i dag idømt journalisten Herman
Bang, 24, en bøde for romanen »Håbløse slægter«,
der efter rettens opfattelse er ren pornografi.
Samtidig har retten bestemt, at bogen skal be
slaglægges, selv om der ikke er noget at beslag
lægge, idet bogen var udsolgt allerede kort efter
nytår.
I dommens præmisser hedder det, at selv om
Bang ikke har haft til hensigt at skrive »i utugtigt
øjemed«, så har han dog på siderne 465-519 i bo
gen tegnet »sådanne billeder af vellyst at det kan
være vanskeligt for offentligheden at se, hvori for
skellen består.«

Jomfru
Hermine

Feberhed
I sin procedure sagde anklageren, overretssagfø
rer Vilhelm Rohde, at Bang nok havde villet
skildre en mand, der går til grunde i sanselighed,
men også »fornøje sig og sine læsere med at give
levende skildringer af selve sanseligheden, dens
udvikling og dens stadier, af den umættelige at
trå, de vellystige omfavnelser, det feberhede sam
kvem og de aldrig trættende, ophidsende kys,
kærtegn og raffinements«.
Anklageren sluttede med at sige, at Bang burde
have vidst, at hans skrift kunne besmitte fanta
sien hos unge læsere.
Herman Bang selv siger: »Jeg troede ikke, at
skildringerne af livet bør være skønnere end livet
selv.«
Herman Bang aparte herre.

Den unge Herman
Bang er en kendt - og
omdiskuteret - skik
kelse i hovedstaden.
Han er lille og ma
ger, har en abnorm
mørk hud, sydlandske
ansigtstræk, sørgmo
dige øjne og udstående,
forkrøblede øren. Og så
skiller han håret i mid
ten og trækker det ned
i panden.
Man har hidtil be
tragtet ham som en
don Juan i det køben
havnske natteliv, og
selv har han under
holdt, hvem der gad
høre på det, om sine
mange erobringer.
Men det har tilsyne
ladende kun været et
dække.
Mens han tidligere
har været kaldt »Abe
katten« , kalder man
ham nu for jomfru
Hermine Bang.

Nyttræki
gadebilledet

Her kommer feltet i susende fart foran bazarbygningen.

Cykelløb i Tivoli
Sådan kan man se de nye cykler parkeret rundt
om i byen. Cyklen er kommet for at blive, men det
bliver nok i en mere praktisk udgave end den høje
væltepeter, som godt kan være livsfarlig at køre
på. Hvad med to lige store hjul?

København, 25. juni 1882
Den nystartede Dansk Bicycle Club afholdt i dag
et væddeløb i Tivoli, det første i Danmark.
Banen, der er 1800 fod lang, går rundt om Plæ
nen ved Bazaren og Kunstnerplænen.
Det så faretruende ud, da deltagerne i løbene for
fuld fart kom kørende på deres halvanden meter
høje køretøjer, og Tivolis direktion havde da også
fornuftigt nok polstret træer og lygtepæle langs
banen med puder og madrasser.

Første 49
telefoner
i København
København, 1. april 1881
Nu kan vi telefonere til hinanden. Ho
vedstaden har fået sit første private te
lefonselskab, Det internationale Beil
telefonselskab, Kjøbenhavn.
De første 49 københavnske abonnen
ter og deres telefonnumre er:
Nr. 1 Privatbanken.
Nr. 2 Schmidt & Marstrand, fabrikan
ter.
Nr. 3 De danske Sukkerfabrikker.
Nr. 4 Aug. J. Wolff & Co.s annoncebu
reau.
Nr. 5 Telefonselskabets kontor.
Nr. 6 Edv. Hvidt & søn, de private as
surandører.
Nr. 7 Fr. Duus, direktør for Kastrup
glasværk.
Nr. 8 Carl Rerup, grosserer.
Nr. 9 Rubin & Bing, vekselerer.
Nr. 10 J.M. Levin & Co., vekselerer.
Nr. 11 De danske Sukkerfabrikker.
Nr. 12 H.B. Cohn, grosserer.
Nr. 13 Mohr & Kjær, grosserer.
Nr. 14 Petersen, Møller & Hoppe.
Nr. 15 De danske Sukkerfabrikker.
Nr. 16 Bjerre & Rømer, skibsmæglere.
Nr. 17 Stokkebye & Hvalsøe, grosserer.
Nr. 18 Chr. T. Lund & Co., grosserere.
Nr. 19 Th. Green & Co., vekselerere.
Nr. 20 Alfred Christensen, grosserer.
Nr. 21 Oscar Prior, grosserer og
dampmøller.
Nr. 22 Gussefeldt & Rée, grosserere,
fabriksejere.
Nr. 23 Prior & Thorsen, grosserere.
Nr. 24 Carl Blad, vekselmægler.
Nr. 25 Sophus Philipson & Co., vekse
lerere.
Nr. 26 Heckscher & søn, skibsmæglere.
Nr. 27 J.H. Mannheimer, grosserer.
Nr. 28 Adolph Trier & Goldschmidt,
grosserere.
Nr. 29 Telefonselskabets hovedkontor.
Nr. 30 Adolph Trier & Goldschmidt,
grosserere.
Nr. 31 De danske Sukkerfabrikker.
Nr. 32 Halberstadt & Mannheimer,
grosserere.
Nr. 33 Det kjøbenhavnske Byggesel
skab.
Nr. 34 Wilh. Thielsen, grosserer.
Nr. 35 J.H. Rubin, grosserer.
Nr. 36 Thøger From, grosserer.
Nr. 37 D.B. Adler & Co., grosserere.
Nr. 38H.J. Schmidt & Co, Langebros
dampmølle.
Nr. 39 Brødrene Trier, vekselerere.
Nr. 40 Hansen & Martins, grosserere.
Nr. 41 Landmandsbanken.
Nr. 42 Den kjøbenhavnske Søassuranceforening.
Nr. 43 J.S. Salomonsen & Co.
Nr. 44 Ritzaus bureau.
Nr. 45 C. Jacobsen, jun., brygger.
Nr. 46 Christiansholms fabrikker.
Nr. 47 Fr. Wolff, Internationalt bu
reau.
Nr. 49 E.P. Stokkebye, grosserer.
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Mange satte livet på spil for at redde slottets uerstattelige malerisamling. Malerierne blev revet ud af rammerne og bragt ned i slotsgården.

Reportagen er
skrevet af
Herman Bang

København,
3. oktober 1884
Christiansborg Slot er i dag nedbrændt til
grunden. Kun ydermurene står tilbage. Det
indre er totalt raseret. Branden brød ud i ef
termiddag, og på kort tid var C.F. Hansens
smukke bygning omspændt af flammer.
Brandskæret kunne ses over store dele af
Sjælland og over Sundet til Sverige.
Journalisten og forfatteren Herman Bang
fulgte branden:

»Klokken halv syv
bragtes mig budet. Der
blev en urolig støj på
gaden, og mens jeg
styrtede ud, samlede
folk sig i portene uden
for husene, der påkom
en dump angst som
overfor et sig nær-

mende jordskælv. Him
len flammede, og man
så allerede lyshavet li
gesom en purpurstrøm
isprængt med mørk
røg. Ved Frue Kirke
faldt funkerne som en
regn. Men endnu vid
ste ingen, hvor ilden

var. Man råbte »Chri
stiansborg« . Jeg hørte,
mens jeg løb, da flam
merne rødt steg op over
en sidegade, et langt
kvindeskrig. Det var
en ung pige, som faldt
forlæns om på jorden.
Så så jeg på Højbro
flammerne stå ud af
slottets tag. Her oppe
fra vinduerne (fulgte
en del af branden fra
redaktionskontoret på
den anden side kana
len, red.) så man tun
gerne slikke hele ryg
ningen. Jeg gik ned og
trængte mig atter gen
nem mængden, den var
tavs
og
nedslået.
Kvinderne græd og
jamrede. Udregnen var
så heftig, som om den
udkastedes fra et kra
ter, ført af stormen, der
tog til, faldt funkerne
som en sne af ild over
Thorvaldsens Museum,
over kirken, her over
huset og i kanalen.

Jeg kom ind gennem
St. Jørgens Port. For
virringen var ubeskri
velig. Man hørte uaf
brudt råb om vand,
skrig om at redde ma
lerisamlingen. Det var
en fuldstændig rådløs
hed. Sprøjterne arbej
dede stærkt, så snart
der skaffedes vand,
men der var intet. Ud
regnen faldt så tæt
over slotsgården, at
funkerne hængte i ens
klæder.
Den uendelige kni
tren af ilden lyder lige
som geværsalver. Man
render allerede imel
lem hinanden for at
redde de sindssvageste
ting. Jeg styrtede op i
malerisamlingen. Ved
vinduerne er ilden så
stærk, at håret kan
svides. Lyset udefra er
det eneste lys over gal
leriet. Folk stormer ud
og ind, man river ma
lerierne ud fra væggen

og kaster dem på gul
vet for at sønderbryde
rammerne.
Lige overfor i gården
luer søjlegangen som
et attisk tempel ved en
solnedgang. Vi løber
omkring med enkelte
døsige lygter for at
skelne mellem male
rierne: det er umuligt.
Skodderne rives op, og
vi ser så meget vi kan.
Vi river malerierne løs
hulter til bulter. Jeg
får fat i nogle hol
landske småbilleder,
en anden river dem ud
af min hånd, og det går
videre for at finde an
dre. Jerichaus Ofelia
ligger lige i skæret og
bliver som levende
midt i lyshavet. Man
løsner figuren fra sok
kelen, der, omvendt,
ligner en ligkiste. Så
ledes bæres den bort.
De evindelige drøn for
tæller, at branden bli
ver heftigere. Man bæ

rer
»Pantejægeren«
ned. De uafbrudte
»Skynd Dem - skynd
Dem« lyder gennem
halvmørket.
Jeg trængte frem til
folketingssalen og ind i
den. Bøger og manu
skripter flød rundt på
bordene og på gulvet.
Man kunne næsten
tænke sig et stormfuldt
møde, hvor det var
gået på næverne løs.
Gangene var sorte af
røg og sod. Jeg hørte
nogle lange og flyg
tende kommandoråb og måtte ud. Lidt efter
styrtede loftet. Jeg løb
over slotsgården. Der
regnede ligefrem kug
ler af ild og glødende
murbrokker. Mellem
søjlerne føg det som
med hagl. Der var
sparsomt ly mellem
søjlerne. Gården ryd
dedes. Den overgaves
redningsløst til denne
ødelæggelse.«

Kan murene bruges
til et nyt slot?

Panoptikon
åbneri dag
København, 2. august 1885
I fredags indviede pressen det så længe
ventede Panoptikon og i dag åbnes det
for publikum. Det er indrettet i en ny
opført bygning på Vesterbros Passage,
og man tør nok sige, der venter publi
kum en oplevelse.
Med ødsel pragt er marmorsalene ud
styrede med hvide, guldforsirede søjler,
mellem hvilke figurer og tableauer er
opstillet i nicher. Man ser bl.a. Grundt
vig og Karl 12. i løbegraven og den
syenske og danske kongefamilie i Fre
densborgsalen. Opstillingen med kon
gefamilien skal have kostet omkring
50.000 kr. I øvrigt har kongefamilien
vist stor interesse for foretagendet og
har bl.a. skænket lokker af deres hår til
figurerne. Også en del politikere og
skuespillere står foreviget i voks i det
ny Panoptikon, meget livagtige og vel
lignende, må man indrømme.

Grundmuret
cirkusbygning

Kun slotskirken står uskadt tilbage af C.F. Hansens smukke Christiansborg. Ridebanefløjen, som blev skånet
ved det første Christiansborgs brand i 1794, klarede sig også denne gang. En delaf det nedbrændte slots mure kan
formentlig anvendes, men mange tvivler på, at der igen kommer til at stå et slot på pladsen.

Kaos fordi
slukningen
svigtede?
Blev branden så omfat
tende, fordi ledelsen på
brandstedet svigtede?
Der herskede forvir
ring og kaos overalt, og
der var, ifølge øjenvid
ner, ingen som tog
kommandoen og fik
organiseret sluknings
arbejdet. Det kneb
også at få vand til
slukningen frem.
Brandmændene
skreg: »Vand, vand el
ler det er forbi« og »Sig
vi må ha’ vand - vi kan
ikke mere.«
Et øjenvidne: »Alt
var forvirring. En
kommandør i søetaten
gav ordre til at hugge
fløjen mod museet bort.
Mængden brød ind
mod en port, som åb
nede sig under trykket
med et brag. Alle råbte
og skreg.«

Fra den brændende
bygning kastede folk
bøger ud. Folk råbte og
væltede bogmasser ud
af alle vinduerne, som
af tililende nedenfor
kastedes ind på plæ
nerne. Man sprang
over gitret til kong
Frederiks statue og
kastede bøgerne op på
fodstykket. Midt mel
lem det hele stod en
simpel træseng.

Papirer

pi

Forkullede papirer er
under
slotsbranden
spredt over hele' byen.
Så langt som på Nørre
Fælled kan findes store
mængder af arkivalier
fra Christiansborg. Det
er bl.a. stykker af
Rigsdagstidende, taler
af Berg, Thomsen og

Thomas Nielsen, som
er spredt helt ud til
Østerbro. Det er endnu
ikke afgjort, hvor rigs
dagen flytter hen.
Sandsynligvis oprettes
midlertidigt kvarter i
det tidligere Landkadetakademi, BredgadeFredericiagade.

ir

Skagen in
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Kongen hjalp
Kong Christian var på
brandstedet med to af
sine sønner. Hans an
sigt var forfærdet og
blegt, ganske som en
stiv maske. Han bevæ
gede mekanisk hæn
derne i hinanden. Han

greb så godt han kunne
ind i det kaotiske
slukningsarbejde og
redningen af værdi
genstandene fra det
brændende slot. Kon
gen og hans familie bor
selv på Amalienborg.

Tre knust af loftet
Tre nåede ikke at
komme ud, da ridder
salen styrtede sam
men. En soldat, som
reddede sig i sidste
øjeblik:

København, 6. december 1885
København får en fast og grundmuret
cirkusbygning på hjørnet af Jernbane
gade. Det sker som et led i bestræbel
serne på at omdanne området ved ho
vedbanegården til byens forlystelses
kvarter, og der findes snart noget for
enhver smag - Tivoli, Panoptikon, Na
tional, Dagmarteatret og Panoramaet.
Den ny cirkusbygning ventes færdig i
foråret. Den rummer 3500 tilskuere, og
arkitekt Brinckopff er manden bag
tegningerne til den smukke og særpræ
gede bygning.

»Jeg stod ved siden
af dem. De råbte, at vi
skulle gå - tre mænd
blev der. Så faldt loftet.
De var alle tre der - så
langt fra mig« - og han

strækker armen ud.
De blev straks begra
vet - væk, ind under.
Af den tredje så jeg
armen og tog fat i den.
Aah, hvor han skreg.«

Skagen, sommeren 1885
Nu er det »in« at holde ferie på Skagen.
Som feriested blev området opdaget af
kunstnerne, men nu strømmer alle mu
lige mennesker til for at nyde solen og
sommeren.
Maleren P.S. Krøyer fører an i livet
til nogen irritation for den fastboende
kunstner Michael Ancher, som uaflade
ligt får sin arbejdsro forstyrret af støj
ende feriegæster.

Diktator Estrup sætter
rigsdagen ud af spillet
København, 1. april 1885
Statsminister Jacob Brønnum Scavenius
Estrup har i dag udstedt en provisorisk fi
nanslov med bevillinger, som folketinget er
direkte imod, først og fremmest bevillinger til
Københavns befæstning.
Dermed har regeringen fuldstændig til

sidesat landets rigsdag, som er hjemsendt.
Estrup og hans regering støtter sig til den
grundlovsparagraf, der tillader regeringen at
udstede provisoriske love på egen hånd.
Højre-regeringen støtter sig kun på mindre
tal af rigsdagens medlemmer, og reaktionen i
befolkningen er voldsom.

Danmarks
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FRAKKEKNAPPEN
REDDER ESTRUP
UNDER ATTENTAT
København, 21. oktober 1885
En frakkeknap reddede i dag statsminister
Estrups liv, da en 19-årig typograf, Julius Ras
mussen, forsøgte at myrde ham.
Den 60-årige politiker blev antastet af den unge
mand, da han kl. 16.45 var ved at gå ind i porten
til sit hjem i ejendommen Toldbodvej 26.
»Er De Estrup?« spurgte den unge mand. »Ja,«
svarede statsministeren.
I det samme trak typografen revolveren og fy
rede.
»Er De gal, mand,« råbte statsministeren.
Uden at svare fyrede attentatmanden igen, men
stadig uden held.

Overmandet
Det første skud havde ramt knappen på Estrups
frakke, var drejet af og endte i foret. Det andet
skud ramte ikke Estrup men borede sig ind i port
stolpen bag ham.
Attentatmanden blev straks overmandet af fire
mænd, der havde hørt skuddene.
»Slå mig ikke,« bad Rasmussen.
Han blev taget med til politistationen i St. Kon
gensgade, hvor de øverste politichefer hurtigt
mødte op. Inspektør Carsten Petersen førte selv
manden til råd- og domhuset kort efter.
»Jeg ville myrde ham til gavn for friheden,« er
klærede den anholdte, som oplyste, at han havde
købt revolveren med seks patroner i Nykøbing F.

Øjeblikket, da attentatmanden affyrer sit første skud mod Estrup.

Statsministeren
Estrups popularitet er steget til næsten hysteri
ske højder efter revolverattentatet.
Søndagen efter gik 15.000 mennesker med et
halvt hundrede faner og bannere fra Ridebanen
på Christiansborg til Estrups bopæl, som toget var
en lille time om at passere.

Til middag
Statsministeren var uskadt. Han klædte sig roligt
om og kørte til Christianshavn, hvor etatsråd
Holmblad havde indbudt ham til middag og whist.
Først efter kaffen fortalte Estrup de andre, hvad
der var sket. Han spillede sin whist og omtrent kl.
22.30 vendte han tilbage til sit hjem.
Kong Christian 9. sendte i aften en personlig
hilsen til Estrup: »Med harme og dyb sorg erfarer
jeg nu, at en dansk har kunnet sætte Deres dyre
bare liv i fare. Gud være takket, at misgerningen
mislykkedes, og De straks derefter har kunnet
deltage i et middagsselskab.«

Attentatmanden

Estrup - hans ansigtspræg af viljestyrke gør indtryk.

Attentatmanden, typograf Julius Rasmussen, be
tegner sig selv som fritænker.
Han har i de senere år været beskæftiget på et
trykkeri i Vejle og i Nykøbing F. Begge trykkerier
har trykt venstreblade. Selv har han været med
lem af en venstreforening.

Estrup sikrer sit diktatur
med gendarmer og straffe
København, efteråret
1885
Nu fyger det med pro
visoriske love, alle med
samme formål: at sikre
Estrups diktatur.
27. oktober udstedte
Estrup »Foreløbig lov
om oprettelse af et mi
litært
gendarmeri
korps« og »Foreløbig
lov om overordentlige
politiudgifter«.
»Blåmændene«, som
gendarmerne kaldes
på grund af deres ly
seblå uniformer, er
blevet et symbol på
diktaturet. Befalingsmændene er officerer
og underofficerer fra
hæren, mandskabet er
hvervet blandt hjem
sendte menige solda
ter. De er alle beredne
og fordelt på fire
hovedafdelinger i Kø
benhavn,
Ringsted,
Kolding og Århus.
Sammen med poli
tiet, der er blevet for
stærket, skal gendar
merne garantere lov og
orden.

København, 28. juni 1886
Nu gør kvinderne oprør mod tidens mo
de: snørelivet, som strammer damen
ind på midten, så der hverken er plads
til lever, lunge, milt og mave - og tour
nuren, som kunstigt udbygger hendes
bagparti til groteske dimensioner.
En kreds af kvinder opfordrer deres
medsøstre til at iføre sig en såkaldt re
formdragt i protest mod moderæset.
Den skal være langt sundere end mode
forretningernes tilbud, den giver bedre
bevægelsesfrihed, men den er også
knap så charmerende.

Svært at klare
frisag
2. november fulgte
endnu en provisorisk
lov, et tillæg til straffe
loven.
De vigtigste ny be
stemmelser er: »Den
som i tale eller skrift,
henvendt til publikum
i almindelighed eller
til forsamlinger, eller i
øvrigt på en for den of
fentlige ro og orden fa
retruende måde, op
hidser klasser eller
dele af befolkningen til
had og forbitrelse eller
til
voldsgerninger
imod andre klasser el
ler dele af dem, straffes
med fængsel«.
Og: »Den som offent
lig fremsætter eller
udbreder opdigtede el
ler forvanskede kends
gerninger, for derved
at gøre statens indret
ninger eller regerin
gens foranstaltninger
forhadte eller foragte
lige, straffes med
fængsel«.
Som det ses er be
stemmelserne så vagt
og omfattende formu
leret, at det er svært at
klare frisag for en sig
telse for overtrædelse
af dem.
Adskillige har alle
rede måttet vandre i
fængsel for at have
forbrudt sig mod dem.

Kvinderne
gør oprør,
vil af med
tournuren

Estrups beredne blå gendarmer er regeringens politiske politi.

Rigsdagsmand idømt

6 måneders fængsel
København, 11. januar
1886
Højesteret har i dag
godkendt, at forman
den for folketinget,
venstremanden
C.
Berg idømmes seks
måneders fængsel.
Rigsdagsmanden er
blevet dømt som »an
stifter« af en episode i

Holstebro i sommer.
Her skulle han tale ved
et møde, som havde
samlet 3000 menne
sker. Inden mødet be
gyndte kom byens poli
timester i fuld uniform
og satte sig til rette på
tribunen.
Arrangørerne hen
stillede til ham om at

gå, og da han nægtede
det, fjernede to mænd
ham med magt.
Retten hæftede sig
ved, at Berg utålmo
digt havde spurgt poli
timanden: »Hvad bli
ver det til?«. I retten
blev replikken tolket
som »en opfordring til
vold mod øvrigheden«.

Bukseskørt
Inderst bæres oven på hinanden et uldog et linnedchemilet, trøje og bukser ud
i ét. Ovenpå bæres et strikket underliv,
der går ned over hofterne og forhindres
i at krybe op af tveskørtet, der er ryn
ket over en linning i livet. Over under
tøjet har reformkvinden en løst ned
hængende kjole med bælte i taljen.
Andre agiterer for et delt skørt, dvs.
meget vide bukser, som skal bæres lige
under kjolen. Disse skørtebukser har
bagpå en klap, som gør dem mere prak
tiske end ud-i-et-undertøjet.
Reformdragtens forkæmpere siger:
»Skal vi kvinder, som er fri og oplyste,
lade os tyrannisere af moden? Lad os gå
i en dragt, som passer til vort legeme.«

Skuespiller kørt ned
af dampsporvognen

Første spadestik til fæstningen
København, 27. marts
1886
I dag er det første spa
destik til Københavns
landbefæstning taget.
Det skete på Garderhø
jen, hvor der skal byg
ges et fort for penge,
der er indsamlet af den
såkaldte »Selvbeskat
ningskomité« .
Fortet skal indgå i

den række af befæst
ningsværker,
som
Estrup-regeringen vil
bygge omkring Kø
benhavn, og hvortil
den har skaffet midler
på sin provisoriske fi
nanslov.
Fæstningssystemet
skal bestå af en 15 km
lang vold med grav og
betonstillinger
fra

Brøndby Strand til Utterslev Mose. Mod nord
sikres byen af en
række forter og batte
rier, foran hvilke der
er forberedt en omfat
tende oversvømmelse.
Mod Øresund skal
byen beskyttes af Middelgrundsfortet og for
ter i Charlottenlund og
Kastrup.

København, 19. juni 1886
Casinos unge smukke primadonna,
skuespillerinden Louise Bock, blev i
dag alvorligt kvæstet, da hun blev kørt
over af dampsporvognen på Strandve
jen. Hun kom kørende i en ponyvogn,
da sporvognen passerede. Hesten blev
sky, vognen væltede og skuespillerin
den blev slynget ind under sporvognen.
Der er efterhånden sket så mange
ulykker omkring Strandvejens pru
stende uhyre, at beboerne langs vejen
forlanger den fjernet som livsfarlig for
trafikken.

SE, HVAD
VI KANI
Den 25 m høje Tu borgfla
ske har indvendig eleva
tor og fungerer som ud
sigtstårn.

København, 18. maj 1888
Solen strålede og flagene blafrede, da den
store nordiske udstilling åbnede i dag som en
imponerende demonstration af, hvad vi kan
her til lands og i de øvrige skandinaviske
lande.
Men før man Hk lejlighed til at tage udstil
lingen i nærmere øjesyn, skulle man igennem
en to timer lang åbningsceremoni, og det var
lidt af en prøvelse, eftersom temperaturen
inde i udstillingsbygningens festsal nåede op
på 30 graders varme.
Da kongefamilien og de øvrige honoratio
res var kommet på plads slog komponisten
Lange Muller an til udstillingskantaten, som
han selv har skrevet musik til. Det 80 mand
store orkester spillede, og koret på 600 san
gere istemte Chr. Richards tekst:
»Voldene faldt, og på skansernes plads/står
et bjælkepalads med de tusind vimpler og ru
der«.

Dansk
kæmpe

bajer
Bryggerierne overgår
hinanden på udstillin
gen. Ny Carlsberg har
bygget en kopi af Niko
laj kirketårn i-dets op
rindelige
skikkelse,
Gamle Carlsberg har
bidraget med et elek
trisk lystårn, og Tuborg har opstillet en
ølflaske i overnaturlig
størrelse. Det er me
ningen, at den skal
flyttes ud til bryggeriet
på Strandvejen, når
udstillingen er slut.

Et helt
krigsskib
Flåden har udstillet en
hel torpedobåd, samt
kommandobro, udkigs
tårn og jollebomme fra
fregatten »Valkyrien«,
som er under bygning
for øjeblikket.

Dykkeri
arbejde

Nysgerrige københavnere og en mængde udenlandske
turister stod i kø uden for udstillingsbygningen på åb
ningsdagen.

Mælk i krystalglas
Efter den officielle åbning gennemgik kongen og
dronningen udstillingens enorme areal og mange
bygninger.
Udstillingen omslutter helt Tivoli, som tager
sig ud som en kolonihave i sammenligning.
I maskinafdelingen åbnedes udstillingen ved at
dronningen trykkede på en knap, og straks lød
fløjterne i kor, hjulene snurrede og drivremmene
smeldede.
I mælkeriet blev der serveret mælk for de for
nemme gæster i slebne krystalglas med krone, og
således blev afdeling efter afdeling gennemgået.

Switzers bjærgnings
selskab har ladet
bygge et stort bassin
på udstillingen. Her
kan publikum fra en
platform se en dykker i
arbejde.

Privatværelse
på udstilling
Et møbelfirma har ud
stillet et privat rum,
som firmaet har ind
rettet. Det drejer sig
om grosserer Gameis
rygeværelse. Hele væ
relsets montering er
flyttet ud på udstillin
gen, mens væggenes og
loftets beklædning er
blevet kopieret.

En million gæster
på udstillingen

Salgaf
marga nne
tilladt
MARGARINE

Udstillingens hovedbygning er en imponerende trækonstruktion, skabt af arkitekt Martin Nyerup, som snart
skal bygge Københavns nye rådhus på stedet.

Et blik ind i udstillingsbygningens mange rum.

København, 2. oktober 1888
I alt 1.373.273 gæster gik gennem tælleappa
raterne til den store nordiske udstilling, som
lukkede i dag, og det gav en indtægt på
1.051.505 kr., hvilket er nok til at dække ud
gifterne.
Lukningen blev markeret ved en højtide
lighed, og den var næppe til ende, før publi
kum gik på jagt efter souvenirs. Det gik især
ud over blomster og træer. Mange rev planter
op af bedene, og laurbærtræerne, der har
stået som pynt i små tønder rundt om på ud
stillingsterrænet, blev plyndret for deres bla
de.
Udstillingen blev ellers spået fiasko i star
ten, idet besøget svigtede, men efterhånden
som rygtet om den spredtes i Europa, strøm
mede folk til, så selv de vildeste forventninger
blev indfriet.

København, 31. marts 1888
Efter et politisk bråvallaslag er det nye
kunstprodukt margarine blevet god
kendt til salg.
For et par år siden begyndte fabri
kant Otto Mønsted, Århus, at fremstille
såkaldt kunstsmør, der kunne sælges
billigere end den ægte vare.
Landbruget protesterede skarpt og
krævede forbud med det argument, at
kunstsmørret ville skade vor eksport af
rigtigt smør til England.
Og margarinen blev hurtigt et poli
tisk stridsspørgsmål, der delte de poli
tiske partier på tværs. Tilhængerne af
margarinen lagde vægt på den billige
pris, mens modstanderne kaldte kunst
smørret »det urene produkt«.
Nu har rigsdagen vedtaget en lov,
der tillader salg af margarine, men den
kommer under skarp kontrol. Den må
ikke farves og ser derfor ikke videre
indbydende ud. Endvidere skal kunst
smørret emballeres i ovale fustager,
som skal stemples med ordet margarine
i en oval ring.
Margarinen må heller ikke eksporte
res. Det bekymrer Otto Mønsted mind
re. Han anlægger nu en fabrik i Eng
land.
Dagens pris: Margarine 1.34 kr. pr.
kg, smør 1.73 kr. pr. kg.

Brygger Carl Jacobsen
og hans kone, Ottilia,
har skænket indholdet
af Ny Carlsbergs Glyp
totek med dets mange
klassiske kunstskatte
til Københavns kom
mune. Betingelsen er,
at kommunen bygger
et museum.

Selv om udstillingen var
planlagt som nordisk,
blev den en lille verdens
udstilling, idet andre
lande benyttede lejlighe
den til at vise, hvad de
formår. Her er indgan
gen til den russiske pavil
lon.

Her er udstillingsårets modeherre: høj
hat, gerne monokel, fadermorderflip og
store løse manchetter. Kort jakke med
silkerevers og stribede bukser, der skal
være smøget op, så man kan se de
stærkt farvede silkesokker i de lange,
spidse laksko.
Uundværlig for årets laps er den
tynde spadserestok, som bæres vandret
i højre hånd.

10-15.000 danskere
udvandrer hvert år
Gennemsnitlig 10-15.000 danskere udvandrer
hvert år, langt de fleste til USA. For Europa
som helhed er der tale om en formelig folke
vandring, 500-600.000 udvandrer hvert år.
Udvandringsagenterne lokker folk med løf
ter om billig jord og lettjente penge på den
anden side Atlanten, og det er ikke underligt,
at de gyldne fremtidsudsigter frister.

Herhjemme ligger arbejdsløsheden på mel
lem 40 og 50 pct. i øjeblikket, og der er ikke
udsigt til, at tiderne bliver bedre foreløbig snarere tværtimod.
For hver 100 danske udvandrere kommer
de 41 fra Jylland, 11 fra Fyn, 29 fra Sjælland,
Lolland-Falster og Bornholm og 19 fra Kø
benhavn.

TO UDVANDRERSKIBE
SEJLER HINANDEN I
SÆNK, UO DRUKNET

Som tegneren forestiller sig kollisionen mellem de to udvandrerskibe »Geiser« og »Thingvalla«.

New York, 14. august 1888
To danske udvandrerskibe, »Thingvalla« og »Geiser«, kolliderede i morges
kl. 4 ved Sable Island ud for New Foundland.
Ved sammenstødet sprang »Geiser« læk og sank i løbet af få minutter,
mens »Thingvalla« blev så stærkt beskadiget, at passagererne måtte gå fra
borde. Den frygtelige ulykke menes at have kostet 77 passagerer og 33 ma
troser livet.
»Thingvalla« var på vej til Amerika med danske udvandrere. »Geiser«
havde netop landsat udvandrere og var på vej hjem til Danmark med
dansk-amerikanere, der ville besøge fædrelandet.
Begge skibe tilhører Thingvalla-rederiet i København. »Thingvalla« er
selskabets ældste skib, »Geiser« dets nyeste. »Geiser« blev bygget på Burmei
ster & Wains skibsværft for seks år siden. Mens »Geiser« er tabt, regner
man med at kunne redde »Thingvalla«.

Hjerteskærende scener
København, 14. august
1888
Hjerteskærende scener
udspillede sig uden for
Thingvallarederiets

kontor i Ny Toldbod
gade, da nyheden om
skibskatastrofen blev
kendt.
Pårørende til passa

gererne samledes foran
kontoret og bestor
mede personalet med
spørgsmål om deres
kæres skæbne.

Rederierne i priskrig
En voldsom priskrig
mellem de rederier, der
sejler på Amerika, er
kommet forbrugerne,
dvs. udvandrerne til
gode: Det koster nu
kun ca. 100 kr. at
krydse Atlanten.
Alligevel tjener re
derierne og især deres
agenter fedt på masse
udvandringen i disse
år. Samtidig med at
priserne går i bund,
spares der på komfort
og forplejning på ski
bene. Rejsen, der tager
en halv snes dage i
overfyldte kahytter, er
ikke ligefrem en for
nøjelsestur.

Foruden hovedagen
terne, der har kontorer
i Nyhavn og på Set.
Annæ Plads, arbejder
ca. 1000 underagenter
landet over, og de skal
alle have deres del af
billetprisen i form af
provision.
Sidste våben i krigen
om udvandrerne er de
såkaldte
»y ankees«,

dvs. agenter, der har
været i USA selv. De
drager rundt i deres
hjemegn og hverver
udvandrere, og er ved
deres blotte udseende den store tengallonhat,
cigaren i mundvigen
og den rullende accent i sig selv en reklame
for de rige fremtidsud
sigter i Guds eget land.

Tragisk kærlighedsdrama

Tønde med lig

mellem Elvira Madigan, 22,

USA tur-retur

og grev Sixten Sparre, 35

Sixten Sparre - løjtnant.

Elvira Madigan - cirkusprinsesse.

Tønden, hvori liget sendtes som fragtgods.

Svendborg, 23. juli 1889
Fundet af et ungt par, der lå døde i en skov på
Tåsinge, har oprullet en romantisk, men tragisk
kærlighedsaffære.
En kone, som i aftes var i skoven for at samle
kvas, gjorde det uhyggelige fund.
De to unge mennesker lå ved siden af hinanden.
Han til venstre for hende med et revolverskud i
højre tinding; hun var skudt i venstre tinding. De
lå, som om de sov på en regnfrakke, der var ud
bredt under dem. Ved siden af stod en tømt mad
kurv og en opslået parasol.
De døde er identificeret som den 22-årige dan
ske linedanserinde Elvira Madigan og den

35-årige svenske løjtnant, grev Sixten Sparre ved
Skånske Dragoner.

København, 14. maj 1890
En tønde med liget af en mand har nu
for anden gang krydset Atlanten som
fragtgods.
Tønden blev i januar afsendt med
damperen »Thingvalla« til New York
af morderen, cand. pharm. Adolph Philipsen, der på denne måde håbede at
slippe af med sit offer, kontorbud Johan
Meyer, som han havde myrdet og frarø
vet de penge, budet var sendt i byen
med.
I dag kom tønden retur fra USA med
damperen »Norge«, og politiet ventede
på kajen.
Tønden blev åbnet ved hjælp af
hammer og økse, og en forfærdelig
stank slog op fra den. Den myrdede sad
med korslagte arme og benene bøjet op
foran brystet. I tønden fandtes den
myrdedes hat og stok. Liget var frygte
lig medtaget af den kalk, der var hældt
over det. Munden stod på vid gab.
Philipsen, som for nylig tilstod at
være gerningsmanden, blev nu ført
frem til tønden. Han var ligbleg, men
fattet. Han forklarede med svag stem
me, at han under et skænderi havde
skubbet kontorbudet i tønden.
Pludselig afbrød politifolkene påvis
ningen. De havde opdaget, at liget
havde et reb om halsen. Mordet var
altså ikke sket i hidsighed, men var
planlagt.
Da Philipsen blev konfronteret med
denne kendsgerning, faldt han besvi
met om, og kun ved at holde kamfer for
næsen af ham, fik man ham atter på
benene.
Philipsen myrdede kontorbudet, fordi
han var i økonomiske vanskeligheder.

Corset-Magasinet.
Corsetter.
fra 2 */s til
30 Kr.

Særlig

anbefales

J. P.
Lindhard
& Co.s
hygiejniske

Patent-Corset
med elastisk

Bryst og Hofte
konstruktion
„patter Alle**.

Stadig
Nouveau tés
og Tilbehør til
Corsetter.

Vimmelskaftet 49,
Stuen over Vildthandelen.

Tog på skovtur
Ved afhøringer har politiet rekonstrueret parrets
færden de sidste dage. De to unge mennesker an
kom 13. juli til Svendborg og tog ind på Hotel
Svendborg, hvor de indskrev sig som løjtnant
Sparre og frue fra Stockholm.
15. juli afrejste de til Troense, men de efterlod
deres bagage på Hotel Svendborg. De betalte ikke,
men gav besked om, at de ville komme tilbage om
nogle dage.
I Troense indlogerede de sig hos en fiskerfami
lie, og forleden, 17. juli, pakkede de en kurv med
mad og vin for at tage på skovtur.
Politiet har fastslået, at løjtnant Sparre har
dræbt Elvira og bagefter taget livet af sig selv.

Forsvandt sammen
Elvira er datter af den dansk-amerikanske artist,
John Madigan og hans svenskfødte kone, Laura.
Parret ejer Cirkus Madigan, hvor Elvira og hen
des søster Gizella optrådte på line.
Det sidste par år har Cirkus Madigan givet fo
restillinger i Sverige. Her så løjtnant Sparre for
første gang Elvira i Kristiansstad, og hver aften i
den følgende tid sad han på tilskuerrækkerne.
I sommer var Cirkus Madigan i Sundsvall, og
her mødtes Elvira og løjtnant Sparre igen.
I juli skulle greven have indfundet sig ved sin
eskadron for at deltage i manøvrer ved Malmø,
men han kom ikke. Samtidig forsvandt Elvira fra
cirkus.
Fru Madigan rejste til København og søgte for
gæves efter det unge par, og her opholdt hun sig
da meddelelsen om den tragiske begivenhed ind
løb fra Svendborg.

Umulig situation
Løjtnant Sparre er gift og har børn. Hans familie
har flere gange betalt hans gæld, men da der for
leden kom telegram fra ham fra Tåsinge med an
modning om flere penge, nægtede familien at be
tale.
Politiet går ud fra, at grev Sparre har indset sin
fortvivlede situation som gift og ruineret, og da
han ikke har kunnet indfri sit løfte om ægteskab
til Elvira, har han foretrukket at tage sin elskede
med i døden uden hendes vidende.
De unge mennesker vil blive begravet side om
side på kirkegården i Troense.

Livsvarigt tugthus
København, 30. juni 1890
Højesteret har i dag stadfæstet døds
dommen over Adolph Philipsen for
mordet på Johan Meyer. Men efter
domsafsigelsen har højesteret selv ind
stillet Philipsen til benådning, og hans
straf bliver nu ændret til livsvarigt
tugthus.

Zaren kommet efter

fire dages ventetid
København, tirsdag 29. august 1893
I dag ankom den russiske zar Alexander og zarinaen, den danske prinsesse Dagmar, endelig til
København.
De var ventet allerede fredag 25. august, men
ankomsten måtte aflyses, da zarens skib »Nord
stjernen« var blevet forsinket af en storm.

Både søndag og mandag ventede man gæsterne.
Hele det diplomatiske korps, de kongelige embedsmænd, garden og politiet troppede op i galla,
men begge dage måtte man gå hjem igen.
I morges var alle på plads igen, skønt man var
forberedt på endnu en skuffelse. Men denne gang
kom »Nordstjernen«.

Danmarks^

§

p.t.
JH. Nyheder

AFGØR DE EUROPAS
SKÆBNE I FERIEN?

Her er hele den kongelige familie samlet omkring Christian 9. og dronning Louise (i sofaen) i slottets smukke havesal.

Fredensborg, sommeren 1893
Afgøres Europas skæbne, når den kongelige fami
lie samles om sommeren til de såkaldte »Fredensborgdage«? Det er et spørgsmål, som hver sommer
stilles i de europæiske hovedstæder, når den
75-årige Christian 9. samler sin indflydelsesrige
familie omkring sig på slottet i Nordsjælland.
Europas øjne rettes i disse dage mod Fredens
borg. Kong Christian og dronning Louise kaldes i
udenlandske aviser for »Europas svigerfar og svi
germor« .
Der siver ikke meget ud om, hvad man snakker
om på Fredensborg, men alle iagttagere er enige
om, at det må være noget afgørende.
En udenlandsk diplomat i København: »Zarens
ankomst er altid en begivenhed af stor betydning
såvel for Danmark som for Europa. I Danmark
vækker den et usædvanligt røre, og i Europa har
man i årevis vidst, at der under familiesammen

komsterne i Fredensborg træffes vigtige afgørel
ser, som kan give storpolitikken en ny retning.«

Styrker freden
Meget sjældent modtages gæster uden for fami
liekredsen. H.C. Andersen har været indbudt til
at læse eventyr, og en sommer dukkede den engel
ske statsminister Gladstone og digteren Lord
Tennyson uventet op.
Christian 9. og dronning Louise ser hvert år
frem til opholdet på Fredensborg. Efter kongens
mening bidrager »Fredensborgdagene« til at
styrke freden i Europa. De familiære forbindelser
mellem fyrstehusene giver afspænding og forstå
else.
Kongen gør ikke megen stads af de udenlandske
gæster. Traktementet er beskedent, stærkt præ
get af kongens sparsommelighed. Indretning og
møblement på slottet syner også fattigt sammen

lignet med udenlandske fyrstehuses pragt. Alli
gevel møder de fine gæster op år efter år.
De store sammenkomster på Fredensborg be
gyndte så småt sidst i 60’erne og 70’erne. Fra 1880
samlede Christian 9. og dronning Louise regel
mæssigt deres børn, svigerbørn og børnebørn om
kring sig i tre - fire uger hver sommer. Zar Alex
ander og kejserinde Dagmar, prinsesse Alexandra
og prinsen af Wales, kong Georg 1. af Grækenland
og hans dronning, Olga, samt - om end mindre
hyppigt - hertugparret af Cumberland, hertug
Ernst August og prinsesse Thyra, hører til de
mest fremtrædende udenlandske gæster. Kron
prins Frederik og kronprinsesse Lovisa deltager
sjældent i sammenkomsterne. Det siges om årsa
gen, at kong Christian er tilbøjelig til at overse sin
søn i kredsen af udenlandske berømtheder. Des
uden forlyder det, at Alexandra og Dagmar ikke
kan lide deres svenske svigerinde.

Zaren smed
spand vand
i hovedet på
Kejser Wilhelm 2. føler
sig holdt udenfor, fordi
han ikke indbydes til at
deltage i »Freden s borg
dagene«. Som prins Ed
wards nevø mener han,
at han hører til kredsen,
og han er selv et par
gange mødt op i Nord
sjælland for at føre sig
frem mellem de for
nemme gæster fra Eng
land, Grækenland og
Rusland.

kong Oskar

Feriegæsterne har lavet en cykelklub for at få tiden til at gå i Fredensborg. Fra
venstre prins Valdemar, zar Nicolai 2. af Rusland, prins Georg og hans bror Nicolaos
og prins Carl af Sverige.

Verdens mægtigste
mand føler sig kun

tryg i Fredensborg
Fredensborg, 1893
Kun i Fredensborg fø
ler verdens mægtigste
mand, den russiske zar
Alexander, 48, sig helt
tryg. Hjemme i Rus
land lever han i evig
frygt for attentater, og
han omgives af en hær
af sikkerhedsfolk.
I Fredensborg, som
han trofast gæster
hver sommer, slapper
han af. Leger med bør
nene og tager sig tid til
at leve.
Zaren prøver at ind
skrænke sine rege
ringspligter i ferien,
men må alligevel
bruge flere timer hver
dag til at ekspedere
sager.

Zar Alexander, 48, og Dagmar, 46, i slotsparken. Kun i
Fredensborg kan zaren slappe af.

Prinsesse Alexandra, 49,
har svært ved at overtale
sin mand, prins Edward,
53, til at tage med på fe
rie.
Selv er hun altid med
sine børn en kær gæst
ved de store familiesam
menkomster hos Chri
stian 9. og dronning Lou
ise, men prins Edward
keder sig i Fredensborg.
For ham at se er slottets
billardstue det eneste
opmuntrende
indslag
under sommeropholdet.
Han bryder sig heller
ikke om indkvarteringen
og bor helst på sin kom
fortable yacht i Helsin
gør havn.
Det fortælles, at prin
sen engang spurgte sin
adjudant, om han kendte
et mere kedeligt sted end
Fredensborg. Adjudan
tens svar faldt hurtigt:
»Ja, Bernstorff Slot!«

80 til bords hver dag
Fredensborg, august
1893.
Alle måltiderne på
Fredensborg indtages i
den store kuppelsal.
Der er normalt om
kring 80 til bords, og
kun den store sal kan
rumme så mange.
Gennemførelsen af
»Fredensborgdagene«
kræver et stort forar
bejde, og kongefami
lien og hofstaben bry
der hvert år deres ho
veder for at få det store
arrangement til at kø
re. Især indkvarterin
gen af de 40-50
gæster
i
tre-fire

uger giver problemer.
Men ikke nok her
med. Der skal også
skaffes plads til fyrste
familiernes store stabe
af hoffolk.
Hofmarskallen har i
år haft det største be
svær med at få alle ind
logeret. Han må ind
drage etage efter etage
for til sidst at opstille
telte i gården til tjene
stefolkene.
Udenlandske diplo
mater følger de be
rømte »Fredensborgdage« med stor inte
resse. Særlig den fran
ske militærattaché i

København, M. Be
auchamp, som flittigt
indberetter til sin re
gering om familieda
gene i Nordsjælland,
bl.a. om, hvordan gæ
sterne bor under op
holdet.

Sådan bor de
»Kongeparret og prin
serne bor i meget enkle
gemakker. Der er kun
et soveværelse til hvert
konge- og fyrstepar, og
i dette er der efter tysk
skik en dobbeltseng,
uden forhæng. Til
hvert soveværelse hø

rer to-tre stuer, som
udgør suiten. Det dan
ske kongepar, prinsen
og prinsessen af Wales,
zaren og zarinaen af
Rusland, kongen og
dronningen af Græ
kenland, hertugen og
hertuginden af Cum
berland har hver deres
suite. Men prinsen af
Wales overnatter altid
alene på sin yacht.
Man bemærker, at
det i årevis har været
en yndlingsadspredelse
for slottets beboere at
skrive deres navne i
ruderne med stenene i
deres diamantringe.

Alexandra, Olga og Dagmar kommer især
godt ud af det sammen. De har en masse at
snakke om og ses ofte i hinandens selskab.
Her er de fotograferet på slotstrappen.

Fredensborg, 1893
Sommerferien i Fredensborg ser bør
nene frem til hele året. De leger ude
dagen lang i den store park, ror på Es
rum Sø eller kører cykelløb.
Ofte går det ret vildt til med vand
kampe o.lign. Når zaren går med på
spøgen kender børnenes begejstring in
gen grænser, og den store mand holder
sig ikke for god til noget. Engang var
han med, da børnene hældte vand i ho
vedet på hinanden fra slottets 1. sal.
Zaren greb fat i en spand vand og smed
den ud ad vinduet. Offeret for vand
gangen blev ikke et barn, men kong
Oskar 2. af Sverige.
Han blev meget vred, men opdagede
heldigvis ikke, at gerningsmanden var
zar Alexander.

I cirkus med kongen
I dårligt vejr fordriver man tiden inden
døre med spil og leg. Glade er alle, når
kong Christian inviterer på cirkustur
til København.
Slotsparken er åben for publikum,
som strømmer til for at få et glimt af de
kronede hoveder og deres familier.
For de voksne går det meste af tiden
med samtale og ture i det fri. Især
Dagmar, Alexandra og Olga kommer
godt ud af det sammen. De har en
masse at snakke om og ses næsten hele
tiden i selskab med hinanden.
Kong Christian deltager ikke så ofte
i diskussionerne. Han er ret selvrådig,
og kun kong Georg af Grækenland tør
sige ham imod.

SKOVTUR
ENDER I
TRAGEDIE,
40 DØDE
Gentofte, 12. juni 1897
Søndagsskovturen for
medlemmer af de soci
aldemokratiske væl
gerforeninger i hoved
staden og funktionæ
rer fra Magasin du
Nord endte i tragedie,
da et hurtigtog i aftes
kørte op i deres tog.
32 mennesker blev
dræbt på stedet, 8 døde
kort efter. 140 blev
kvæstet, heraf 39
hårdt, resten lettere.
Det er den første
større jernbaneulykke
i Danmark.

s

p.t.

JH. Ny heder
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Det var et uhyggeligt syn, dér mødte redningsfolkene i
ruinerne af de knuste togvogne.
I en af vognene lå en ung mor med sit barn knuget
ind til sig. Barnet var uskadt. Moderen havde fået
hugget en fod af og stirrede stum af rædsel på sin
mand, der lå død ved siden af.

Føreren:Hvorfor
erjeg ikke død?
Helsingør-togets lokomotivfører, maskinme
ster Carl Hansen, undgik som ved et mirakel
døden. Han forklarer:
»Hele denne forfærdelige ulykke, som jeg
nu synes at være ansvarlig for, skyldes ude
lukkende vakuumbremsen. Da jeg kom til
Gentofte, var der signaliseret »Stands uden
for stationen«. Jeg kørte videre, for selv om
jeg var klar over, at farten ned ad bakken var
stærk, så skulle jeg kunne standse, hvis va
kuumbremsen havde været i orden. Den næg
tede at fungere og jeg så det andet tog foran
mig. Mere husker jeg ikke. Så hørte jeg de
såredes skrig, og min første tanke var: Hvor
for er du ikke død som de andre?«

Alt er kaos
Toget med de glade
skovtursgæster kom
fra Holte. Det var ble
vet lidt forsinket, men
var nu klar til afgang
fra Gentofte Station.
Fra vognene lød sang
og latter, og passage
rerne vinkede med bø
gegrene fra de åbne
kupevinduer.
Så lød et øresønder
rivende brag. Hurtig
toget fra Helsingør var
med fuld fart kørt op
bag i det holdende ud
flugtstog. Lokomotivet
pløjede sig gennem den
bageste vogn og halv
vejs ind i den næste, og
de to følgende vogne
blev skubbet op over
hinanden i en kæm
pemæssig pyramide.
I de første sekunder
efter katastrofen var
alt kaos.
Passagererne i de
forreste vogne i Holtetoget mærkede kun et
stød.
De
kunne
uskadte stige af toget
uden at ane ulykkens
forfærdende omfang.

Danmarks

En af de totalt knuste vogne i ulykkestoget.

Katastrofealarmen
Ulykken skete kl.
23.32, og der blev
straks slået katastro
fealarm fra Gentofte
Station.
Fra København blev
der omgående afsendt
et tog med læger, sy
geplejersker og portø
rer, og kort efter blev

et ambulancetog diri
geret til ulykkesstedet.
Soldater fra Bernstorff,
Jægersborg
husarkaserne og inge
niørkasernen i Ryvan
gen ankom senere for
at tage del i rednings
arbejdet.
Ventesalen på Gen

tofte Station blev hur
tigt forvandlet til for
bindsplads.
Allerede kl. 2.30 af
ambulancetoget
gik
med døde og sårede til
Københavns hovedba
negård, hvor ambulan
cer fra hospitalerne
stod parat.

Dømt som
ansvarlig
København, 27. oktober 1897
Lokomotivfører Carl Hansen blev i dag idømt
4 måneders simpelt fængsel og pålagt ansva
ret for Gentofteulykken. Han efterkom ikke i
rette tid stopsignalet før stationen, og des
uden synes vakuumbremsen at have svigtet,
hedder det i dommen.
Carl Hansen afskediges uden pension, og
statsbanerne kræver en erstatning på 44.875
kr. De 23.618 kr. for skade på materiellet, de
21.257 kr. i foreløbige understøttelser til de
skadelidte.

Statuen forarger,
får figenblad på?

København, 26. januar 1897
I al hemmelighed er der i den senere ti
gennem Landmandsbanken tegnet e
kapital på 3,5 mill. kr. til start af et nj
firma, der blev stiftet i dag. Firma«
skal hedde Det østasiatiske Kompagi
eller kort og godt ØK.
Manden bag det ny firma er chefe
for Andersen & Co. i Bangkok i Sian
kaptajn H.N. Andersen, 45. Hans virl
somhed, som ejer store teaktræsplanti
ger og en savmølle med 200 arbejdere
Siam, skal danne grundstammen i d(
ny ØK.
Andersen, der er født i Nakskov, sto
tidligt til søs, blev styrmand og sener
kaptajn. Man siger, at han begyndte si
virksomhed i Bangkok som bordelvær
Senere oprettede han sit siamesisk
handelsfirma i samme bygning, hvc
bordellet havde haft til huse.
ØK ventes at give ca. 8 pct. i udbytt
til aktionærerne.

David - på vandring.

København, september
1897
Michelangelos kæmpe
statue af David i bron
zekopi, som brygger
Carl Jacobsen sidste år
skænkede Københavns
kommune i anledning
af sit 25-års jubilæum,
har endelig fundet et
blivende sted: godt
gemt i Østre Anlæg
bag Kunstmuseet.
Statuen blev først
opstillet på den grønne
plæne foran Vartov,
men det var mere end
de ældre damer i stif
telsen kunne tage. De
protesterede mod at
have det store, nøgne
mandfolk stående uden
for deres vinduer.
Så blev David med
stort besvær anbragt
på en blokvogn, og i
den følgende tid blev
han kørt rundt i byen.
Man forsøgte sig med
opstillinger
foran
Glyptoteket, på Ve
sterbros Passage og i
Aborreparken,
men
ingen af dem var til
fredsstillende.

Latterlig
Endelig troede man at
have fundet et pas
sende sted bag Helli
gåndskirkens gitter ud
mod Strøget, men den
store figur ragede helt
op mellem træerne og
tog sig mildest talt lat
terlig ud.
I Østre Anlæg får
David formentlig lov at
stå i fred, men måske
får han for en sikker
heds skyld figenblad
for at imødekomme of
fentlighedens krav om
anstændighed - også
til statuer i kold bron
ze.

Andersen
stifter nyt
firma: ØK

Dagmar Hansen - noget at se på.

Oh, dejlige Dagmar
Sangerinden Dagmar Hansen, der optræder i Nationals Varieté, er blevet
alle københavneres øjesten.
Hendes buttede, flot kurvede skikkelse falder i tidens smag, og hun optræ
der med en blanding af pikant dristighed og elskværdig borgerlighed, som
alle kan li’.
Og så bærer man gerne over med, at hendes talent ikke er iørefaldende.
Som en anmelder skrev: »Der bor kun en lille sangfugl i hendes bryst. Men
den bor kønt.«
Når frk. Hansen synger »Oh Dagmar, oh Dagmar, vil du være min, så vil
jeg være din«, synger hele København med på omkvædet og hylder begejstret
vor eneste varieté-diva af format.

Drachmann laver stor
skandale i Det kgl.
København, 14. marts
1898
En storm af forargelse
er slået sammen om
digteren
Holger
Drachmann efter en
episode efter pre
mieren på hans nyeste
melodrama »Vølund
smed« på Det kgl. Te
ater i aftes.
Efter tæppefald blev
der klappet begejstret i
flere minutter, og pub

likum ville se digteren.
Drachmann rejste sig
fra sin plads i første
parket og vinkede til
tavshed, hvorefter han
holdt følgende tale:
»Et leve for den dan
ske skueplads. Et leve
for det sprog, der har
skabt disse skønne to
ner. Et leve for den sto
re, noble kvinde, der
har inspireret mig til
dette digterværk. Tak.«

Alle og enhver ved,
at han tænkte på
» Edith«, syngepigen
Amanda
Jensine
Nielsen, som han traf
ude på Frederiksberg i
Carl Kehlets »Café
Chantant«, nu Lorry
Feilbergs store forly
stelsesetablissement.
Hun har siden været
hans muse - til borger
skabets kildrende for
argelse.

De elektriske sporvogne på Kongens N;
torv under opladning ved akkumulators
ne. Droskekuskene, som har holdeplad
ved siden af, klager over, at akkumulah
rerne støjer.

De første
elektriske
sporvogne
København, 5. marts 1897
I dag kørte Københavns elektrisk
sporvogn sin første tur fra Kongens Nj
torv til Nørrebrogade 198.
En mængde mennesker havde samle
sig på torvet i håb om at komme med p
jomfruturen eller i det mindste ovei
være starten. De hilste afgangen me
et rungende hurra.
Sporvognene bliver opladet med ah
kumulatorer på Kongens Nytorv. Vog
nene er af ny konstruktion med plad
til 20 passagerer inde i kabinen og 2
på for- og bagperron.
På et skilt hos vognstyreren står dei
at det er forbudt at konversere han
Gør man det alligevel, har han lov t:
ikke at svare.

FØRSTE GANG:
HELE LANDET I
ARBUDSKAMP

Danmarks

i
•i

Nyheder

Kun 7kr. om
ugen til hver
De samvirkende Fagforbund udbetaler hver orga
niseret arbejder 7 kr. om ugen i understøttelse
plus 50 øre for hvert barn. Det er under en tredje
del af en gennemsnitsugeløn, så de lockoutede og
deres familier har svært ved at få det til at løbe
rundt.
Pengene kommer ind ved bidrag fra ikke-lockoutede arbejdere som i gennemsnit hver betaler
2,50 kr. af deres ugeløn til deres kammerater.
De eneste, der lever højt på lockouten, er låne
kontorer og pantelånere. Allerede på lockoutens
første dag var der stort rykind. Kvinder kom med
familiens dyner byltet sammen under armen, med
overfrakker og andet gangtøj, som kan undværes i
sommermånederne.
Banker og sparekasser har noteret det hidtil
største udtræk på en enkelt dag.

Arbejdsmændenes Forbunds skovtur til Ulvedalene i Dyrehaven mandag 17. juli 1899. Når man alligevel er ude
lukket fra arbejdspladsen, kan man lige så godt nyde livet Der er i øvrigt stor tilslutning til foredrag og kurser i
denne sommer.

Arbejdsgiverforeningen
lockouter40.000 mand
København, 23. maj
1899
Den nystiftede ar
bejdsgiverforening lock
outede i dag 40.000 ar
bejdere og startede
dermed den første
landsomfattende ar
bejdskamp herhjemme.
Arbejderne har kun
fået én dags varsel. I
går på den første ar
bejdsdag efter pinse
var der på de fleste fa
brikker og værksteder
i København og i køb
stederne og på bygge
pladserne landet over
opslag med følgende
ordlyd:
»Onsdag den 23. ds.
ved normal arbejdstids
ophør kl. 6 aften skal
enhver medtage sine
personlige ejendele her
fra
arbejdspladsen,
som derefter lukker
indtil videre.«
Lockouten rammer
blikkenslagerne, for

merne, malerne, me
kanikerne, maskinar
bejderne,
murerne,
stukkatørerne,
tøm
rerne, savværksarbej
derne,
maskinsnedkerne, jord- og beton
arbejderne, kuskene og
værftsarbejderne, samt
alle arbejdsmænd, der
er beskæftiget som
hjælpere i disse fag.
Der ligger nok en
række konkrete strids
spørgsmål bag konflik
ten, men den er først og
fremmest en styrke
prøve mellem Dansk
arbejdsgiverforening
og De samvirkende
Fagforbund.
Arbej
derne har presset
hårdt på i de senere år,
og ved hjælp af strejker
har de opnået betyde
lige forbedringer i lønog arbejdsforhold. Nu
er
arbejdsgivernes
tålmodighed bristet, og
de har omsider organi

seret sig for at kunne
tage kampen op med
arbejderne.
Nu fyger erklærin
gerne fra de krigsfø
rendes hovedkvarte
rer, arbejdsgivernes i
ejendommen
Ved
Stranden 6, arbejder
nes i Brolæggerstræde
11, hvor også »Social-Demokratens« re
daktion og trykkeri
har til huse.
Generalerne i krigen
er fagforbundenes le
der Jens Jensen, 40,
og
arbejdsgiverfor
eningens
formand
Niels Andersen, 64.
Sidstnævnte forud
ser tilsyneladende at
der vil gå lang tid, in
den der kan blive tale
om forhandlinger til
løsning af konflikten.
Han er i dag rejst på
fem ugers kurophold i
Ems i Tyskland.
Jensen er hjemme.

Gratis bygvandgred
De samvirkende me
nighedsplejer i Køben
havn har åbnet mad
uddelingssteder to ste
der: i Stormgade og i
Nørregade. Her kan
nødstedte to gange om

ugen få et måltid varm
mad, der enten består
af en skål bygvandgrød
med mælk eller en kar
toffelret. Der er alle
rede kø af sultne langt
hen ad fortovet.

Arbejdsgiverne:
Afvis danskere,
der søger arbejde

Niels Andersen bejdsgivergeneral.

ar

De samvirkende Fagforbund opfordrer lockoutede
arbejdere, som ikke er bundet af deres familie, til
at søge job i udlandet, og man søger at hjælpe
udvandrerne med lån til rejsen og kontakter i det
fremmede.
Arbejdsgivernes modspil er kommet prompte.
De har bedt deres udenlandske broderorganisationer om at afvise danske, der søger arbejde.

Sidste: Forlig
Jens Jensen - arbejder
nes leder.

København, 5. september 1899
Efter 100 dages arbejdskamp blev der i dag sluttet
forlig mellem de stridende parter, Dansk Arbejds
giverforening og De samvirkende Fagforbund.
De betegner begge septemberforliget som en
sejr, og det er korrekt, idet der nu opstilles faste
regler for forholdet mellem dem. Konflikter, som
ikke kan forhandles til en fredelig løsning, skal
for fremtiden indbringes for en såkaldt fast vold
giftsret.

Skuespiller og kritiker i
ublodig duel på pistoler
København, 10. februar 1900.
To af hovedstadens kendte navne, skuespiller ved Det kgl. Teater,
Robert Schyberg, 28, og »Politikens« teaterkritiker, dr. phil. Edvard
Brandes, 53, udkæmpede i morges en duel i Ermelunden.
Parterne udvekslede fire skud, men ingen af dem ramte, så de to
duellanter gik uskadte ud af kampen.

Jaegers
Original Normal
Underbeklædninf
fremstilles kuo i
prim« Kvaliteter og
krymper ikke i Vask.

Ifaaea kaa
1 Bneudaalget

Østergade 61.
Hajhrohu«.

Baggrunden er skue
spillerens vrede over
kritikerens anmeldel
se.
Brandes havde efter
Det kgl. Teaters pre
miere på Holbergs
»Gert Westfaler« skre
vet:
»Med hr. Schyberg
som en Leander, der
havde den underligste,
forsigtigste gang. Man
tør slet ikke antyde,
hvad man kom til at
tænke på.«
Schyberg, som i flere
år har følt sig forfulgt
af »Politiken«, beslut
tede at statuere et ek
sempel. Bevæbnet med
en stok tog han ind på
Østergade for at passe
Brandes op, når han
kom til »Politikens«
redaktion i Integade.

I>en

liernmle Srlie „OHen/en«
lilomet“ er uden Medbejler i Verden.

Itet er aldelen Hinnligl at o/nlage
nogen Knnet < <i«M Skenhed, den
frembringer. IWn er en hejti Iwhejelig
og lorintkende lUlum for Huden, wm den
meddeler en fin lllndhed og Renhed med
Liljen, og Rounl K.rrer og Vellugt
Eu. i 30 Øre pr Sili. hor lir Hof
l rtekrxmmer Selomomen, Bredg.de Jl.

1 de kendte Depoter i riovinternr
Central-Depot: Lille Kongenegade 3*

Som læge overværede
dr. med. A. Pers duel
len, men der blev altså
ikke brug for hans fag
kundskab.
I en fælleserklæring
har sekundanterne ef
ter duellen understre
get, at der ikke var tale
om en skinduel.
Duellen var alvorligt
ment, selv om den ikke
førte til noget resultat.

Da Brandes dukkede
op, slog Schyberg ham
over ansigtet med sin
tykke stok,
mens
Brandes værgede for
sig med sin paraply,
som brækkede under
kampen.
Da folk begyndte at
stimle sammen, for
svandt Schyberg, og
Brandes fortsatte til
»Politiken«, hvis re
daktør, Viggo Hørup,
straks klagede til te
aterchefen,
grev
C.C.S.
DanneskjoldSamsøe.
Dagen efter beklagede
teaterchefen det skete,
og han tilføjede, at
Schyberg havde und
skyldt episoden, over
for ham. Men den føl
gende dag udtalte sku
espilleren i »Vort
Land«:
»Nogen undskyld
ning over for dr.
Brandes eller »Politi
ken« er ikke afgivet.«
Så krævede Brandes
oprejsning og udford
rede Schyberg til duel.
Som den fornærmede
part valgte Brandes
våben, og han be
stemte sig for pistoler.
Betingelserne for duel
len fastsattes som føl
ger: 1) Der skydes på
20 skridts afstand og

automobil, der
sparer hesten
VI PRØVEKØRER
DE NYE BILER
Af Henrik Cavling
København, 25. juli 1900
Vi havde i går anledning til at køre en
tur gennem Nordsjælland med det
første automobil, der er udgået fra en
dansk fabrik.
Vi startede fra Hotel d’Angleterre
klokken 10 og kørte ud ad Go thersgade
langs med søerne ad Strandvejen til
Hellerup, derfra gennem Gentofte og ad
Kongevejen til Hotel Lyngby.

Lader sig styre
Motorvognen passerede altså stærkt
befærdede gader, ad den fedtede
Strandvej og det bakkede terræn, til
dels belagt med skærver.
Herunder havde vi al fornøden lejlig
hed til at konstatere, at automobilet
uden vanskelighed lader sig styre gen
nem vognfærdslen, at det ikke skræm
mer hestene, og at det er i stand til at
holde sin fart på mindre gode veje.
Maskinen synes at kunne tilbage
lægge et par danske mil på trekvart ti
me.

Ganske behagelig

Overfaldet

Undskyldningen

Kunsten at blive smuk.

veksles eventuelt fire
kugler. 2) Parterne
stilles op med ryggen
mod hinanden, der tæl
les 1, 2, 3. Parterne gør
front og skyder.
Brandes havde for
fatterne Peter Nansen
og Erik Skram som se
kundanter, Schyberg
havde valgt skuespil-,
lerne Karl Mantzius og
Poul Nielsen.

Første danske

Prinsesse Alexandrine med lille prins Frederik.

Han skal på tronen

når hans oldefar,
farfar og far dør
Sorgenfri, 10. marts 1899
Prinsesse Alexandrine fødte i dag en søn, hendes
og prins Christians førstefødte.
Fødslen har været ventet længe, men først i
morges hørte københavnerne salutten fra batte
riet Sixtus. Man talte på fingrene. 27 skud. Det
var altså en prins.
Kongefamilien omfatter nu fire generationer
med hver sin nuværende eller kommende konge:
Kong Christian 9, hans søn, som bliver konge un
der navnet Frederik 8., hans sønnesøn, der bliver
Christian 10., og hans oldebarn, som til sin tid
bestiger Danmarks trone som Frederik 9.

Motorvognen er udgået fra firmaet J.
Theodor Brems’ etablissement i Viborg.
De to unge fabrikanter, af hvilke den
ene personlig styrede motoren, har ar
bejdet på franske værksteder og har der
fået indsigt i den særlige franske fabri
kation.
Den af dem konstruerede vogn har
fire hjul, plads til tre personer. Kørslen
er ganske behagelig, om end man til ti
der generes af en støj.

Hviler sig ikke
Prisen på køretøjet vil blive ca. 2.000
kr. Det er altså dyrere end en alminde
lig vogn. Men automobilet sparer he
sten, og når det står, æder det intet.
Desuden kan man komme fra den ene
rejse og straks begive sig ud på den an
den. Maskinen hviler sig ikke for at
samle kræfter. Den går, når man blot
har lidt olie og benzin.

Motorvognen „Brems“
Ty*. A
før 2 i 3 Pinner
fr»

A. L. Brems's Fabrik, Viborg.

Tag en omstigning
København, 1899
Københavns Sporveje har indført en såkaldt om
stigningsbillet. Med den køber man ret til at køre
med flere linier inden for en time. Konduktøren
angiver med klip i billetten, hvornår den udløber.
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Hererden
første bonde
i kongens råd

I RIGSDAGEN
København, 24. juli 1901
Kongen udnævnte i dag en ny regering af
venstrefolk, og dermed får flertallet endelig
magten, som grundloven foreskriver.
Ved valget i april fik det hidtidige rege
ringsparti, Højre, kun 46 mandater, mens op
positionen, anført af Venstre, fik 134.
Hidtil har kongen holdt på sin ret til at
vælge ministerium, og han har igen og igen
bedt Højre om at danne regering. Men oppo
sitionen har valg til valg presset hårdt på for
at komme til magten, og omsider har kongen
bøjet sig.
Det vil sige, at parlamentarismen endelig
bliver praktiseret i Danmark.

Ole Hansen - symbol på systemskiftet.

Landbrugsminister Ole Hansen er »den første
bonde i kongens råd«. Han er selv bondesøn
og gårdejer på Sjælland. Han er modellen på
en venstremand: højskole, landsbrugsskole,
overtagelse af faderens gård, kommunale til
lidshverv, mejeriformand, med i bestyrelsen
for det lokale venstreblad og bestyrelsesmed
lem i Den sjællandske Sparekasse.
Statsministeren er ikke betænkelig ved at
have valgt Hansen. »Han er præsentabel, og
det er vist, at Hansens opførsel også på hoffets bonede gulve er ulastelig. En dame har
spurgt mig, om det er sandt, at landbrugsmi
nisterens kone malker 23 køer om dagen, og
jeg svarede: »Jo, er det ikke en flink kone?«

Ministerlisten
I sin helhed ser den ny ministerliste sådan ud:
Stats- og udenrigsminister, professor, dr. jur.
J.H. Duntzer.
Justitsminister, højesteretssagfører P.A. Alberti.
Kulturminister, statsrevisor J.C. Christen
sen.
Finansminister, grosserer C.F. Hage.
Landbrugsminister, gårdejer Ole Hansen.
Trafikminister, redaktør Viggo Hørup.
Marineminister, kontreadmiral F. Jøhnke.
Krigsminister, oberst W. H. O. Madsen.
Indenrigsminister, redaktør E. Sørensen.

15.000går

30 års kamp
København, 25. juli 1901
Her er avisernes kommentarer til regeringsskif
tet. Nationaltidende: Venstre har altså nået sine
længslers mål. Venstreministeriet er dannet. Det
kostede besvær at finde mændene, men det lykke
des omsider. De nye ministre vil nu erfare, at det
er lettere at »gennemhåne« et ministerium end
selv at overtage ansvaret.
Berlingske Tidende: Alle vil forenes i ønsket
om, at den højt ansete jurist i hvis hånd Hs.kongen har lagt sammensætningen af det nye mini
sterium, må have en lykkelig hånd.
Politiken: Det er tredive års kamp, som nu er
endt med sejr for frisindede ideer og demokratiske
anskuelser.

til kongen

J.C. Christensen, 45, er tidligere skolelærer fra Hee i
Jylland. Nu er han regeringens egentlige leder.

København, 1. september 1901
15.000 mennesker fra hele landet gik i dag i optog
til Amalienborg for at takke kongen for den ny
regering.
Mens regnen piskede ned over de mange men
nesker, sagde kongen fra balkonen:
»Jeg takker Dem for Deres hyldest.«
Og så råbte man hurra, selv om mange mente,
at det egentlig var overflødigt at takke kongen
for, at han omsider opfyldte grundloven.

Slut med at gå på

To brødres
succesdebut

bordel i Danmark

Damerne er især vilde med Adam Poulsen,
som spiller Nat. Her ses han med broderen
Johannes stående i en scene fra skuespil
let.

København, 10. november 1901
To brødre, Adam og Johannes Poulsen,
fik i aftes en forrygende debut på Dagmarteatret, hvor de spillede Nat og Dag
i Holger Drachmanns »Renaissance«.
De har ikke talentet fra fremmede.
Deres far er Emil Poulsen og deres far
bror Olaf Poulsen, et andet succesom
brust brødrepar i dansk teater.

Tre ludere fra et bordel i Holmensgade. Nu må de indlogere sig privat.

København, 11. april
1901
Så er det slut med at gå
på bordel i Danmark.
Men det er kun bor
delmutter, der bliver
arbejdsløs. De prosti
tuerede, som hidtil har
holdt til i »offentlige
huse«, kan arbejde vi
dere, blot de indlogerer
sig privat.
Pigerne må slå sig
sammen om en lejlig
hed, og de behøver ikke
at sætte træpersienner
for vinduerne, som det
krævedes i bordeller
ne.
Selv om der er pla
ner om at ophæve poli
tiets tilsyn med »of
fentlige fruentimmer«,
gælder reglementet i
øvrigt foreløbig uænd
ret.

Spis dog kød

Luder i café »Det røde hav« i Holmensgade under et russisk flådebesøg.

Amalienborg
forbudt område

Nu skat af indkomst

De prostituerede skal
være indskrevet hos
politiet, (i København
ligger tallet omkring
200). Politiet har ad
gang til deres værelser
dag og nat, og de må
regelmæssigt under
kaste sig lægeundersø
gelse.
Pigernes bevægel
sesfrihed er yderligere
begrænset. De må ikke
færdes på Amalienborg
og i Amaliegade, ikke
på byernes hovedgader
efter kl. 12 middag,
ikke sidde på re
stauranter og kafeer og
kun sidde på særlige
pladser i teatre og va
rieteer.

København, 1903
Rigsdagen har vedta
get en ny skattelov,
som bryder med alle
gamle principper så
som tiende, hartkornsskat m.m. Fremtidig
skal vi betale skat af
vor indkomst.

Der bliver lignet ef
ter en progressiv skala.
F.eks. skal man af en
indtægt på 2.000 kr.
betale 1,4 pct., mens
man skal af med 2,5
pct., hvis man tjener
100.000 kr.
Mange er forargede

over det posekiggeri,
der bliver tale om, men
det er frivilligt at ind
sende selvangivelse.
Er der ikke indsendt
selvangivelse fastsæt
tes skatten efter lig
ningskommissionens
skøn.

Prygl til voldsmænd
København, 1905
Justitsminister P. A.
Alberti har fået vedta
get sin »pryglelov«, der
indeholder bestemmel
ser om, at mænd mel
lem 15 og 55, der findes

skyldig i voldtægt,
grov legemlig vold el
ler uterlighed over for
mindreårige,
kan
idømmes en dragt
prygl. Dermed mener
Alberti og hans til

hængere at kunne
dæmme op for de se
nere års voldsterror,
især ved badestederne.
Ministeren er enig med
dem, der mener, at kun
prygl hjælper.

Digteren Carl Ewald har skrevet føl
gende åbne brev til Adam Poulsen:
Som lys er De tændt, og som lys vil
De skinne.
Mænds øjne vil dugge og kvinders
hjerter banke, hvor De kommer frem.
For De er, hvad vi elsker og savnede så
bittert: Aladdin, født med appelsinen i
turbanen.
De vil ikke vredes, når en digter af sit
ædle hjertes dyb retter en varm og ær
bødig bøn til Dem. Med angst har jeg
erfaret, at De hylder vegetarismen.
Men tro mig, i disse barske egne kan
man ikke elske af grønkål, ingen an
stændig skinsyge næres af æbler, ingen
manddom opstod af bønner. Der gives
lykkelige himmelstrøg, hvorunder der
blev en helt af en tomat. Men det er
ikke her, min unge herre. Min bøn til
Dem er da, at De skal spise kød.

Giv mig nødder
Adam Poulsen svarer:
Bare jeg må beholde den appelsin, De
så venligt kaster i min turban, og mit
æble. Vil så digtere og forfattere for
syne mig lidt rigelig med nødder, skal
det ikke være kostens skyld, om jeg
ikke knækker dem, selv om de kan
blive hårde iblandt.

Bedre og bedre
Emil Poulsen, skuespillerbrødrenes far:
Mine to yngste sønner (22 og 20 år)
har nu i fem år (uden overtalelse) ikke
smagt kød (eller nogen som helst andre
stimulanser som vin, alkohol, tobak
osv.). De befinder sig bedre og bedre legemligt som åndeligt - arbejder med
humør og kender ikke til træthed.

ELLEHAMMER
PÅ VERDENS

Danmarks

>0
g
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FØRSTE FLYVETUR
Lindholm, 13. septem
ber 1906.
Her flyver den danske
opfinder Jacob Chri
stian Ellehammer, 35,
i sin hjemmebyggede
maskine hen over den
lille ø Lindholm i Små
landshavet. Det er
første gang i verdens
historien, det er lykke
des at lette med et ap
parat, som er tungere
end luften.

Øjenvidne
Broderen fortæller: »Han
prøvede luftskibet på
banen. Vind 2-3 m i
nordøstlig
retning.
Kørte hele banen
rundt, svævede med
bag og forhjulene, ca.
42 meter i en halv me
ters højde idet den bra
sede op mod vinden.
Ellehammer var hele
tiden ombord. Tog bil
leder af flugten. Brud
på karburator.«
Flyvningen
fandt
sted på Lindholm, som
grev Knuth, Knuthenborg har stillet til rå
dighed for Ellehammers forsøg. En halv
snes mand har jævnet
en cirkelformet bane
øen rundt. Selve fly
vemaskinen er under
forsøgene tøjret til en
mast i banens cen
trum.

Lo ad ham
Mange har leet ad den
35-årige urmager fra
Nykøbing Falster, men
han har aldrig selv væ
ret i tvivl om, at hans
ideer var de rette.
Netop som Elle
hammer havde nået
målet modtog han et
budskab fra en engelsk
professor, som skrev:
»Jeg beundrer deres
farlige forsøg, - men
een ting glæder mig:
De risikerer ikke at
falde ned, for de kom
mer nemlig aldrig til
vejrs« .

Opfandt sin
egen motor
Jacob Christian Ellehammers flyvende ma
skine er resultatet af
årelang videnskabelig
forskning og hårdt
teknisk arbejde. Elle
hammer blev grebet af
tanken om at bygge en
flyvemaskine, da han
som dreng legede med
drager hjemme på Fal
ster.
Siden studerede han
fuglene, og han har

specielt beregnet for
holdet mellem vingeareal og legemsvægt
hos store fugle som
stork og albatros. Han
konstruerede et fly,
hovedsageligt af sejl
dug, lægter og stålwirer, men han manglede
stadig en motor, der på
en gang kunne levere
hestekræfter nok til at
få maskinen til at lette
uden at være for tung

til at forhindre den i
det.
Den konstruerede
han selv, idet han
fandt på at lave en
»stjernemotor«, hvor
cylindrene er anbragt i
en kreds uden om ak
sen. Motoren, der efter
utallige havarier og
forgæves forsøg fik Ellehammers maskine^ i
luften er på 18 heste
kræfter.

For første gang har et menneske hævet sig fra jorden i
en maskine, der er tungere end luften. Mennesket var
en dansker, Jacob Christian Ellehammer, fotograferet
på den historiske tur af sin bror Vilhelm Ellehammer.

Ellehammers
næste mål:
den fri flugt
Selv om Ellehammer på verdens første flyvetur
kun fik sin maskine en halv meter op fra jorden,
er han overbevist om, at den nok skal kunne stige
langt højere, ja op til flere hundrede meter, hvis
blot der er tilstrækkelige mængder olie og benzin
om bord.
Opfinderen har planer om at flytte forsøgene
fra Lindholm til Sjælland for at eksperimentere
med en helt fri flugt.
Ellehammer arbejder også med at udvikle en
endnu kraftigere motor til sin maskine.

Ole Olsen vil være
Danmarks filmkonge
København, marts 1906.
Ole Olsen, direktør for biografen i Vimmelskaftet
i København har sat sig for, at blive Danmarks
filmkonge.
I ny indrettede atelierer i Valby Mose har hans
firma »Nordisk film« med den unge skuespiller
Robert Storm Petersen som kunstnerisk leder
startet produktionen af dramatiske spillefilm.
Ole Olsen satser ikke kun på det indenlandske
marked. Han vil erobre hele verden med sine film.

Her kommer den moderne filmteknik ham til
hjælp. Det er lykkedes at producere den samme
film med et kort kys til brug på hjemmemarkedet
og med et langt kys, som skal vises for det russi
ske publikum.
Ole Olsen overvejer at indrette et atelier med
kunstigt lys efter udenlandsk mønster og han er
allerede i færd med at gøre sine film kendt i Ber
lin og London, hvor Nordisk film har oprettet
filialer.

Drachmann
vækker

skandale
København, 11. oktober 1906.
Danskerne fejrede i aftes Holger
Drachmann på hans 60 års fødselsdag.
Ved en storslået fest på Københavns
rådhus svarede den berømte digter med
en festtal^ som har vakt stor forargel
se, især i København.
Især har man hæftet sig ved Drachmanns udtalelse om, at de københavn
ske kvinder ser så yndige ud - bagfra.
Holger Drachmann ønsker ikke selv
at udtale sig om de vrede reaktioner,
men hans nære venner har erfaret, at
han føler sig dybt såret.
Fødselsdagen var startet med et fest
spil på Det kgl. Teater, som opførte
»Hr. Oluf han rider«, skrevet til lejlig
heden af Drachmann selv. Udførelsen
var noget usikker, så det kneb med
feststemningen indtil Drachmann rej
ste sig og takkede. Så ville bifaldet in
gen ende tage.

Sophus Falcks

redningskorps

Ole Olsen anmeldt

for dyrplageri ved
optagelse af ny film
Generaldirektør Ole
Olsen, Nordisk Film,
er meldt til politiet for
dyrplageri i forbin
delse med en ny film
»Løvejagten«, som han
er i færd med at optage

på øen Elleore i Ros
kilde Fjord.
Derfor har politiet
standset optagelserne
af filmen, hvor forhen
værende sergent Viggo
Larsen skulle ned

lægge de to løver, som
Nordisk film har købt
af Zoologisk Have.
Bag politianmeldel
sen mod Ole Olsen står
Foreningen til Dyrenes
Beskyttelse.

Løvejagten optaget
trods politiforbudet
Trods politiforbud mod
at slippe to løver løs på
øen Elleore til optagel
ser af filmen »Løvejag
ten«, er filmen nu alli
gevel indspillet.
Nordisk Films gene
raldirektør Ole Olsen
var ikke til stede

under
optagelserne.
Justitsminister P.A.
Alberti har svaret med
at give Ole Olsen for
bud mod at vise filmen.
Gør han det, vil bevil
lingen blive taget fra
ham.
Filmen viser hvor

dan en løve angriber og
dræber først et lille
kid, siden en hest, in
den den falder for en
kugle fra Viggo Lar
sens gevær, og hvordan
den anden løve også
falder for sergents
skud.

En scene fra Nordisk
Films første produktion,
»Den sorte Greve«. Man
den, der bliver dolket i
vinduet, er selskabets
kunstneriske leder, Ro
bert Storm Petersen.

Filmen
har gjort
ham til
stjerne
En lang række spille
film fra Nordisk film
har gjort forhenvæ
rende sergent Viggo
Larsen til skuespil
ler-stjerne. I langt de
fleste produktioner fra
Ole Olsens selskab
med isbjørnen på jord
kuglen som bomærke,
er det eks-soldaten, der
er hovedkraften.
Således var han
stjernen i selskabets
første film »Den sorte
Greve«, og også i to
film, der ventes at
blive klar til forevis
ning i nær fremtid,
spiller Viggo Larsen
hovedrollen.

København, 1906.
Direktør Sophus Falck har startet en
privat konkurrent til det kommunale
brandvæsen. Hans såkaldte rednings
korps, som råder over at mindre antal
udrykningskøretøjer, har til huse i Ny
Vestergade i København.
Myndighederne ser ikke venligt på
Falcks initiativ, og især brandvæsenets
chef, oberst Meyer har udtalt sig lidet
smigrende om sin nye konkurrent.
Men Sophus Falck ser lyst på fremti
den. Om nogle år, vil hans rednings
korps slet ikke kunne undværes, mener
han.

Operettestjeme
skudt ned af
jaloux mand
Aalborg, 4. juni 1907.
Vanvittig af jalousi gik den kendte
skuespiller Ludvig Nathansen i nat til
angreb på sin kone, den populære unge
operttestjerne Gerda Krum-Nathansen.
Gerda Krum blev ramt af en kugle i
brystet og ved tindingen. Den sidste
sidder fast i kæbebenet. Lægerne me
ner, hun er uden for livsfare.
Efter mordforsøget på sin kone, begik
Ludvig Nathansen selvmord.
Jalousidramaet fandt sted på parrets
hotel i Aalborg, hvor Gerda Krum net
op var blevet fejret for sin succes i ope
retten »Den glade Enke«.
Parret havde efter forestillingen
spist middag med nogle venner. De trak
sig tilbage ved midnatstide. En time
senere rev Gerda Krum sin dør op, vak
lede ud på hotelgangen og råbte »Han
har skudt mig«.

ALBERTI GÅR
IET,
SVINDELTIL
15 MILLIONER

JHL Nyheder

København, 9. september 1908
Geheimekonferensråd P.A. Alberti, 57, lan
dets justitsminister indtil for seks uger siden,
har i dag meldt sig selv til politiet for falsk og
bedrageri.
Alberti har brugt ca. 15 mill. kr. på fejl
slagne spekulationer, især i sydafrikanske
guldminer. Bedragerierne går over ti år til
bage og har først og fremmest ramt Den sjæl
landske bondestands Sparekasse og Smør
eksportforeningen. Begge steder var Alberti
formand.

”Den er falsk”
Da han meldte sig, fremviste Alberti en deposi
tumkvittering fra Privatbanken for obligationer
til 9 mill. kr.
»Den er falsk,« tilstod Alberti.
Alberti meldte sig i politikammeret på domhu
set på Nytorv ved middagstid. Han ankom i hestedroske. Da kusken spurgte, om han skulle ven
te, svarede Alberti:
»Nej, ikke i dag«.
Alberti forlod sit hjem på Set. Annæ Plads tid
ligt i morges. Som sædvanlig gik han til sin bar
ber. En halv time efter, at han havde forladt barberstuen, kom han igen, satte sig i stolen og for
langte at blive sæbet ind. Han havde glemt, at
han allerede var blevet barberet.

P. A. Alberti.
„Naar Enden er god, er Alting godt»“

Statsminister
Christensen
fik nyheden
på Toldboden

Tilståelsen
På domhuset spurgte Alberti efter opdagel
sespolitiets chef, politiinspektør Madsen, men
han var ikke til stede, og Alberti blev i stedet
vist ind på overbetjent Jacobsens lille kontor.
Her tilstod han sin svindel.
Straks efter blev Alberti ført over i arre
sten, hvor arrestforvarer Nielsen måtte skifte
sengen ud. Den almindelige var alt for lille til
den store mand.

Havde revolver i
skrivebordsskuffen
Straks efter Albertis
arrestation foretog po
litiet en ransagning på
hans kontor i Spare
kassens bygning på
hjørnet af Ny Vester
gade og Vester Vold
gade.
På sofaen lå excellensens kjolesæt med
kommandørkorset og
andre høje ordener i
reversen.
Alberti
havde været til mid
dagsselskab om afte

nen og havde skiftet på
kontoret.
I hans skrivebords
skuffe fandt man en
revolver. Den beslag
lagde politiet, samtidig
med at to flyttevogne
hentede så at sige alt i
kontoret og bragte det
til 7. kriminalkammer.
Vrede
indskydere
belejrede hele dagen
Sparekassen, men per
sonalet havde drejet
nøglen om.

Statsminister I.C. Christensen fik nyheden om
Alberti-affæren på Toldboden. Sammen med sine
ministerkolleger ventede han på at byde en række
udenlandske fyrster velkommen til Danmark.

Regeringen har
søgt sin afsked
Alberti - falden storhed.

København, 10. september 1908
Statsminister I.C. Christensen har i dag - som
ventet - indgivet sit ministeriums samlede af
skedsbegæring til kongen. Efter Alberti-skandalen kan regeringen ikke fortsætte.

Tegneserie
derforarger

Her er Svendsen i sin dragelignende flyvemaskine på vej over Sundet.

Knold og Tot slipper gækken løs på hr. og
fru Vom.

Over Sundet i fly
Malmø, 17. juli 1910
En af dansk flyvnings vovehalse, Robert
Svendsen, 26, landede i morges kl. 4.35 tæt
ved Lindhamn med sin maskine, og han er
dermed den første, der har fløjet over Øre
sund.
Allerede kl. 3.30 steg han første gang op i
sin Voisin-todækker for at prøve motoren,
som han selv i går skilte ad under et grundigt
eftersyn.
Han fløj i en stor bue ud over Sundet, og på
jorden troede man, at han var på vej til Mal
mø, men han vendte tilbage igen. En kraftig

sidevind havde slået ham ud af kurs. Kl. 4 be
sluttede han at prøve igen. Efter et tilløb på
kun en halv snes meter trak han maskinen til
vejrs og fløj ud over Sundet lige mod den op
gående sol.
Svendsen blev hjerteligt hyldet af en
mængde mennesker, som havde ventet på
ham, bl.a. den svenske flyver, baron Carl Gu
stav Cederstrøm, der bød danskeren vel
kommen med disse ord:
»Goddag, din javel. Det gør mig ondt, at du
kom først, men du skal alligevel have ros for
din dåd.«

Teatrets førstedame går,

er blevet grebet af Gud
København, 13. marts
1910
Dagmarteatrets pri
madonna og en af
dansk teaters største
talenter, Anna Larsen,
har sagt skuespilkun
sten farvel for at slutte
sig til pinsebevægel
sen.
I et brev til sine kam
merater skriver hun:
»Grunden til, at jeg
ikke kan forene livet
ved teatret med mit
nye åndsliv er denne,
at jeg er blevet grebet
af Gud igennem det ty
vende
århundredes
vækkelse eller pinse
bevægelsen, som vist i
dette øjeblik tæller
sine 100.000 tilhænge
re.
I denne vækkelse er
den apostoliske tid
kommet tilbage. Men
nesker bliver døbt med
Guds ånd på samme
måde som på pinseda
gen og med de samme
ydre tegn - den synlige
ild og tungetalen. Syge
helbredes for kroniske
sygdomme. Blinde får
deres syn, krøblinge
bliver helbredt, døde
opvækkes - alt dette er
kendsgerninger. Jeg
har adresserne på en

Anna Larsen - prima
donnaen.

mængde mennesker,
som er helbredt for
kræft, tuberkulose, ny
rebetændelse, lamhed
og blindhed - alle hel
bredt i tro.
Dette hører dog kun til
de ydre mirakler, jeg
har set og hørt, og som
mange af jer sikkert
mener, I kan finde en
naturlig forklaring på.
Men det under, der er
sket i mit eget indre,

den forandring, der er
foregået med min ka
rakter i det øjeblik jeg
troede, at Kr istus er
død for mine synder,
det er - tro mig - et
større mirakel end alle
de ydre, jeg har ople
vet.
Anna Larsens sidste
rolle blev »Kamelia
damen«, som hun var
på turné med sidste
sæson.

Bilerne må

kun køre

i dagtimerne

Anna Larsen i sin sidste
rolle som Kameliadamen.

København, 21. maj
1910
Rigsdagen har vedta
get en billov, der stiller
skrappe krav.
Ingen kan få fører
bevis, før han i mindst
en måned har gen
nemgået et kursus i
vognens behandling.

Motorvogne har kun
lov til at køre på ho
vedvejene om dagen
fra en halv time før
solopgang til en halv
time efter solnedgang i
vinterhalvåret.
Om
sommeren er det til
ladt at køre i bil døgnet
rundt.

København, 1908
Ugebladet »Hjemmet« er begyndt at
bringe en såkaldt tegneserie, som kal
des »Knold og Tot«. Serien er importe
ret fra USA og tegnet af R.F. Outcalt,
som har hentet ideen i en tysk tegnese
rie, »Max og Moritz«.
Serien om de to spilopmagere vækker
forargelse blandt pædagoger. En forbit
ret lærer skriver i »Folkeskolen«:
»Ufatteligt, at man, selv i vore mest
udbredte, folkelige ugeblade, har tur
det byde børnene disse tarvelige bille
der og denne flade, flove og dumme
tekst, som man har gjort.
Det er importeret fra Amerika, det
meste af dette makværk. Alle større
amerikanske aviser har et koloreret
søndagstillæg spækket med slige ræd
selsfulde billeder.
Det er slet bømeføde, der forfladiger
og ødelægger børnenes smag og besmit
ter deres forestillingskreds, selv om der
»endnu« er påsmurt en tynd moralfer
nis.«
Med den sidste bemærkning henty
der læreren åbenbart til, at hver serie
slutter med, at de to drenge får en for
svarlig endefuld for deres streger.

Jernbanevogne

propfulde af
seriehæfter
København, 1909
Statistisk Bureau har sat tal på et fæ
nomen, som mange mener, fordærver
ungdommen: Nick Carter-hæfterne,
som sælges i alle kiosker.
»Statistiske efterretninger«:
»Indførslen af bøger m.m. fra udlan
det er steget stærkt fra 1907 til 1908.
Da denne stigning syntes påfaldende,
henvendte bureauet sig til det køben
havnske jernbanetoldsted, hvor stig
ningen var særlig stor, med anmodning
om nærmere oplysning.
Svaret lød på, at stigningen skyldtes
Nick Carter-litteraturen. Alene i okto
ber kvartal var der ankommet otte hele
jernbanevogne, der indeholdt ltø mili.
hæfter.«

Ikke den første
København, 1908
Den danske opfinder Jacob Christian
Ellehammer var alligevel ikke det
første menneske i verden til at flyve.
Allerede i december 1903 havde to
amerikanske brødre, Orville og Wilbur
Wright held til at flyve 260 m.

SKIBET UDEN

Danmarks

£1

•S

SKORSTEN

Nyheder

ET VIDUNDER Den lille
havfrue
vartegn
for byen
»Selandia« på prøveturen. Skibets maskineri består af to ottecylindrede dieselmotorer med tilsammen 2.500
hestekræfter. Skibet er på 4.950 bruttoregistertons.

København, 17. februar 1912
Der blev skrevet søfartshistorie i dag, da
B&W efter en vellykket prøvesejlads på Øre
sund afleverede verdens første dieselmotor
skib »Selandia« til ØK.
Prøveturens eneste uheld indtraf, da et lille
norsk skib løb tværs for boven på »Selandia«
i den tro, at skibet uden skorsten var hava
rist.
»Selandia« måtte slå fuld kraft bak, og det
blev gjort så hurtigt, at udstødningsgassen
blev suget ind i ventilerne, så hele maskin
rummet fyldtes med røg.

Ellers fungerede alt,
som det skulle.
»Selandia« s diesel
motor bruger kun 8-9
tons olie i døgnet, mens
en tilsvarende damper
bruger 36 tons kul.
»Selandia« har kun 12
mand i maskinrum
met, mens damperen
skal have 25. Og selv
om man fordobler
tonnage og maskin
kraft, skal damperen
bruge
dobbelt
så
mange fyrbødere, mens
dieselmotorskibet sta
dig kan klare sig med
lidt over en halv snes
mand.
B&W erhvervede li
censrettighederne til
Rudolf Diesels nyop-

fundne motor 1897 og
gik straks i gang med
at udvikle motoren til
brug i skibe. ØK’s di
rektør, etatsråd H.N.
Andersen, som havde
blik for fremtidsper
spektiverne i motoren,
bestilte et dieselmotor
skib 1910. Og i kapløb
med andre skibsværf
ter rundt om i verden
lykkedes det B&Ws
teknisk kyndige direk
tør Ivar Knudsen at
komme først med »Se
landia« .
Første gang »Selan
dia« s motor blev afprø
vet og viste sig at fun
gere, kastede han i
glæde sin bowler højt
op i luften.

Winston Churchill
meget imponeret
London, 26. februar
1912
Under sin jomfrurejse
til Østen har »Selan
dia« i dag lagt til ved
West India Dock for at
den engelske marine
minister
Winston
Churchill kan få lej
lighed til at tage det
danske vidunderskib
nærmere i øjesyn.
Han var ovenud be
gejstret, da han i spid
sen for admiralitetets

officerer havde beset
maskinrummet, og i en
uformel tale sagde han
bl.a.:
»Danmark,
den
gamle søfarende na
tion, har vist vejen og
er gået i spidsen med et
fremskridt, som vil
blive epokegørende i
skibsfartens historie.
Den ny skibstype er
århundredets
mest
fuldkomne maritime
mesterværk.«

Alt vel ombord
Bangkok, 20. april
1912
»Selandia« kastede i
dag anker ud for ØK’s
store bygning ved Watt
Phya Kwai i Bangkok
havn. Alt er vel om
bord, og maskineriet
har opført sig upåkla
geligt på rejsen.

Her som overalt,
hvor skibet har vist
sig, vækker det opsigt,
fordi det mangler skor
stenen. Og flere gange
har andre skibe anta
get »Selandia« for ha
varist på samme måde
som nordmanden i
Øresund.

Havfruen på Langelinie.

København, 14. september 1912
København får nu et nyt vartegn, som spås stor
popularitet. Billedhuggeren Edvard Eriksen, 36,
har skabt en af H.C. Andersens eventyrfigurer,
Den lille Havfrue, i bronze, og den skal anbringes
på en sten i strandkanten ved Langelinie.
En prøveopstilling i dag faldt ud til alles til
fredshed. Især var brygger Carl Jacobsen glad.
Det er ham, der har bekostet arbejdet.
Billedhuggerens model er solodanserinde ved
Det kgl. Teater, Ellen Price.
Den lille havfrue vil uden tvivl blive et af turi
sternes kæreste motiver, når de besøger den dan
ske hovedstad, og figuren skulle også egne sig som
souvenir i miniatureudgave. Endelig kan man fo
restille sig, at havfruen må lægge krop til dansk
turistpropaganda i udlandet.

første luftekspres
Hamborg-København

Nydans,
tangoen,
slåran
København, 30. november 1912
Paladshotellets marmorsal var stu
vende fuld i går, da den unge, norske
maler Per Krogh og den yndige franske
model Lucy Vidil gav danseopvisning i
den nye dans: tango.
Den nye dans har delt københav
nerne i to lejre: for og imod. Mange
mennesker mener, at tangoen truer den
ynde og værdighed, som tidligere præ
gede ballerne.
Vi har spurgt en stribe kendte om
deres mening om den nye dans:

Hans Beck, danser:
»De moderne danse med deres trip
pende og løbende skridt virker nærmest
komisk på tilskuerne. Hele sagen er
den, at der ikke længere danses på bal
lerne for dansens skyld, men kun for at
flirte.«
Carl Jacobsen, brygger:
»Jeg kender slet ikke de moderne
danse. For mig står den gamle wiener
vals »An der schonen blauen Donau«,
som jeg dansede i min ungdom, som
toppunktet af livsglæde.«
Emma Gad, admiralinde:
»Dansen skifter form i tidens løb,
ganske som vor livsopfattelse gør det.
Mellem den gamle menuet og den mo
derne tango ligger valsen. Hvem har
ikke valseminder, hvad enten de lød
ved ballet i går - eller for længe siden.«
Robert Storm-Petersen, skuespiller:
»Jeg skaffede mig ved et lykkeligt til
fælde et indgående kendskab til de mo
derne danse, da jeg tabte en kedel ko
gende vand ned over fødderne. Jeg gen
nemgik i de følgende minutter hele re
pertoiret.«

Kæmpebiograf
Det historiske øjeblik, da »Hansa« lagde an til landing på Amager.

København, 19. sep
tember
Kl. 10.20 i formiddags
ankom den første luft
ekspres Hamborg-Kø
benhavn til flyveplad
sen på Amager. Under
hurraråb landede luft
skibet »Hansa«, der
var lettet i Tyskland
kl. 3.57 og i nattens
mulm og mørke var

»sejlet« over Østersøen.
På flyvepladsen var
der festlig modtagelse
af grev Zeppelin og
»Hansa«s fører, Hugo
Eckener. Soldater trak
»zeppelineren« ned til
jorden, og stående i
gondolen modtog grev
Zeppelin Aeronautisk
Selskabs repræsentan
ter. Ud af gondolen

ville han ikke, da det
betyder ulykke at for
lade skibet, før rejsen
er endt, sagde han. Og
»Hansa« skal efter
mellemlandingen
i
København videre til
Malmø.
»Hansa« lettede en
halv time efter og fløj
til den svenske Skåne-by.

Militær-Holdnings-Selen
fremtvinger en rank, militær Holdning hos Drenge og
Piger. Benyttes den i Tide, undgaas det, at Barnet bli
ver rundrygget.

Brystet frem, Skuldrene tilbage!
For Drenge og Piger: Kr. 3,25.
For Damer og Herrer: Kr. 3,65.
Opgiv Brvstmaal taget tæt oppe under Armene.

Standard, Vimmelskaftet 45. Telefon 9794.

”Hansa”
i revy
København, 19. oktober
1912
Scala har fået ny di
rektør, Frede Skaarup,
31, og han har fået
enorm succes med sin
første revy, som havde
premiere i aftes.
Han sværger til det
store udstyr og masser
af dejlige korpiger.
Højdepunktet af tek
nisk raffinement i af
tenens forestilling var
en papmachéudgave af
luftskibet
»Hansa«,
der gled gennem til
skuerrummet
med
søde Ella Gregersen i
gondolen.

København, 18. oktober 1912
Den danske hovedstad kan nu hamle op
med Europas storbyer hvad angår
kæmpeteatre for levende billeder. Pa
ladsteatret, der er indrettet i den gamle
banegårdshal, kan måle sig med f.eks.
Gaumont Pallace i Paris, Scala i Lon
don og Lichtspiele i Berlin.
Teatret, som åbnedes i aftes, har
plads til 2.500 mennesker. Et 30-mands
orkester underholdt før, under og efter
filmene. Efter ugejournalen vistes fil
men »Generalens børn«.

København
får stadion
København, 3. juni 1912
4.000 skolebørn indviede i går det nye,
flotte stadion på fælleden ud mod
Østerbrogade. Et sportsanlæg som
dette findes næppe magen til i mange
andre lande.
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En mærkelig

aften i byen
København, 1. august 1914
Så er verdenskrigen brudt ud. Det blev i aften
klart, at et stormagtsopgør er uundgåeligt, og
nu fyger krigserklæringerne over grænserne.
Det bliver en krig mellem Tyskland og
Østrig-Ungarn på den ene side og Rusland,
England, Frankrig og Italien på den anden.
Men en række mindre lande vil uden tvivl
blive inddraget i krigsbegivenhederne, og det

er spørgsmålet, om stormagter som USA og
Kina og Japan kan holde sig udenfor.
Danmark er fast besluttet på at forsvare sin
neutralitet, og dele af sikringsstyrken på i alt
27.000 mand er indkaldt. Soldaterne er i disse
timer på vej til deres mødesteder, mens kon
gen, regeringen og rigsdagen forhandler om,
hvorvidt vi skal tage yderligere skridt for at
holde os uden for krigen.

København, 1. august 1914
De alvorlige storpolitiske begivenheder satte
deres særlige præg på hovedstaden i aften. Det er
sjældent, at man i denne by mærker en fælles
takt. Enhver plejer at nynne sin egen private me
lodi. Men i aftes kunne man mærke, at det private
var gledet i baggrunden. Byens befolkning var for
en gangs skyld samlet om noget, der var ud over
hverdagen. Dette »noget« var krigen. Det var det
tema, som gik igen overalt, hvor folk mødte hin
anden: på gader, på cafeer, i sporvogne og i busser.
Bladenes ekstraudgaver solgtes overalt, og
deres nyheder drøftedes. Der var ualmindelig
mange mennesker på benene, og alle gik i en at
mosfære af det usædvanlige.

En opfordring
til ro og orden
København, 2. august 1914
Kongen har udsendt et budskab, som opfordrer
folk til at vise værdighed og ro i den alvorlige
situation.
»Ingensinde påkaldtes stærkere end nu an
svarsfølelsen både hos den enkelte og hos nati
onen som helhed,« hedder det i budskabet, som
slutter:
»Vi føler os overbeviste om, at stundens alvor
vil præge alle danske mænds og kvinders hand
linger.«

Miner i Bæltet
Sidste skrig i badedragter set på stranden i Hornbæk. Som det ses: striber er »in«.

Fantastisk sommervejr,
tusinder ved strandene
Hornbæk, 1. august
1914
Der har længe været
torden i luften, men fo
reløbig ser det ud til at
det flotte sommervejr
og den voldsomme
varme holder sig.
Tusinder nyder livet

på stranden, daser i
sandet og tager sig ind
imellem et forfri
skende bad i bølgerne.
Både herrer og da
mer har rig lejlighed
til at promenere den
nyeste badedragtmode.
Jo mere farvestrålen

de, des bedre. Og stri
ber er »in«. Dertil de
nye praktiske gummi
badehætter, både ryn
kede og hjelmformede.
Sommeren i år vil
sætte rekord. Varmen
begyndte allerede i ju
ni, og vejret blev endnu

bedre i juli. Dag efter
dag har barometeret
stået på »smukt«.
Den hidtil højeste
temperatur nåedes 22.
juli med 34 grader i
skyggen og en gennemsnitstemparatur af
25 grader døgnet rundt.

København, 5. august 1914
Den danske regering har i dag besluttet at spærre
Storebælt med miner.
Beslutningen er resultatet af hektiske forhand
linger, som indledtes, da den tyske gesandt i
Danmark, grev Brockdorff-Rantzau i morges kl. 8
indfandt sig for at spørge, om Danmark havde i
sinde at spærre bæltet effektivt med miner mod
begge krigsførende blokke.
Danmark befandt sig i et dilemma. Svarede vi
ja, kunne det af England og dets allierede blive
betragtet som et neutralitetsbrud, og vi kunne ri
sikere en krigserklæring. Svarede vi nej, ville ty
skerne sandsynligvis selv spærre bæltet, og det
ville betyde en krigserklæring fra den anden part.
Danmark har tilsyneladende spillet sine kort
rigtigt ved at lægge minerne ud. Den engelske
gesandt har erklæret, at han synes, det er et me
get fornuftigt skridt af Danmark.
Ordren til mineudlægningen udgik kl. 17.30.
Kl. 18.40 udgik ordre til indkaldelse af resten af
sikringsstyrken.

Slemme
og artige
soldater

Soldater af 13. bataljon i deres kvarter på et høloft i St. Magleby på Amager.

Verdenskrig på dansk
København, efteråret 1914.
|
Efterhånden føles indkaldelserne som en byrde,
Da sikringsstyrken blev indkaldt og krigen truikke mindst af de værnepligtige selv. Man synes
ede, var alle fyldt af forsvarsbegejstring, men efnu nærmest, at skyttegravene i villahaverne i
tersom det alligevel ikke bliver til noget, siver
omegnen, pigtråden, som er trukket overalt, er
luften langsomt ud af den patriotiske ballon.
| latterlig.
En af vore tapre fædrelandsforsvarere, der
har haft brug for en livremsforlænger.

Danske soldater på feltøvelse. Tilskuerne synes ikke at regne med et nært forestående angreb.

Fra sognepræst Gunnar Engberg har vi
modtaget:
»I en kirkelig egn i Jylland kom solda
terne ind i hjemmene, gik med til mø
der, søgte ikke kroen, og kompagniet
havde blanke straffeattester.
Nogle steder leger de om aftenen »to
mand frem for en enke« med dø trene i
haven, spiller kroket, får aftenkaffe og
synger aftensang.
Andre steder føjter de rundt på vej
ene i løse kæresteforhold.
Og der er egne, hvor husmødrene si
ger, at ingen kan beholde deres tjene
stepiger tjenestetiden ud - af én sørge
lig grund. Det kan hænde, at når kom
munen forlanger barnefaderen opgivet,
så ved staklerne ikke engang soldatens
navn. »Der stod 42 i huen,« er det ene
ste, de kan sige.«

Nøgne soldater
I den tid, vi har haft indkvartering, har
vi ikke turdet gå ned til stranden. Sol
daterne, der intet havde at bestille,
huserede dagen lang nede ved vandet
de badede ustandselig og badedragter
havde de ikke.
Ragna Nordstrand
Springforbi

Hæren har anskaffet sig observationsballoner.

Dm 1111«

hver Sandag praeoia Kl. 4

(Aristlansborg Slots Ridehus,
- »UM III KimUkM >1 Hu M.j, Kud|cd Md PnaMojlaut i G«Mnlii*ben

HOTHBB ITYBMEB

Krigens Gang

Soldater af 34. bataljon ved frokostbordet.

Der indsamles gaver til de indkaldte soldater. Her er to
spejderpiger ved at bære pakker ud fra »Den lille ko
mité« s depot.

Kvinderne harendelig

faet lov til at stemme
København, 5. juni 1915
Kongen underskrev i dag kl. 13.30 den ny grund
lov i et statsrådmøde på Amalienborg.
Den vigtigste ny bestemmelse er, at kvinderne
nu får valgret på lige fod med mænd.
Forslaget til loven blev endelig vedtaget i folke
tinget kl. 10 i dag med 111 stemmer mod én.

Tilhørerpladserne var tæt pakket med kvinder,
og da den sidste folketingsmand havde afgivet sin
stemme, råbte de spontant hurra for den nye lov.
Det er som bekendt forbudt i folketinget at give
bifald eller mishag til kende, men rigsdagsbetjen
tene, som burde have smidt kvinderne ud, gjorde
en undtagelse i dag.

HURRA,VI HAR
FÅET VALGRET

Kvinderne trænges om kongens karet, og jublen vil ingen ende tage.

København, 5. juni 1915
12.000 kvinder takkede for valgretten ved at gå til Amalienborg i eftermid
dags.
Optoget var arrangeret af Dansk Kvindesamfund, og det var kvindefore
ningerne, der deltog: telefonistinderne, gymnastikkvinderne, idrætskvin
derne, kvindelige akademikere, kvindelige kommunelærerinder, KFUK,
klasselotterikollektricerne, jordemoderforeningerne, lucassøstrene og diako
nisserne, og handels- og kontoristforeningens kvindelige medlemmer.
Kvinderne samledes i Grønningen og gik ad Toldbodgade og Amaliegade
til Amalienborg Plads. Forrest kom fanebæreren, den 18-årige frk. Sitobel.
Derefter fulgte tyve hvidklædte piger, så de fem damer, der skulle have
foretræde for kongen, og så alle de øvrige kvinder.
På slotspladsen istemte kvinderne »Der er et yndigt land«, og da kongen
kørte ud på pladsen for at modtage den yndefulde demonstration, trængtes
kvinderne om kareten, og jublen ville ingen ende tage.
Det lød som tusind lærker.

Deputationen, som sagde tak på kvindernes vegne.

Himmelbjerget, 6. juni
I dag skulle der plantes
en eg på Himmelbjer
get til minde om kvin
dernes valgret. Man
var imidlertid klar
over, at det ville være
umuligt at plante en eg
i den sandede jord på
denne årstid. Skovfog
den fandt på råd. Han
ryddede et krat om
kring en lille eg, og så
gravede han lidt i jor
den, så det så ud, som
var det lige plantet..

Gullaschbaronerne
vælter sig i penge
København, 1915
Dansk adel har fået til
ført nyt - men ikke
blåt - blod under ver
denskrigen. Gullasch
baronerne er ikke ble
vet optaget i adelsår
bogen, men de sætter
deres præg på det fine
selskab, selv om det
først og fremmest
skyldes, at de vælter
sig i penge.
De
tjener store
summer på at ekspor
tere gullasch til den
tyske hær. I hver kæl
der bliver der lavet
gullasch,
fabrikker
skyder op.
Før krigen var der
21
kødkonservesfa
brikker i Danmark. Nu
er tallet nået op på
148. Og de eksporterer
tilsammen 50 gange så
meget som før krigen.

Modemet
en duft
af krig

Bøfler til
gullasch
København, 22. oktober
1915
En af byens største
kvægopkøbere, kom
missær N.P. Nielsen,
populært kaldet »Berliner-Nielsen«,
har
købt tre bøfler af Zo
ologisk Have og solgt
dem videre til en gul
laschfabrik.
Havens direktør ud
taler:
»Hvem der skal spise
dem, ved jeg ikke, og
det vedkommer jo hel
ler ikke mig. Vi fik
1.800 kr. for dyrene.«

Rotteri
gullasch?
Vi har modtaget:
»De siger inde i byen,
at vi putter rotter i gul
laschen, men det er
løgn. Vi er måske ikke
så nøjeregnende med
kødet, og det sker, det
har en tanke, men for
dærvet er det ikke. Og
rotter. Nej. Det skulle
da kun være, hvis der
ryger en med af en fejl
tagelse. Det kan man
jo ikke garantere for.
Rotter er der mange af
på fabrikken. Det kan
ikke undgås med al
den kødmad. Vi holder
hunde for at holde dem
på afstand.«
Carl Christensen
Konservesmester på
Claus Hansens fabrik,
Roskildevej 43, Valby.

Theodor Lumbye dirigerer sit orkester i Wivel, gullaschbaronernes foretrukne re
staurant.

De skyder til måls efter
fulde champagneflasker
Gullaschbaronerne
fører sig frem for tiden.
Da en af dem havde
købt et af Jyllands
ældste godser forleden
og skulle fejre købet,
var en af adspredel
serne målskydning ef
ter fulde champagne
flasker.
En anden var i byen
for at købe grammo
fonplader til en fest.
Det blev 417 kr., og da
forretningen
ikke
kunne give tilbage på
en 500 kr.-seddel, jog
han sin stok gennem
den store spejlglasrude
og sagde: »Så passer
pengene.«
En stamgæst på Wi
vel morer sig ofte med
at skyde til måls efter
orkestrets medlemmer
med papirkugler lavet
af 10 kr. sedler.
Et selskab på Krogs
Fiskerestaurant
be
gyndte middagen med
et stykke smørrebrød,
der så således ud: ristet
brød, smurt med gåse
leverpostej, belagt med
fersk
røget
laks,

ovenpå en østers og det
hele strøet med kaviar.
Mange af de »nye ri
ge« tror i øvrigt, at
østersskallen skal spi
ses med, og de spiser
tællen omkring gåse
leverpostejen.
Hos Wivel står der
som regel et glas med

bladselleri på bordet.
Det fejer gullaschba
ronerne væk med en
bemærkning om, at de
vil have ordentlige
blomster.
Gullasch taler man
ikke om, og på de fær
reste restauranter står
retten på menuen.

Frederiks gullasch
København, 20. juni 1915
Danmarks revykonge, Frederik Jensen, synger
årets vise i sommerrevyen på Nørrebros Teater.
Den hedder »Gullask«, og et af versene lyder:

Guld, men lidt rask, det er nu vore mål.
Stadig væk flammer der guldmagerbål.
Grosserer og skopudser, smed og kopist
ejer nu hver deres gryde og rist.
Ja, kunsten er gammel, metoden er ny:
nu bruges ej gravrust og knofedt og bly.
Nej, i vor oplyste tid
er der andre veje for guldmageriet:
små frikadeller i gryden man hælder
og kødstumper og ruskumsnask.
Lommen bli’r fuld af det pureste guld,
for nu gør man guld og gullask.
Selv gullaschbaronerne, som sidder i parkettet,
giver larmende deres bifald til kende.

Denne model præsenteres som »den i
derne skyttegravsfrakke«. Det hedde
reklamen, at modellen har den for tidei
yndede facon, »som også de små piger
der mægtig chik«.

København, 15. februar 1915
Danske kvinder bliver ikke snydt
nyhederne på modefronten, selv
krigen raser på den militære.
Grosserer Westerby er netop ve
hjem fra Paris, hvor han har købt 1
årsmodeller til sit magasin på Vesl
brogade.
Han siger:
»I krig som i fred er Paris uforlig
lig. Krigens alvor præger naturlig
livet - og dog. Når man om eftermid
gen tager plads uden for Café de la P
og ser det myldrende liv glide forbi,
det förunderligt at tænke på, at <
kæmpes dag og nat kun 100 km bort
»Hvordan bliver moden i år?«
»Den korte bolero og klokkeneder
len vil sikkert dette forår fejre st
triumfer, og de små hatte, der i mai
tilfælde har et diskret militært præg
simpelt hen bedårende.«

MeTæfic/icoat.
Udgangspunktet for Moden paa Foraari
frakken I Aar er den engelske Offlceri
Skyttegravsfrakke. Det vide Raglan-Ærrr
med det dybe Ærmegab, Bæltet, der gai
helt omkring Livet og selve Snittet or d
rekte taget fra denne Militærfrakke.

FARVELTILDE
TRE SMÅ ØER
OG CA.30.000
SORTE DANSKE

Er de nu
solgt for
sidste gang
Set. Thomas, 31. marts 1917
Danmark overdrog i dag de tre vestindiske øer,
Set. Thomas, St. Croix og St. John til USA, som
har købt dem for 25 miil. dollars.
Øernes ca. 30.000 negre, hvis forfædre blev ført
til Vestindien som slaver, er dermed blevet solgt
orqtrent som slaverne.

Hal ned
Allerede ved 14-tiden begyndte folk at samles på
kasernepladsen, hvor overdragelsesceremonien
skulle finde sted.
Kl. 16 tog et dansk og et amerikansk æreskom
pagni opstilling med front mod hinanden, og efter
at overdragelsesprotokollen var underskrevet,
trådte den nye amerikanske og den gamle danske
guvernør ind på pladsen, tog opstilling foran hver
sit kompagni og trak deres sabler, samtidig med
at soldaterne præsenterede gevær.
Under dødsstilhed udtalte den danske guver
nør:
»In the name of His Majesty, King Christian the
Tenth of Denmark I hereby proclame the transfer
of the Danish Westindies to the president of
USA«.
Derefter kommanderede han: »Hal ned Danne
brog.«

Begravelse
Og under kanonsalut fra batteriet og krigsskibene
i havnen, sænkedes det danske flag for sidste
gang.
Nu skiftede æreskompagnierne plads, og det
amerikanske stjernebanner blev hejst i Danne
brogs sted.
De danske, der overværede overdragelsen, følte
det som en begravelsesceremoni.
Mange græd.

Stor bitterhed
efter salget

Dannebrog bliver strøget....

.... og stjernebanneret går til tops.

København, 1917
Salget af de vestindi
ske øer har skabt me
gen bitterhed. Den ra
dikale regering, som
prøvede at holde salgs
forhandlingerne hem
melige, har måttet ac
ceptere, at de konser
vative, venstre og soci
aldemokratiet fremti-

dig får hver sin repræ
sentant i regeringen,
såkaldte »kontrolmini
stre« .
Selve folkeafstem
ningen om salget af
øerne har også skabt
splittelse.
284.000
stemte
for
salg,
158.000 imod ved af
stemningen.

Snapsen beskattes,
prisen 100 pct. op
København, 26. marts 1917
Fra i dag koster en flaske snaps 2,40 kr., dobbelt
så meget som i går.
Regeringen har lagt 100 pct. afgift på al spiritus
for at begrænse forbruget. Vore lagre af korn og
kartofler er så små, at vi ikke kan tillade os at
bruge så meget på spiritusfremstilling.

Taktog
tone for
nye rige

Sidste år drak vi 32 mili. flasker snaps her
hjemme, altså omtrent ti flasker pr. indbygger.
Med den nye afgift regner man med, at salget vil
falde til 2-3 mili. flasker eller en flaske pr. ind
bygger.
Afholdsbevægelsen vil arbejde for, at spiritus
beskatningen bliver permanent.

Sukker
på kort
København, 4. januar 1917
Regeringen har fra i dag indført sukkerrati
onering for at spare på landets begrænsede
lagre, og man har taget et helt nyt system i
brug.
Hver familie får udleveret rationeringskort,
der skal afleveres i butikkerne, når man kø
ber. Kortene giver ret til køb af 2 kg sukker
om måneden pr. person. Det er ca. halvt så
meget, som vi er vant til at bruge her i landet.

Emma Gad - klog dame.

København, 1918
Inspireret af de »nyriges« vanskelight
der ved at begå sig, har admiralind
Emma Gad, 70, udgivet en bog, sor
hun kalder »Takt og tone«.
Bogen er en fuldstændig håndbo
over vor tids omgangsformer i stort o
småt. Men Emma Gad er ikke blot foi
trolig med etikettens snirkler. Hun e
også et klogt menneske, som godt ve<
at formen ikke er alt.
Hør blot:
»Den læser, som vil fornøje sig mes
over disse forskrifter er den, der om c
par hundrede år finder denne bog på e
støvet hylde i et bibliotek. Og dog
hans tid vil være lige så fuld af ny
former for menneskenes naragtighed.
Kun én hovedregel for alt menneske
ligt samkvem bliver aldrig forælde
Det er den, at handle mod sine mec
mennesker ud fra et godt hjerte.«

Spar på kul
København, 10. februar
Nu skal vi også spare på kul og koks. Der kan kun
blive 6 hl. til hver husstand på måned, men det er
ikke kun i hjemmene, vi skal bruge mindre energi
og varme.
Alle biografer, teatre, varieteer og andre forly
stelsesetablissementer skal lukke kl. 22, alle re
stauranter kl. 23.
Butikkerne skal lukke senest kl. 18.
Sporvognene kører fremtidig kun til kl. 23, og
kørslen indskrænkes.
Desuden slukkes gadebelysningen om aftenen,
så byen kommer til at ligge i mørke.

Ikke god tone al

Brødrationering

gabe eller fløjte

København, 1. april 1917
I dag indføres også brødrationering på kort.
Rationen bliver 8 kg rugbrød og 4 kg hvede
brød pr. måned pr. person.

Sådan kan
man spare Flot debut for

Bokseren Pedersen, blev sangeren Brisson.

Der er gået sport i at spare. Karen Braae og
Emma Vestergård har netop udgivet en sparekogebog med dyrtidsopskrifter.
Til patentkontoret er anmeldt en såkaldt »lam
pe-koger«, et messingrør, hvormed man kan for
vandle en almindelig petroleumlampe til et mini
ature-komfur, samtidig med at lampen lyser.

I enhver Husholdning er

Sparekedlen
uundværlig I
Anvendes som Grydelaag.

Nordiske fluer Kornp,, frederlksholms Kanal 6.
Faan hos de fleste i*enkr*mmere her I Landet.

Carl Brisson

København, 7. oktober
1917
Bokseren Carl Peder
sen, 24, har sagt rin
gen farvel. I aftes de
buterede han som
danser i Vinterpalad
sets kabaretforestilling
sammen med sin svi
gerinde Thilde. Parret,
som optræder under

navnet »Les Brissons«,
fik stor succes, og Carl
satser nu på en kunst
ner karriere. Han er
gift med varietésange
rinden Cleo. De vil
tage navneforandring
til Brisson og har pla
ner om at rejse uden
lands, så snart tiderne
tillader det.

Her er en anden bog om takt og tone
Nogle af dens gode råd lyder:
Tal aldrig om noget, De ikke forstår
Man gør klogt i at iagttage sine bord
fæller, hvis man er i tvivl om noget.
Det hører ikke til god tone at fløjte
gabe eller sukke, når man er ude.
Drik aldrig af en kop, med en ske i.

Sønderjyderne stemte
sig hjem til Danmark
Sønderjylland, 10. februar 1920
I
I Tønder, Sønderborg og Åbenrå var der tysk
De danske nordslesvigere stemte sig i dag hjem til
flertal, men det var lille og skyldtes tilrejsende.
Danmark. Afstemningen i 1. zone gav 75.431
På grundlag af tysk flertal i en række sogne, vil
stemmer for Danmark og 25.329 for Tyskland,
tyskerne have trukket en nordligere grænselinie,
dvs. at 91 pct. af de stemmeberettigede har stemt.
men det kommer de ikke igennem med.
Dermed er Sønderjylland nord for en linie tværs
Hvordan afstemningen vil gå i 2. zone er endnu
over landsdelen syd om Tønder og nord om Flens- uvist. Afstemningen her finder først sted i midten
borg sikret for Danmark.
| af marts.

Åbenrå, 10. februar
1920
Her hejser sønderjy
dernes fører, H.P.
Hanssen, 58, det dan
ske flag foran dagbla
det »Hejmdal«s byg
ning i Åbenrå i mor
ges.
Det er første gang
siden 1864, da Sønder
jylland blev tysk, at
det er tilladt at flage
med Dannebrog.
Det var koldt og blæ
sende, da dagen for af
stemningen omsider
oprandt, og senere be
gyndte det at sne. Men
det gjorde intet skår i
glæden blandt de
dansksindede. De var
sikre på sejren.
Den nordslesvigske
vælgerforenings opråb
er skrevet af amtmand,
greve O.D. Schack. Det
begynder sådan:

Vil hjem
»Sønderjyder. Nu er
dagen der, vi vil hjem.
Hvad slægtled har
troet på,
fædrene
kæmpet og mødrene
grædt for, håbet, der
har båret vore sønner
over krig og død, skal
nu gå i opfyldelse.«
Sønderjyderne mød
te mand af hus på af
stemningsstederne og
stemte på Danmark, så
deres håb kunne gå i
opfyldelse.
»Der er et yndigt
land« blev sunget igen
og igen, mens man
ventede på resulta
tet af afstemningen.
Mange sang med glæ
destårer i øjnene.

Hererdeto
stemmesedler
i grænsestriden
Danmark

pnitfdjlnnb

Iliintmork

Tyskland

Alle vælgerne fik i en kuvert udleveret de to stemme
sedler og afleverede den, som udtrykte deres valg.

bag genforeningen
H. P. Hanssen har
været den drivende
kraft bag Sønderjyl
lands genforening med
Danmark.
Som
sønderjysk
rigsdagsmand i Berlin
rejste han for to år si
den det sønderjyske
spørgsmål i den tyske
rigsdag og krævede det
løst i overensstem
melse med folkenes
selvbestemmelsesret.
Tyskland acceptere

de, og på et stort møde i
»Folkehjem« i Åbenrå
vedtoges en resolution
om, at Nordslesvig
burde betragtes som en
helhed, »hvis beboere
ved ja eller nej tilken
degiver om de ønsker
at komme til Dan
mark« , mens der i Mel
lemslesvig
skulle
stemmes distriktvis.
På grundlag af
denne resolution hen
vendte den danske re

gering sig til verdens
krigens sejrherrer.
Da Versailles-traktaten blev underskre
vet sidste år, indeholdt
paragrafferne 109-114
og 254-256 bestemmel
ser for en grænseregu
lering mellem Dan
mark og Tyskland.
Da Tyskland ratifi
cerede traktaten, tog
en international kom
mission fat på at forbe
rede afstemningen.

HER
GIK
DET

Kongen

IKKE
GODT

statskup

Flensborg, 14. marts
1920
Afstemningen i 2. zone
er endt med nederlag
for Danmark. Det sam
lede resultat viser
51.724 tyske stemmer
og kun 12.800 danske.
Især skuffer det, at
Flensborg ikke er ble
vet dansk.
Alt var ellers sat ind:
byen var overklistret
med plakater, bl.a. den
berømte med billedet
af Flensborgs byport og
ordene: »I 1000 år var
du Danmarks by, du
barn af Danmark, bliv
dansk på ny«. Der før
tes også en veritabel
flagkrig i gaderne, for
ikke at tale om san
gerkrigene.
Modsat
afstem
ningsdagen i Nord
slesvig har det været
smukt vejr i dag, men
som den unge histori
ker Vilhelm la Cour
udtaler:
»Dér havde man
smilet og jublet trods
storm og skylregn. Her
gik man i blændende
forårssol med alvorlige
og ængstelige miner.«

Dansk

sorg,
lysk

jubel
I den tyske lejr er der
naturligvis jubel. Tysk
erne synger »Deutsch
land,
Deutschland
über alles« og Slesvig-Holstensangen.
Kirkeklokkerne rin
ger, og på bakkerne
uden for byen er der
tændt bål.
Samtidig er alle
danske flag med ét slag
forsvundet fra gader
ne, og de fester, som
danskerne havde plan
lagt, bl.a. på Banhofhotel, er blevet aflyst.

begår
København, 29. marts 1920
Kong Christian 10. har i dag afske
diget den radikale regering, fordi
statsminister Zahle ikke vil ud
skrive valg.
Baggrunden skal være regerin
gens beslutning om at respektere
afstemningsresultatet i 2. zone i
Sønderjylland. Kongen og mange
med ham mener ikke, at denne poli
tik har støtte i befolkningen, som
kræver, at Danmark skal tage initi
ativ til at få Flensborg gjort dansk.

Nyt ministerium
København, 30. marts 1920
Kongen har i dag udnævnt et forret
ningsministerium under ledelse af sin
advokat,
højesteretssagfører Otto
Liebe.
En gade i Flensborgs nordlige kvarterer pyntet med danske og enkelte tyske flag.

Kongen skal ride
på en hvid hest
Randers, 1. maj 1920
Grev
DanneskioldSamsøe har stillet en
hvid hest til rådighed
for kongens ridt over
den gamle grænse på
genforeningsdagen 10.
juli.
Hesten, som kommer
fra grevens stald på
Vissenborggård,
er
ikke helt hvid, men det
klares med lidt kridt.
Forberedelserne til
den store dag er i fuld
gang.
Undervejs fra græn
sen til Haderslev skal
kongen gennem 18
æresporte. Fra Haders
lev skal han sejle til
Åbenrå i »Dannebrog«,
og næste morgen går
turen videre til Søn
derborg.
Den egentlige gen
foreningsfest holdes på
Dybbøl Banke, hvortil
der ventes ca. 100.000
mennesker. Her vil
amtmand O.D. Schack
byde kongen velkom
men på sønderjydernes
vegne, og en veteran
fra 64 og fire hvid
klædte piger skal over
række kongen et dan
nebrogsflag, det sidste,
der blev strøget i Søn

derborg, da preusserne
rykkede ind.
De følgende dage kø
rer kongen rundt i det

genvundne land. Lige
nord for Kruså ventes
sydslesvigerne at møde
op for at hilse på ham.

Generalstrejke
København, 31. marts 1920.
Socialdemokratiet og De samvirkende
Fagforbund har i dag proklameret ge
neralstrejke i protest mod kongens kup.
Samtidig kræver man, at overens
komstsituationen bliver ordnet. Her er
lønforhandlingerne brudt sammen, og
arbejdsgiverne har varslet lockout.

Kongen bøjer sig
København, påskelørdag 3. april 1920
Efter forgæves forhandlinger med Soci
aldemokratiet skærtorsdag og langfre
dag bøjede kongen sig omsider i dag og
indkaldte partiernes førere til forhand
ling om krisens løsning.

Ministeriet afskediget
København, påskedag 4. april 1920
Kl. 5.30 i morges afskedigede kongen
ministeriet Liebe og lovede at udnævne
et nyt, der skulle udskrive valg efter en
ny valglov.

Generalstrejken afblæst
Staldmester Henrik Nielsen med den hvide hest, kon
gen skal ride over grænsen på.

Danske soldater
i Sønderjylland
Haderslev, 5. maj 1920
I dag rykkede de dan
ske soldater ind i Søndeijylland for at afløse
de engelske og franske
tropper, der hidtil har
holdt landsdelen besat.

Det første kontin
gent som kom til Ha
derslev, blev hilst vel
kommen af hvidklædte
piger, som smykkede
soldaterne med blom
ster.

København, 2. påskedag 5. april 1920
Det lykkedes i nat forligsmanden at bi
lægge striden mellem arbejdere og ar
bejdsgivere, og dermed afblæses gene
ralstrejken.

Grænsen ligger fast
København, 26. april 1920
Valget i dag blev en sejr for socialde
mokrater, Venstre og de konservative,
mens de radikale gik tilbage.
Den ny regering under venstreman
den Niels Neergaard har kun planer
om at støtte bestræbelser for en inter
nationalisering af 2. zone i Sønderjyl
land, men det forlyder, at det allerede
er for sent til at ændre noget.
Grænsen ligger fast.

De første rigtige danske frokostaviser
kom på gaden før og under verdens
krigen.
Ekstra Bladet startede bogstavelig talt
som et ekstrablad til Politiken under
den russisk-japanske krig 1904. B.T. ud
kom første gang midt under krigen i 1916.
Ingen af aviserne blev budt særlig hjer
telig velkommen.
Boulevardpresse, vrængede man efter
dem.
Og der var heller ikke så meget at råbe
hurra for i starten.
Det bedste, man kunne sige om aviserne,
var, at de skrev døgnets og Danmarks
historie, så folk gad læse dem.
Men de blev bedre og bedre. I takt med
at flere og flere købte dem.
Ekstra Bladet begyndte at drive aktiv
journalistik. Med Frejlef Olsen som re
daktør tog avisen fat på ømtålelige em
ner. Stillede ubehagelige spørgsmål.
Skabte debat.
B.T. hyggede sig i mange år i den køben
havnske lilleverden med reportere i
kjole og hvidt på natklubberne, men re
daktør Harry Bendixen lagde roret om
og skabte en engageret landsavis i årene
efter 2. verdenskrig.
Så kom oplaget, og konkurrencen mel
lem de to blade drev det yderligere i
vejret.
Begge aviserne overhalede deres ophav,
Politiken og Berlingske Tidende, og
siden er det bare gået deruda’.
Deres samlede oplag svinger nu om
kring den halve million daglige eksem
plarer. Det vil sige, at hver tiende dan
sker køber dem hver dag, og de læses af
endnu flere.
Hverken radio eller TV har kunnet slå
dem af marken, for de nøjes ikke med at
fortælle, hvad der er sket i lille Danmark
døgn efter døgn. De tager stilling, rusker
op, afslører.
De beskæftiger sig med det, der optager
danskeren netop nu.
Det kan være en bagatel, der er glemt
næste dag. Det kan også være en begi
venhed, som vore børn vil læse om i
historiebogen.
Proportionsforvrængning?
Ja, men kan en god anekdote ikke i visse
tilfælde være mere sand end virkelig
heden?
I over et halvt århundrede har de to avi-

ser dag for dag registreret Danmarks
historie som du og jeg oplever den på
nethinde og hjernebark.
Om hundrede år finder en historiker

måske ud af, at det forholdt sig helt an
derledes.
Hvad er det mest sande?
Se på de følgende sider. Og døm.
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LØRDAG S. MAJ 1945

GURUEN MELDT TIL
POLITIET FOR SEX
MED SMÅPIGER

Ekstra
Bladet
tør - hvor andre tier
FREDAG 8. JANUAR 1978
Nr. 254 - 74. Årgang - 2,25 kr.

Med blodet silende
ned ad kinden
fra sin øjenskade,
md Avila konstatere
ballet er forbi.
(Foto: Viggo Landau)

KALULE GJORDE
KORT PROCES
The black Dåne, bokseren Kalule, tog i aftes 1 Randers et nyt skridt på
vejen, mod verdensmesterskabet i letmeUenwægt. Efter tre fantastiske
omgange blev Avifla fra Colombia stoppet af en øjenskade. Publikum
var begejstret. Kalule skuffet. Han ville vinde pA knæk ouU
SPORTSTILLÆGGET I MIDTEN

BORGMESTER

KRÆVER
LYSHOLT
FYRET
Nykøbing F.s borgmester kræver 1 dag folketingsmand Lysholt Hansen
fyret fra det lærerjob, han hu 1 28 år har fået orlovsløn for fra kom
munekassen.

KÆMPE-FUP
ürn
OCD
MlU WUt
BOKSIOLfN
IFUET

Et kæmpe fup-nummer ligger bag FET-spionen Hans Hetlers ophold i Vestre Fængsel.
Ekstra Bladet påviseri dag, at Hetler har
opfundet historien om 32 afslørende doku
menter, den historie han fortalte særdom
stolens leder, landsdommer Frank Poulsen,

VIND
EKSTRA
BLADETS
FREDAGS
PAKKE
Vi bringer portrættet af en kendt person
— men uden ansigt. Gæt hvem det er og
vind en pakke fyldt op med dejlige dan
ske forbrugsvarer til en værdi af 500 kr.
og 9 flotte indkøbstasker.

og blev årsag til, at han kom i spjældet
Hetlers formål har været at aftvætte den
forræder-etikette, han har fået blandt sine
egne, og at skabe opmærksomhed omkring
sin stærkt skrantende ugeavis MINUT.
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lak
Følgende institutioner takkes for beredvillig hjælp:
Det kongelige Bibliotek, Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg, Rosenborg Slot, Det Kongelige Danske Kunst
akademi, Statens Museum for Kunst, Kunstindustrimuseet,
Københavns Bymuseum, Hærens Arkiv, Nationalmuseet,
Rigsarkivet, Tøjhusmuseet, Universitetsbiblioteket, Det
danske Filmmuseum, Berlingske Tidendes arkiv, Politikens
arkiv, Teatermuseet og B.T.

En særlig tak rettes til følgende enkeltpersoner: Ki
Nannestad, Holger Lorentzen, Jan William Rasmussc
Lennart Larsen for hjælp med billedindsamlingen,
Otto Renneberg for billederne fra filmene »Gøngehø
gen« og »Dronningens vagtmester«, Mogens Rud forbil
af en engelsk kirkedør, Tage Rasmussen for billedet fi
men »Henrik V«, Erling Pade for billedet fra hans bog »
vognen«, Jørgen Willersted for hjælp med affotograferi:
Per B. Andersen for god inspiration.

ÅR 1872: SLAGSMÅL PÅ SABLER, STEN OG
SNUSTOBAK PÅ FÆLLEDEN
Soci
alistlederen arresteret • Hvem er Pio?
Tre års fængsel - Choktal: Børn på arbejde
13 timer • Det løber kun lige rundt • Lov
begrænser børns arbejde • Må vænnes til ar
bejde * Dansk dynamo
ÅR 1879:IBSENS NORA LAVER RAV I ALLE
DANSKE »DUKKEHJEM« Ibsen skriver
ny slutning • Tragedie for Noras moder i Hil
lerød
Herman Bangs romaner dømt som por
nografi • Nyt træk i gadebilledet ■ Jomfru
Hermin • Cykelløb i Tivoli • Første 49 telefo
ner i København

ÅR 1884: SLOTTET BRÆNDT • Kan murene bruges
til et nyt slot? • Kaos fordi slukningen svig
tede? • Papirer tabt • Kongen tyalp • Tre
knust af loftet - Panoptikon åbner i dag ■
Grundmuret cirkusbygning * Skagen »in«

ÅR 1906:ELLEHAMMER PÅ VERDENS FØR
STE FLYVETUR • Øjenvidner lo ad ham •
Opfandt sin egen motor • Ellehammers næ
ste mål: den frie flugt
Ole Olsen vil være Danmarks filmkonge
• Ole Olsen anmeldt for dyrplageri ved opta
gelsen af ny film • Løvejagten optaget trods
politiforbud • Filmen har gjort ham til
stjerne • Drachmann vækker skandale •
Sophus Falcks redningskorps ■ Operette
stjerne skudt ned af jaloux mand
ÅR 1908:ALBERTI GÅR TIL POLITIET, SVIN
DEL TIL 15 MILLIONER »Den er falsk«
• Tilståelsen • Havde revolver i skrivebords
skuffen • Statsminister Christensen fik ny
heden på Toldboden • Regeringen har søgt
sin afsked
Over Sundet i fly Teatrets førstedame
går, er blevet grebet af Gud • Bilerne må kim
køre i dagtimerne • Tegneserie der forarger •
Jernbanevogn propfuld af seriehefter • Ikke
den første

ÅR 1885: FRAKKEKNAPPEN REDDER ESTRUP
UNDER ATTENTAT • Diktator Estrup
sætter rigsdagen ud af spillet
Estrup sikrer sit diktatur med gendar
mer og straffe ■ Rigsdagsmand idømt 6
måneders fængsel ■ Første spadestik til
fæstningen * Kvinderne gør oprør, vil af med
tournuren • Skuespiller kørt ned af damp
sporvognen

ÅR 1912: SKIBET UDEN SKORSTEN ET VID
UNDER • Winston Churchill meget impo;
neret • Alt vel om bord • Den lille Havfrue
vartegn for byen
Første luftekspres Hamborg-København • »Hansa« i revy • Ny dans, tangoen,
slår an • Kæmpebiograf i banegården • Kø
benhavn får stadion

ÅR 1888: SE, HVAD VI KAN I DANMARK Mælk i
krystalglas * Dansk kæmpebajer • Et helt
krigsskib • Dykker i arbejde • Privatværelse
på udstilling
En million gæster på udstillingen • Salg
af margarine tilladt * Årets modeherre

ÅR 1914: VERDEN I KRIG ■ Fantastisk sommervejr,
tusinder ved stranden • En mærkelig aften i
byen • En opfordring til ro og orden • Miner i
Bæltet
Verdenskrig på dansk ■ Skønne og artige
soldater ■ Nøgne soldater

ÅR 1888: TO
UDVANDRERSKIBE
SEJLER
HINANDEN I SÆNK, 110 druknet Hjer
teskærende scener • Rederne i priskrig •
10-15.000 danskere udvandrer hvert år
Tragisk kærlighedsdrama mellem El
vira Madigan, 22, og grev Sixten Sparre,
35 • Tønde med lig USA tur-retur • Livsva
rigt tugthus

ÅR 1915: HURRA, VI HAR FÅET VALGRET
Kvinderne har endelig fået lov at stemme ♦
Gullaschbaronerne vælter sig i penge • Bøf
ler til gullasch • De skyder til måls efter
fulde champagneflasker • Frederiks gullasch
■ Mode med en duft af krig

ÅR 1893: AFGØR DE EUROPAS SKÆBNE I FE
RIEN? ■ Zaren kommet efter fire dages ven
tetid
Verdens mægtigste mand føler sig kun
tryg i Fredensborg • 80 til bords hver dag ■
Zaren smed en spand vand i hovedet på kong
Oskar

ÅR 1897: SKOVTUR ENDER I TRAGEDIE, 40
DØDE • Katastrofealarmen • Føreren:
Hvorfor er jeg ikke død? • Dømt som ansvar
lig - Statuen forarger, får figenblad på? ■ Oh,
dejlige Dagmar Drachmann laver stor skan
dale i Det Kgl. • Andersen stifter nyt firma:
ØK • De første elektriske sporvogne
ÅR 1899: FØRSTE GANG: HELE LANDET I AR
BEJDSKAMP • Arbejdsgiverforeningen
lockouter 40.000 mand • Kun 7 kr. om ugen
til hver • Gratis bygvandgrød • Arbejdsgi
verne: Afvis danskere, der søger arbejde •
Sidste: Forlig
Skuespiller og kritiker i ublodig duel på
pistol • Han skal på tronen når hans oldefar,
farfar og far dør Tag en omstigning • Første
danske automobil, der sparer heste
ÅR 1901: BEDRE SENT END ALDRIG: FLER
TALLET FÅR MAGTEN I FOLKETIN
GET * Ministerlisten ■ 30 års kamp - Her er
den første bonde i kongens råd * 15.000 går
til kongen
Slut med at gå på bordel i Danmark ■ Nu
skat af indkomst • Prygl til voldsmand ■ To
brødres succesdebut • Spis dog kød

ÅR 1917: FARVEL TIL DE TRE SMÅ ØER OG
CA. 30.000 SORTE DANSKERE Er de
nu solgt for sidste gang? • Stor bitterhed ef
ter salget
Snapsen beskattes, prisen 100% op •
Sukker på kort • Spar på kul • Brødratione
ring • Sådan kan man spare • Flot debut for
Carl Brisson • Takt og tone for nyrige • Ikke
god tone at gabe eller fløjte
ÅR 1920: DANNEBROG OP EFTER 56 ÅR Vil
hjem • Sønderjyderne stemte sig hjem til
Danmark • Den drivende kraft bag genfore
ningen
Kongen skal ride på en hvid hest ■ Her
gik det ikke godt • Dansk sorg, tysk jubel •
Danske soldater i Sønderjylland • Kongen
begår statskup

OG SÅ GÅR DET DERUDA*
BT OG EKSTRA BLADET 1920-1978

ÅR 1772: NU HAR HAN FÅET NOK, SKREG
FOLK • Grebet ved maskeballet
Bølge af bordelrazziaer efter Struensees
fald - Nu kan du køre til Roskilde p& 2 timer
■ Landets ældste død, blev 146 Ar * Klager.
Færgeservice dårlig * Wessel fik publikum
til at le

ÅR 1788: TRÆHESTEN PÅ BÅLET Nu er de dan
ske bønder igen frie - Vigtigste lov ■ De fire
mænd der talte bøndernes sag ■ Stor hjælp
fra kronprinsen
Læge til kamp mod Danmarks slave
handel ■ Isert skal anlægge forsøgsplantage
■ Alle vil se lysbilleder * Paul Isert pludselig
død * Falske kirurger pA spil i København •
Jyske bønder i oprør mod brændevinsskat •
Forbud mod svin i København

ÅR 1813: DANMARK FALLITBO: PENGENE
BRÆNDES • Her er de nye penge • Vrede
mod ministrene - Ned, ned, ned • Fyret
10.000 danske soldater på Europas
slagmarker ■ Napoleon er slået * Danskerne
vandt • Våbenhvileforhandling * Fredens
pris er Norge ■ Jeg hader Napoleon * Euro
pas sidste ulv nu skudt
ÅR 1817:FANGEOPRØR I TUGTHUSET Fan
gerne ligger på maven i regnen 1 Standret
dømmer fangerne * Syv dødsdømt • Henret
telserne * Syv halshugget
Embedsmand opkræver »brændevins
skat« som ikke eksisterer * Den ene skan
dale afløser den anden ■ Danske varer for
dårlige * Ladegården fattighus, Set. Hans til
Roskilde ■ Unge Grundtvig overrasker igen *
Parnas på Valby Bakke

ÅR 1798: VI SKOVLER PENGE IND PÅ KRIGEN
* Kontrakter - går godt ■ Han sender tøjet
med skib til vask i London
Godser skifter ejer pA Viborg snapsting
som var det pølser ■ Sådan straffes solda
ter - Lavpristræer ■ Jagten pA profit endte
med forlis - Dyrt for rige at være i dårekisten
* Stop for grave i domkirken * Kgl. bibliotek
Åbner døren for publikum * Rekrutterne er
svagelige ■ Lægehjælp til fanger

ÅR 1819: HER ER DET: SKIBET, DER KAN
SEJLE UDEN VIND • »Caledonia« kan
sejle baglæns • Ikke ind i havnen ■ Jeg ser
ingen heste om bord ■ Annonce: Dampskibet
»Caledonia«
Jøderne får skylden * Dusør * Skarpe kon
geord * Strenge straffe til flere urostiftere *
Tvunget til at danse ■ Ikke os ■ Børnene un
derviser hinanden ■ Brug for ny type lærer

ÅR 1794: FØRSTE STREJKE • Militæret arresterer
122 tømrersvende ■ Begyndelsen til en
dansk revolution? ■ Tømrersvend udvist
Det kunne ikke ske: Christiansborg
brændt - Øjenvidne beretter ■ Ærligt at flå
selvdøde dyr • 19-årig vil revolutionere
Danmark ■ Bøde for at kalde Englands
konge »satan«

ÅR 1820: PAPIRLAP, DER VIL FORANDRE
VERDEN ■ Ørsted modtaget hos kongen *
Ørsted: Det lykkeligste år i mit liv
Dødsdømt for at kræve magt til folket ■
Får livsvarigt fængsel ■ Her anholdt politiet
ham ■ Hemmelige jernringe solgt som gigt
middel * Kvindefjendsk modepræst * To store
huse krakket * De lever over evne

ÅR 1795: KØBENHAVN BRÆNDT Her begyndte
storbranden ■ Byen udbrændt ■ Årsagen
ukendt ■ Sanseløs flugt ■ Brandforsikring
bliver tvungen * Kronprinsen og brandche
fen dirigerede kampen mod branden
Fanget i flugten ■ Løst og fast

ÅR 1838: THORVALDSEN KOM HJEM SOM
KONGE • Thorvaldsen får museum • Regn
buen æresport • Kongelig udnævnelse
Thorvaldsens værker står overalt i
Europa * De nye bøger: Provinslæge debu
terer som digter - Blicher digter igen efter
sin lange sygdom * Nye eventyr af Andersen

ÅR 1801: LØJTNANT PÅ 18 ÅR HELT I SØSLA
GET PÅ REDEN * Tabene • Nelson tabte *
Dømt for fejhed
Han sA hele slaget i fugleperspektiv ■
Nyheden tværs over Danmark pA 27 minut
ter • Fester for heltene • Det er takken til to
slaver • Femtenrigsdalerkarle - Kronprin
sens brev * Tilbage som straf • København
runder 100.000
ÅR 1802: ALLE TIDERS FRÆKKE KUP: TYV
STJÆLER GULDHORNENE
Politiet
udsætter dusør pA 1.000 rigsdaler * Alle er
under mistanke ■ Har guderne taget dem? 42-årig guldsmed tilstår • Tyven dømt
København får et moderne klassisk
dom- og rådhus * Lov om fattighjælp * Sla
vesalg forbudt * Vore baldamer går nu alt
mere nøgne ■ Gravrøvere plyndrer ligene på
Assistenskirkegaard • Røverne dømt

ÅR 1807: BOMBETERROR MOD KVINDER OG
BØRN • Rædselsnatten • Englænderne
skammer sig • 1600 dræbt på tre dage * Nyt
umenneskeligt våben afprøvet * Den ræd
somme nat
Farvel til de stolte svaner ■ 90.000 ege
træer - 313 huse ødelagt ■ Byen der blev
ramt • Seks udfald mod fjenden
ÅR 1808: ENERGIKRISE: VI MÅ SPARE PÅ
BRÆNDET * Kongen: Nu må vi spare * Så
dan kan man strække kaffen ■ Staten tjener
tykt på lotteriet
Kanonbådene fører guerillakrig til søs ■
Mange lever det søde liv ■ Sørøveri er blevet
lovligt - Spansk »hjælp« * Kongen død • Willemoes faldet • Koldinghus brændt * Spansk
mytteri ■ Spanske cigaretter

ÅR 1843:TIVOLI ER EN SUCCES UGE FRA
STARTEN ■ Volkereen til Tivoli ■ Det kan
du se i Tivoli - Manden bag
Kronprins Frederik mister sin kone på
grund af affære med modedronning ■
Her kommer en håndfuld studenter til Kø
benhavn for at samle Norden ■ Ny salmebog,
men kun af Grundtvig • Dansksindede søn
derjyder rejser sig * Folkehøjskole i Rødding
ÅR 1847: KØBENHAVN-ROSKILDE PÅ 40 MI
NUTTER • Det er langt stærkere end en
hest kan rende • H. C. Lumbye skriver en
»Jembanedampgalop« - Daglig tre tog i hver
retning på den ny bane * Gennem Valby
Bakke * H. C. Andersen: Sådan er det at køre
tog
Skål for succesen: Det første øl fra
»Carlsberg« smager • Dansk fort på Guld
kysten undsat efter tre måneders belejring
af oprørske negre ■ Succes for »En søndag på
Amager« • Nu er det slut med magistrats-måneskinslys i gadelygterne

ÅR 1848: REVOLUTION I DANMARK UDEN
BLOD • Kravet rejst ■ Resultat af kædere
aktion • Krav • Nej • Oprør • Kup
Oprørshæren splittet og sendt på flugt
ved Bov • Tog den forkerte vin • Vi passer
på ham • Sover på kontoret ■ Dengang jeg
drog afsted • Gave: 400 heste
ÅR 1848: PÅSKESLAGET VED SLESVIG EN
SEJR, SELV OM VI TABTE Nu har vi
30.000 tyskere på valen - Hyldestdigt til den
lille hornblæser - Ung kendt maler dræbt af
vådeskud
Danske slaver fri ■ Fangerne på Kastellet ■
Søhelten skriver danmarkshistorie - Rejst
hjem ■ Demokratisk valg, men uden kvinder
■ Valgkampen klassekamp * Væveren træk
ker sig

ÅR 1849: NU HAR VI DEMOKRATI I DANMARK
■ Grundlovens hovedpunkter * Mange bange
for den almindelige valgret * Ord, ord • Kon
gen en dukke - Fandt på nye ord
Landsoldaten slår til * Blomsterne regnede
ned • General Rye død • Første rigsdag er
blevet valgt

ÅR 1850:SKRÆMT GENERAL Største slag i Nor
den • 5.500 døde og sårede ■ Læssøe faldt *
Generalen faldt midt i angrebet
Kongen gifter sig med sin elskerinde 20-årig lærerinde bag bogsensation om
kvindefrigørelse • Mennesker i debatten •
Kvinden skal lystre - Skovtur til slagmar
ken - Gang i galocherne
ÅR 1853: KOLERAEN: 236 DØDE PÅ EN DAG
Hård kritik af myndighederne • Første soci
ale byggeri ■ Prinsen og prinsessen flygter
ikke
Smitte eller kun i luften • Ny slægt overta
ger Danmarks kongetrone ■ Jernbaner på
kryds og tværs • Telegram til Europa

ÅR 1857: PANIK DA DEN IKKE GIK FOR
GRANBERG • Ballonen hed »Samson« •
Tolden i Øresund ophævet
Frederiksborg Slot er brændt ned i nat *
Tranlamperne afløses nu af nye gaslygter ■
Krinolinen - sidste skrig på modefronten •
Spildte gudsord på Balle-Lars * Nu kan alle
borgerne få næringsbrev
ÅR 1863: UNDERSKRIFT DER KAN BETYDE
KRIG - Med kong Frederik går en hel epoke
i graven • Den nye konge er upopulær • Det
er en and
Danmark mobiliserer • Digterens harme •
Mange køber sig fri for tjeneste * Skriver ko
gebog til soldaterne i felten • Hund fik en
medalje • Ærensmark
ÅR 1864: VI OPGIVER DANNEVIRKE UDEN
KAMP ■ Hvorfor brugte hæren dog ikke
jernbanen? ■ Tilbagetoget en dødsmarch •
Kamp ved Sankelmark • De er gået * Til evig
skændsel - Fjendens store bytte
Første fotoreportage fra fronten ved
Dybbøl * Heltene i skanse II * Første gang
Røde Kors på slagmarken • Rekord: 7.320
granater ■ Nej til kvindelige feltsygeplejer
sker ■ Det Kgl.s Soldaterløjer
ÅR 1864: DYBBØL FALDET • 8. brigades tapre mod
angreb forgæves ■ Heltedåden ■ General
faldet * Telegrafen ikke brugt - Tabene
Sejrherren fra Helgoland ■ Få timer efter
var de ti døde eller sårede * Mindre har
Danmark ikke været ■ Soldaterne må snige
sig hjem - De må selv skrive efter en medalje

ÅR 1867: H. C. ANDERSEN I TRIUMFTOG:
TÆNKTE KUN PÅ TANDPINEN Folk
stod i timevis for at se digteren • Hjertelig
tak • Ventede timer
Dansk demokrati er nu i fare: Ny grund
lov uden lige valgret • Højrebølgen ■ Luf
ten ladet med krig, folk kræver revanche •
60.000 soldater klar • Han vil opdyrke heden
• Tietgen ind i skibsfart • Ny havneby

ÅR 1871: BRANDES FORARGER: TRO IKKE PÅ
GUD • Læserstorm * En farlig mand ■ Har
lavet skandale før Levede sammen med en
ti år ældre godsejerfrue
Brugsen åbner priskrig mod den frie
købmand ■ Dagens mode: Nu er bogen sa
gen ■ Kundeforening ■ København får stor
magasin • Ny by, der vil chokere • Menne
sket er ikke skabt af Gud

