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Frederik V blev konge 1746. I hans faders tid havde hoflivet
været stift og kedsommeligt, og den pietistiske ånd på slottet hvi
lede tungt over kongens by. Frederik og hans engelske dronning
Louise var elsket af hele folket, jernlænkerne og tremmestakittet
om Christiansborg forsvandt, og vagten blev inddraget.
I indland og udland blev den unge konge højlig berømmet. Char
lotte Dorothea Biehl mente, at han »førte sceptret med Salo
mons vished«, og tyskeren F.C. Moser skrev om ham »menne
skevennens navn vil stå i verdenshistorien som en uforgængelig
støtte.« I virkeligheden var det ikke kongen, der styrede land og
rige, men han forstod at vælge dygtige mænd til at regere, først
og fremmest A. G. Moltke, der var kongens overhofmarskal, og
JohanHartvigErnstBernstorff, som fra 1751 var udenrigsmini
ster.
Frederik V var et religiøst gemyt. Han kunne skrive: »Jeg tilhø
rer dig min store, gode og nådige Gud med sjæl og liv, med gods
og blod« og kaldte sig »Frederik, din orm, støv og aske«. Han
var godlidende og venlig, men usigelig svag af naturen. Trods
sin forelskelse i dronningen, var madam Hansen ham også kær,
og hun måtte »gøre adskillige rejser til Fyn for at ligge i barsel
seng.« Bacchus dyrkede han med lidenskab. Bedre blev det ikke,
da Louise døde i 1751, og han ikke længe efter ægtede den
nordtyske prinsesse Juliane Marie. »Hun duede ikke«, skal kon
gen have sagt om hende.
Men udefra set nåede enevælden et højdepunkt i disse år. Kø
benhavn red på en stigende velstandsbølge, og det pragtfulde
kvarter Frederiksstaden gav byen et nyt ansigt.
Det blev i 1754 bestemt, at Asiatisk Kompagni skulle have den
ære at bekoste en rytterstatue af kongen. Arbejdet blev overdra
get franskmanden Saly. Først i 1768 kunne støbningen finde
sted, og i 1771 blev den pragtfulde rytterstatue afsløret på Ama
lienborg plads.

Frederik V

Frederik V’s
rytterstatue

4

I 1748 var det 300 år, siden den oldenborgske greveslægt havde
besteget Danmarks trone, og jubilæet gav anledning til planer
om et fornemt byggeri i området mellem Gothersgade, Rosen
borg og havnen. Tidens bedste arkitekter, billedhuggere og ma
lere kom til at arbejde her.
Den kongelige arkitekt Nicolai Eigtved bragte den fransk-tyske
rokoko til fuldt gennembrud i Danmark. I hans generalplan for
anlægget var hovedakserne Amaliegade og Frederiksgade. Hvor
de skar hinanden, blev der anlagt en ottekantet plads, omgivet af
fire adelspalæer. Eigtved ledede bygningen af A. G. Moltkes pa
læ, som stod færdigt allerede 1754. Efter Christiansborgs brand
i 1794 havde kongehuset alle palæerne. Christian VII residerede
i Moltkes palæ, kronprins Frederik i palæet på den anden side
Amaliegade. De to bygninger blev i 1794 forbundet ved arkitekt
Harsdorffs smukke kolonnade med joniske søjler af træ.
På den vældige plads stod fra 1771 Salys statue af Frederik V
som den laurbærkransede imperator, kongen af Guds nåde. Og
som et point de vue, et holdepunkt for øjet, skulle der for enden
af Frederiksgade være en stor kirke klædt med marmor. Frederikskirken var oprindelig tegnet af Eigtved.Efter hans dødi 1754
udarbejdede den franske arkitekt Jardín nye planer. Men pen
gene slog ikke til, og 1770 standsede arbejdet.
Rundt om i det nye kvarter rejstes andre palæer, F. L. Dehns og
J. H. E.Bernstorffs på hjørnerne af Frederiksgade, C. F. Berckentins, det senere Odd Fellow Palæ, længere nede i Bredgade. I
Amaliegade byggede Jardín i 1764 Det gule Palæ, præget af den
nye stil, nyklassicismen. Bygherre var H. F. Bargum, grundlæg
geren af Slave-Handels-Societetet.

Frederiksstaden
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Amalienborg Plads og den planlagte Frederikskirke
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I middelalderen rejste kongerne rundt i hele landet, fra borg til
borg. Nu var Christiansborg slot deres residens, men ofte boede
de på Frederiksberg slot eller på et af de mange slotte i det milde
og venlige Nordsjælland, på Fredensborg, Hirschholm eller Fre
deriksborg. Nu og da spiste man »i enrum« på LauridsdeThurahs lille Eremitage i Dyrehaven.
De enevældige konger kendte således ikke meget til deres riger
af selvsyn, men en majdag i 1749 forlod FrederikV Fredensborg
slot for at rejse til Norge over Fladstrand, det senere Frederiks
havn. Den elskværdige og milde konge blev overalt af sine tro
undersåtter mødt med glæde og begejstring. Fra vognen kunne
majestæten se sit land. Der var langt mellem bebyggelsen, nu og
da dukkede en landsby op, eller han fik øje på en af herregårde
ne, måske prydet med tårne eller spir. Turen gik gennem mange
af landets købstæder. De fleste af dem var små og uanselige. I
Middelfart var der kun 735 indvånere, og i Vejle boede der 950
mennesker. Odense var med sine 5000 indbyggere den største
danske provinsby. Kun i de større byer var der både borgmester,
byfoged og et par rådmænd. I de mindre havde man kun en
borgmester, der også var byfoged. Selvom langt de fleste af byer
ne lå ved vandet og havde en lille havn, var der kun få - og små
- skibe, der havde hjemme dér. I de fleste byer var det kun kir
ken, som ragede op over borgernes små huse, nogle af sten, de
fleste af bindingsværk.

En konge på rejse
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Parti af Ringsted ca. 1750
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Der var meget få danske bønder, som selv ejede deres gårde og
deres marker. Godsejerne eller proprietærerne havde omved %
af Danmarks jord. Og de var ikke kun jorddrotter, men rådede
på mange måder over bøndernes skæbne. Ikke blot skulle gårdmænd og husmænd arbejde for herremanden, som også lod fore
tage skifte efter de døde, udskrev bondesønnerne til militsen og
havde mange andre rent administrative opgaver. Nogle godsejere
havde birkeret, så de kunne indsætte birkefogder, der sagde dom
og ret over godsets bønder.
Der var gode herremænd, der var mindre gode, vel også onde
herremænd. Mange af dem havde meget store indtægter, både af
den jord, de selv drev, og af de afgifter, som deres undersåtter
måtte betale. Tidligere var der mange, der havde opdrættet stude
og handlet med dem. Den handel var ikke længere særligt ind
bringende, og efterhånden gik mange over til mejeridrift med et
stort antal malkekøer og en mere rationel produktion af smør og
ost.
Mange af godsejerne tjente kongen, i regeringen, ved hoffet el
ler som amtmænd, og blev godt lønnet. Ligesom deres majestæ
ter selv var en del af godsejerne store bygherrer. I senbarokkens
tid blev nogle af de smukkeste herregårdsanlæg i Danmark byg
get. Mest imponerende er Lerchenborg og Ledreborg, begge in
spireret af kongens sommerslot, Hirschholm. Lerchenborg er
bygget op om en længdeakse, inderst den trefløjede slotsgård,
cour d’honneur, derefter en H-formet staldgård, som leder over
i ladegården for at fortsætte i den smukke parterrehave.
Det var Eigtved, der var mesteren for dette fornemme anlæg,
mens J. C. Krieger og Thura sammen med Eigtved med stor sik
kerhed omformede Ledreborg, fra 1740 Holstein’emes herre
sæde, til et barokanlæg af stor skønhed.

Store herregårde
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Herregårdsanlægget Ledreborg
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Det danske landskab, som mødte den rejsende, var vel ikke me
get forskelligt fra det, den katolske pilgrim eller de omvandrende
tiggermunke havde oplevet på deres vandringer. De fleste af
landsbyerne lå dér som dengang, selvom der hist og her var for
svundet en og anden, lagt øde af en herremand, som ville have
deres marker under hovedgårdsmarken. Nye var knap kommet
til. Bønderne boede stadig samlet i landsbyerne, kun i Vestjylland
og på Bornholm var enestegårdene almindelige. Stort set dyrkede
man jorden som gennem århundreder, selvom det kunne ske, at
driftige bønder prøvede at tage ny jord under plov. Der var også
nogle steder, især i Sønderjylland, hvor man havde gennemført
udskiftninger, eller i hvert fald havde prøvet at få noget af jor
den samlet ved indbyrdes mageskifter eller ved at få en bedre
fordeling af marken. På Mols fik pastor Begtrup i 1755 bymændene i Vistofte med til at opdele jorden i ti vange, hvoraf de syv
blev dyrket hvert år, tre med rug, to med byg, en med ærter, en
med havre. De tre andre hvilede »til græsbund og kvægs påtøjring«, og lidt senere ophørte man med at bruge fælleder og fæl
lesdrift. Enhver måtte tøjre sine kreaturer og andet kræ på sit
eget græs.
Men de fleste andre steder gik livet som før sin omskiftelige gang
gennem årstiderne, der nu engang bestemte, hvordan bonden
skulle leve sit liv, leve det i flid, i nøjsomhed og i ærbarhed, men
i alt andet end kedsomhed. Arbejdet var så uendelig varieret, og
man levede i et fællesskab i arbejde og fest, i nød og fryd, som
kunne give sikkerhed mod sult og indhold i dagligdagen.

Landskab ved Jægerspris 1782

Sjællandske bønder

Bondelandet
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I 1755, på kong Frederiks fødselsdag, udsendtes en officiel op
fordring til alle i rigerne om at udarbejde afhandlinger om »de
sager, der kan være tjenlige til at opretholde landets flor.« De
kunne sendes til kongens overhofmarskal Adam Gottlob Moltke,
der ikke blot var en varm ven af kunst og videnskab, men også
interesseret i de spørgsmål om reformer af landbruget, som var
til diskussion i andre lande, ikke mindst i Tyskland, hvor man
arbejdede for praktiske reformer indenfor landbruget og vendte
sig mod det gamle feudale system. På sine mange godser søgte
Moltke i disse år at gennemføre en række praktiske reformer.
Det blev meddelt, at de nyttigste af de indsendte afhandlinger
ville blive trykt. De udkom i otte bind i Danmarks og Norges
Økonomiske Magazin i årene 1757-1764, redigeret af den mær
kelige teolog Erik Pontoppidan, tidligere biskop i Bergen, nu
universitetets prokansler. Pontoppidan var en samler af Guds
nåde, og der er bevaret et væld af historisk materiale i hans
mange værker som Marmora Danica, der gengiver mange ind
skrifter fra gravsten o.l., i hans store kirkehistorie og i Danske
Atlas, som han begyndte at udgive. Han var pietist, men med sin
brede humanistiske indstilling var han ikke uden forståelse for
tidens nye ideer. Mange af afhandlingerne i Økonomisk Maga
zin behandler de mere tekniske problemer, men også mere prin
cipielle problemer, hoveri og stavnsbånd, blev drøftet. Her i ar
tiklernes brogede virvar finder man de fleste af de temaer, som
skulle blive gennemspillet i de kommende årtier. Her er et tyde
ligt varsel om, at en ny tid var i frembrud.

»Økonomisk Magazin«

A. G. Moltke
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I november 1757 blev der nedsat en kommission om landvæse
nets forbedrelse. Blandt dens fire medlemmer var A. G. Moltke
og J.L. Holstein. I de tanker om regeringens førelse, som A.G.
Moltke havde nedskrevet, da kongen tiltrådte regeringen, ud
talte han, at landbruget forekom ham at være meget forsømt, og
at der burde nedsættes en kommission, som skulle sørge for, »at
ikke alene den jord, som er i brug, bliver bedre bearbejdet, men
at også de såkaldte overdrev, som ligger hen som vildnis, bliver
opdyrket.« Dette blev en af den nye kommissions hovedopgaver,
og i 1758 udkom der forordninger, som skulle fremme udskift
ning og indhegning af overdrev. De praktiske landbrugsreformer
var så småt ved at komme igang.
1 1756 blev grev Chr. Günther Stolberg overhofmester hos enke
dronning Sophie Magdalene, som havde fået godset Hørsholm.
Det gav underskud, og bønderne var forarmet. Stolberg havde
kort før gennemført forskellige reformer på sit holstenske gods
Bramstedt. Nu udarbejdede han et reformforslag, hvorefter bøn
derne fik arvefæste, hoveriet blev afskaffet og tienderne afløst.
Særlig mærkværdigt er det, at han også foreslog udstykning af
hovedgårdsjorden.
Da udenrigsminister J.H.E.Bernstorff i 1764 fik store marker
og tre landsbyer til sit landsted Bernstorff lidt nord for Køben
havn, blev det besluttet, at der også her skulle gennemføres en
reform. Det blev hans unge nevø A. P. Bernstorff, Stolbergs svi
gersøn, der fik ledelsen af arbejdet sammen med godsinspektør
Baden. Som naturligt var, anvendte han de planer, hans sviger
far med stort held havde udarbejdet nogle år før. Man gik dog
endnu videre. Jorderne blev udskiftet, og en del gårde blev ud
flyttet. Det viste sig hurtigt, at reformen var til fordel for såvel
herremand som bonde. Og på Bernstorff kom mange af rigets
største godsejere. Her kunne de med deres egne øjne se, hvordan
reformer førtes ud i livet til gavn for både høj og lav.

De første reformer
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Bernstorff slot
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Afprøvning af

kanoner

I tidens løb havde flyvesand tilsandet afløbet fra Arresø til Kat
tegat. 11714 gik søen over sine bredder, og vandet skyllede hen
over gårde og huse. I Frederik IV’s tid lod man grave en kanal
fra Arresø til Roskilde fjord. Det var tanken, at der her skulle
anlægges industrivirksomheder, men først i 1751 fik en fransk
mand privilegium på at oprette et kanonstøberi. Han havde ikke
heldet med sig, og kongen forærede støberiet til den rige Just Fabritius og den dygtige og initiativrige Johan Frederik Classen. De
fik allernådigst lov til at kalde stedet for Frederiksværk efter ma
jestæten. I løbet af få år opstod her Danmarks første industriby.
Der var både krudtmølle og kanonstøberi, fra 1769 jernstøberi.
I kanonstøberiet var der mange forskellige bygninger, hammer
værk, esser, værksteder og drejerværker. Og nede ved Roskilde
fjord blev kanonerne undersøgt, bl. a. ved hjælp af lys på stager;
de blev opmålt og prøvet. Classen sørgede for, at der rundt om
blev plantet træer, også for på den måde at begrænse lufttrykket,
hvis der skulle ske en katastrofe under krudtproduktionen.
J.F. Classen blev fra 1767 eneejer af Frederiksværk. Han blev
efterhånden en meget rig mand, og ved testamente af 1789 blev
det bestemt, at hans ejendomme og hans formue såvelsom afgif
ten af Frederiksværk, der overgik til kronprinsens svigerfader
Carl af Hessen, skulle tilfalde et fideikommis, som bl. a. skulle
»danne nyttige mennesker til statens bedste«, understøtte og be
fordre vindskibelighed og arbejdsomhed »og lindre fattigdom og
elendighed.«

Frederiksværk

18

Parti af Frederiksværk 1773

19

Johan Hartvig Ernst Bernstorff var i 1751 blevet udnævnt til
chef for Tyske Kancelli og dermed til rigets udenrigsminister.
Han var født i Hannover i en kendt adelsslægt og havde i sin
ungdom fået en ypperlig uddannelse gennem rejser til fremmede
hoffer og universiteter. 1732, kun 20 år gammel, trådte han i
dansk tjeneste, og fra 1744 havde han været Danmarks gesandt i
Paris.
Bernstorff var aristokrat, selvfølende, men en fremragende diplo
mat med et enestående kendskab til udenrigspolitiske forhold.
For ham var krig ugudelig og barbarisk, han søgte med al sin
snilde og al sin kunnen at sikre Danmarks neutralitet under Den
preussiske Syvårskrig. Samtidig ville han øge Danmarks anseelse
ude i verden, reputationen betød meget i hans politiske vurderin
ger. Og freden skulle ikke erhverves for enhver pris. Et af hans
hovedformål måtte være at søge de danske riger genforenet, at
generhverve den del af Holsten, som stadig var gottorpsk, og at
få Gottorp’ernes anerkendelse af, at den del af Slesvig, som hav
de været under gottorpsk styre indtil 1713, måtte forblive under
det danske rige.

J. H. E. Bernstorff
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Det kunne blive skæbnesvangert for det danske monarki, hvis
spørgsmålet om forholdet tilGottorp’erne ikke blev løst. Afgørel
sens time rykkede nærmere. Hertug Carl Frederik af Gottorp var
blevet gift med en datter af Peter den Store. Sønnen i dette ægte
skab, storfyrst Carl Peter Ulrik, var arving til den russiske trone.
Han havde ikke glemt, hvad der var sket i Slesvig, og han hadede
Danmark af hele sit hjerte. Den 25. januar 1762 døde kejserinde
Elisabeth, og som zar Peter III besteg storfyrsten den russiske
trone. Han ville straks angribe Danmark. Danske styrker var al
lerede rykket ind i Mecklenburg, da det lykkelige budskab kom:
zaren var styrtet, zarevnaen Katarina havde gjort sig til selvher
sker over russerne. Danmark var reddet fra den store ulykke.
En holstensk godsejer, Caspar von Saldern, havde tidligere væ
ret i hertugelig tjeneste. 1761 kom han til Rusland, hvor han
blev storfyrstens rådgiver. Han var født 1710 i det gottorpske
Åbenrå, hvor hans fader var amtsforvalter, hans farfar borgme
ster til sin død i 1722. Denne Slesvigs søn delte ikke storfyrstens
had til Danmark. Han ville tjene sin hjemstavn og mente, at fred
i hertugdømmerne var til størst gavn for landet. Allerede inden
zarens fald var der knyttet forbindelser mellem von Saldern og
Bernstorff. Han blev også Katarinas nære rådgiver. Hun ønskede
som han fred i Norden, og 1767 var man nået så langt i forhand
lingerne med Danmark, at der kunne afsluttes en foreløbig ma
geskiftetraktat, hvorved Danmark erhvervede den storfyrstelige
del af Holsten og fik anerkendt besiddelsen af den gottorpske del
af Slesvig. Til gengæld afstod det Delmenhorst og Oldenburg,
som i omved et århundrede havde været i dansk besiddelse. Først
senere kunne den endelige mageskiftekontrakt underskrives i
Zarskoje Selo. I november 1773 blev den gottorpske del af Hol
sten overdraget til kongen.

Det Gottorpske hus

Caspar von Saldern
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Den 14. januar 1766 døde Frederik V i A. G. Moltkes arme. »Sin
tids bedste konge« skrev overhofmarskallen senere, selvom han
bedre end nogen anden kendte kongens store svagheder. Det var
Johan Hartvig Ernst Bernstorff, som om morgenen efter gam
mel skik udråbte den nye konge fra slottets balkon med ordene:
»Kong Frederik er død, leve kong Christian VII.«
Den unge konge var kun 17 år gammel. Hans overhofmester
havde været holsteneren Ditlev Reventlow, en dygtig leder af det
danske finansvæsen, men uegnet som opdrager, streng, hård og
pedantisk. Fra 1760 fik den unge prins i schweizeren E.F.Reverdil en humant indstillet lærer, optaget af tanken om at bedre
den danske bondes stilling. Reverdils elev var velbegavet og læ
renem. Men han var sær og mærkelig. Han kunne til tider være
helt optaget af sine egne tanker. »Han så på sine hænder eller på
mine«, siger Reverdil, »han prikkede sig på maven med finger
spidsen, og det var da umuligt at vække hans opmærksomhed.«
Reverdil stod ude på balkonen, da kongen blev udråbt, og han
fortæller: »Jeg følte mig helt beængstet.« Lærerens bange anel
ser slog til. Den unge konge hengav sig snart til de værste udskej
elser. Majestæten elskede at lade ministrene »gøre springet«.
Den ene efter den anden blev afskediget, først A. G. Moltke, se
nere kongens svoger prins Carl af Hessen og Reventlow. Også
Reverdil faldt i unåde. På det store slot herskede vilkårlighed.
Intriger og kamp om magten havde afløst de fredelige forhold
under Frederik V. Ingen forstod vel, at kongen var syg i sindet.
Først senere har man erkendt, at han led af ungdomssløvsind.
Men i Kongeloven havde man ikke forudset, at kongen, den ene
vældige konge, al magtens kilde, kunne blive sindssyg.

Christian VII
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Allerede året før Christian VII blev konge, var det blevet beslut
tet, at han skulle ægte den engelske prinsesse Caroline Mathilde.
Den 8.november 1766 blev hun, kun 15 år gammel, viet til den
unge konge. En tid var han interesseret i sin dronning; men
snart viste han hende ligegyldighed. Reverdil mente ikke, at kon
gen ville have fået børn, hvis han ikke havde sagt til ham, »at
man ville få dårlige tanker om hans evner, hvis man ikke så
frugter af dem.« I januar 1768 fødte dronningen en søn, den
senere kong Frederik VI.
Som prinsesse havde den faderløse Caroline Mathilde ført et stil
le liv. Hun var af naturen livsglad, en ung pige, der higede efter
oplevelser. Hun havde temperament. Nogen egentlig skønhed
var hun ikke, underlæben var lidt hængende, og hendes skikkelse
var ikke just pigelig slank. Men der var en egen glans i hendes
øjne, hendes teint var blændende, hænder og fødder var smukke,
og »hun sang som en engel.« Det er blevet sagt, at hendes ud
seende kunne udfordre kvindernes kritik, men måtte fange
mænds blikke.
Som overhofmesterinde havde dronningen fået Louise von Pies
sen, som helt vandt den unge kvindes hjerte. Hun søgte at værne
dronningen mod den kreds af mænd, som var kongens yndlinge
og hans fæller i udskejelserne. Kongens uvilje mod sin gemal
inde blev derved større og større, og da fru Piessen blev fjernet
fra hoffet - kongen hadede hende - var dronningen uden venner
og fortrolige, en ung kvinde, der længtes efter forståelse og kær
lighed.

En ung dronning

Dronning Caroline Mathilde
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Da Christian VII i juli 1768 forlod sine riger for at tage på en
udenlandsrejse, var den unge stadsfysicus i Altona J.F. Struensee i hans rejsefølge. Efter hjemkomsten blev han kongens faste
livlæge. Han forstod at omgås Christian VII, der både syntes om
ham og havde respekt for ham. Dronningen mente, at han kun
var en af mændene i kredsen omkring Conrad Hoick, kongens
yndling, dronningens uven. Men senere lærte hun den unge læge
nærmere at kende. De blev hurtigt fortrolige, og lidt ind i året
1770 blev han hendes elsker.
For første gang i sit liv oplevede hun med hele sit sinds stærke
temperament forelskelsens lykke. Senere skulle hun erfare dens
smerte. Engang sagde hun, at elskede man en mand, måtte man
følge ham, »om det så var til stejle og hjul, ja om det var til hel
vede.«
Den dygtige læge havde tilegnet sig de tyske tanker om reformer.
Snart opdagede han, at som den sindssyge konges ven og dron
ningens elsker var der mulighed for at skaffe sig indflydelse, po
litisk magt, ja at blive rigets hersker. Hoick blev fjernet, snart
fulgte mange flere efter. Johan Hartvig Ernst Bernstorff fik sin
afsked i september 1770, og nogle måneder senere blev konseillet ophævet. Landet blev regeret ved kabinetsordrer fra kongen,
det vil sige Struensee, der i juli 1771 blev geheimekabinetsminister og fik ret til at udstede ordrer i henhold til kongens mundt
lige befaling.
Som statsmand havde Struensee ideer og principper, der var i
overensstemmelse med de tanker, som rundt om i verden skulle
føre frem til den nye tid. Han ville det rigtige, men klogskabens
gave var bleven ham nægtet. Som en Christian II lod han refor
merne hagle ned over rigerne - han fik samme løn. Han havde
skaffet sig dygtige medarbejdere, men også uvenner, fra enke
dronningen til matroser og gardere. Der var utryghed overalt,
og en dyb forargelse havde grebet det danske folk over denne
mand, der ikke engang kunne forstå landets sprog, men havde
tiltvunget sig magt og var dronningens boler.

Struensee
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Som de mænd, der hyldede de samme ideer som han, var Struensee interesseret i landbrugsreformer. Den diskussion, der be
gyndte i 1755, var blevet fortsat, og en række kommissioner hav
de beskæftiget sig med de mange problemer. Reverdil havde med
al sin veltalenhed søgt at påvirke den unge konge til af al kraft
at tage bondens sag op. Den tyske videnskabsmand Georg Chri
stian Oeder var kommet til København 1751. Han var en ud
mærket botaniker, den første udgiver af det store værk Flora
Danica og skaberen af Botanisk Have.
Oeders hu stod dog ikke kun til blomster, men også til finansvidenskaben. I et værk fra 1769 havde han, efter opfordring af
A. G. Moltke, med stor klarhed og styrke gennemdrøftet spørgs
målet om bøndernes frihed og ejendomsret til jorden. Han
krævede heri bl. a. fastsættelse af hoveriet. I nogle tilføjelser fra
1771 siger han: »Bønderne er, i hvert fald i deres naturlige an
læg, mennesker som alle mennesker, med de samme evner, liden
skaber og følelser.« Han var som næsten alle reformvenner en
stor beundrer af engelske forhold, som han indgående behandle
de i skrifterne. Oeders skrifter vakte, for at bruge hans egne ord,
»mærkelig og bekendt sensation«, og senere blev de læst af den
unge kronprins »med deltagelse og varme.«
Oeder blev medlem afGenerallandvæsenskommissionen,derblev
nedsat i november 1770. Det var ham, der udformede en forord
ning af 20. februar 1771, hvorved hoveriet blev fastsat. Kort ef
ter blev han deputeret i det nye finanskollegium. Efter Struensees fald måtte han gå i en slags landsforvisning til Oldenburg.

Georg Christian Oeder

Sjællandsk bondegård ca. 1780
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Magnus Beringskjold - egentlig hed han Mogens Bering - var en
mand, der havde oplevet mangt og meget som kriger og diplo
mat. Af helt private grunde var han kommet i modsætning til det
Struenseeske regime. Han begyndte at konspirere sammen med
grev Schack Rantzau til Ascheberg ved Plön. Da »den tavse« som Rantzau kaldte Struensee - ikke ville hjælpe ham mod hans
kreditorer, blev han den mægtige mands dødelige fjende. Bering
skjold søgte tidligt forbindelse med Bernstorff og A. G. Moltke,
men blev afvist. De to konspiratorer allierede sig med to office
rer, general Eickstedt og oberst Køller, mænd, der var opfyldt af
troskabsfølelse mod kongen og hans hus. Som så mange andre
harmedes de over regeringen og forholdene ved hoffet. Arve
prins Frederik skrev i sin kalender: »12. januar blev det tilbud os
gjort, der blev årsag til landets frelse.« Det var sent, de sammen
svorne fik forbindelse med enkedronningen og hendes søn, som
begge hadede Struensee og dronningen af hele deres hjerte.
Det blev bestemt, at kuppet - der var et rent militært statskup skulle gennemføres natten mellem den 16. og 17. januar 1772,
da Eickstedts og Køllers soldater havde vagten på slottet og i
byen. Der var bal på hofteatret om aftenen. Da det var forbi,
samledes kuppets mænd. Rantzau måtte dog hentes. Køller og
Eickstedt instruerede deres officerer, og ved 3-4 tiden om mor
genen gik Juliane Marie, arveprinsen og dennes kabinetssekretær
OveHøegh-Guldberg til kongen, der underskrev de nødvendige
ordrer. Køller arresterede Struensee og Enevold Brandt, flere
andre blev pågrebet rundt om i byen. Ligesom Brandt og Struen
see blev de ført til Kastellet.
Grev Rantzau kom til dronningen kl. 7. Han overbragte hende
kongens ordre om, at hun skulle føres til Kronborg. Hun for
langte at tale med kongen, ville til Struensee, der havde sovevæ
relse lige i nærheden. Ved alle døre var der soldater, som spær
rede vejen. Under militær eskorte kørtes hun til Kronborg. Hun
fik lov til at tage sin lille datter - hendes og Struensees datter med sig.

Enkedronning Juliane Marie

—

Billet til maskeballet den
16. januar 1772

Statskup
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Straks efter blev der nedsat to undersøgelseskommissioner, inkvi
sitionskommissioner blev de kaldt. Hovedanklagen mod Struensee var forholdet til dronningen og hans styre gennem kabinets
ordrer, der ikke var underskrevet af kongen. Om forholdet til
dronningen måtte han hurtigt gå til bekendelse. Beviserne var
for stærke. Anklagen mod Brandt gik bl.a. ud på, at han havde
øvet vold mod den enevældige konge. Der var ingen tvivl om, at
denne anklage var rigtig.
Den 25. april 1770 faldt dommen. Både Struensee og Brandt
blev efter Danske Lov dømt for crimen læsæ majestatis, maje
stætsforbrydelse. Loven fastsatte straffen: »Den højre hånd (skal)
af ham levende afhugges, kroppen parteres og lægges på stejle
og hjul, og hovedet med hånden sættes på en stage.« Kongen be
kræftede dommen, og da Køller traf Charlotte Dorothea Biehl i
teatret, bøjede han sig ind over hende og hviskede med triumf i
stemmen: »På tirsdag holder de store grever åben taffel for rav
ne og krager.«
Henrettelsen fandt sted på Østre Fælled den 28. april. Brandt var
den første, der døde på skafottet. Struensee måtte overvære det.
Da turen kom til den tidligere minister, bad han alle om forla
delse. »Derpå blev han afklædt, lagde sig på blokken og ligeledes
mistede hånd og hovede og dernæst parteret.« Af de to lig blev
»hver fjerding hidset nøgen ned med en strikke i rakkervognen.«
Senere blev hoveder og kroppe udstillet på den murede galge på
Vestre Fælled, ikke langt fra Sorte Hest. Hovederne var anbragt
på stager, kroppene på 8 stejler. »De lå ganske i synet på
Frederiksberg slot, hvor herskabet opholdt sig,« og mange af
borgerskabet spadserede til fælleden for at se den uhyrlige ud
stilling.
En særlig domstol havde opløst ægteskabet mellem kongen og
Caroline Mathilde. Det blev aftalt med England, at dronningen
skulle have sit ophold i broderen Georg III.s stater. Hun kom til
at bo i Celle, hvor hun døde i 1775.

Grevernes fald

Struensee

og Enevold Brandt

på skafottet
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Det blev officielt den attenårige arveprins Frederik, som blev
rigets første mand. En kendt statsmand sagde om ham: »Prins
Frederik er intet, aldeles intet, ikke i stand til at fatte en fornuf
tig tanke.« Hans moder, enkedronningen, var en mere viljestærk
dame, ikke uden indsigt og viden, og i den første tid efter mili
tærkuppet havde hun uden tvivl den politiske magt i Danmark.
Af de sammensvorne faldt Schack Rantzau i unåde nogle måne
der senere - efter russisk pression. De fleste var nok enige om,
at Beringskjold var en helt igennem uværdig person, intrigant,
brutal og trættekær. Endnu i januar 1770 måtte han tage ophold
i Vordingborg. Køller, adlet Køller-Banner, blev snart sendt i en
slags forvisning til Rendsborg. Kun general Eickstedt fik høje
stillinger indenfor administrationen.
Det nye regime ophævede de fleste af Struensees nyordninger,
ikke mindst på det administrative område. Der blev oprettet et
geheimestatsråd i stedet for det gamle konseil. Som før blev H.
C.Schimmelmann den ledende i det finansielle styre. Den gamle
Bernstorff døde i februar 1772; men året efter blev hans broder
søn Andreas Peter Bernstorff Danmarks udenrigsminister. En be
tydelig rolle i det nye styre spillede også J.O.Schack-Rathlou.
Disse mænd var dygtige og erfarne; men snart skulle det vise sig,
at en mand udenfor denne kreds blev den virkelige magthaver,
arveprinsens kabinetssekretær, den tidligere professor Ove HøeghGuldberg, en stille lærd med stor historisk og teologisk viden.
Allerede 1773 blev det sagt, at Guldberg »er vejen til al nåde og
velgerning og råder for regn og solskin.« Som årene gik blev
hans magt større og større, og gennem kabinetsordrer blev der
ofte regeret hen over hovedet på kollegierne og deres ledere.

Audienssøgende i

Ove Høegh-Guldbergs

Guldbergs styre

forværelse

I det politiske liv blev 1770’erne og 1780’erne en opbruddets og
modsætningernes tid. I litteraturens verden blev det år, hvor helt
nye toner brød frem, hvor det danske sprog oplevede en fornyel
se, blev et smidigere åndens redskab. Digtningen nåede en inder
lighed, en intensitet som aldrig før.
1781 døde en digter. »Han blev båret til sin grav på Danmarks
skuldre,« siger en samtidig om ham. Det var Johannes Ewald,
søn af en pietistisk præst i København, skolediscipel i Slesvig
lærde skole, trommeslager i Maria Theresias hær, teologisk kan
didat. Som ung forelskede han sig i Arendse, og da hun giftede
sig, valgte han at blive poesiens tjener. Hans liv blev kort; det
var plaget af sygdom, og han var tit drikfældig; men aldrig gik
han på akkord i sit kald som digter. Hans sjæleliv var domi
neret af hans store entusiasme for tidens idealer, men også præ
get af den inderliggjorte tro på helten fra Golgatha. Hans prosa
var følsom og bevægende. Oehlenschläger har sagt om ham, at
»han kunne sige, hvad andre kun stamme.« I Levnet og Menin
ger skildrer han sit første møde med Arendse: »Elskov strålede
i hendes øjne, elskov skertsede på hendes læber, elskov duftede
af hendes svulmende barm - elsk, elsk råbte enhver af hendes
miner - naturen, himmel og jord forsvandt.«
Også indenfor dramaet gik han nye veje. I syngespillet Fiskerne
skildrede han en virkelig begivenhed, almuetyperne - fattige
hornbækfiskere - er taget på kornet. Heri forekommer sangen
»Kong Christian.«
Som ung havde Ewald sagt, at kunne »han ikke være den første
digter i sit fædreland, ville han ikke være den anden.« Han blev
den første.

Johannes Ewald
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Strandingsscene

ved Hornbæk

På Christian VI’s og Struensees tid havde man kun talt tysk ved
den danske konges hof. En del udlændinge, mest fra Tyskland,
havde fået høje stillinger i riget. Mange følte, det var urimeligt,
ubilligt og uretfærdigt, og ikke mindst i Struensee-tiden var der
ligefrem opstået et had mod tyskerne i Danmark. Juliane Marie
havde sørget for, at hendes søn arveprins Frederik fik danske
lærere. Af de nye magthavere fra januar 1772 var Eickstedt og
Høegh-Guldberg mænd, der følte sig som danske. Det samme
gjaldt Schack-Rathlou. Eickstedt fik straks indført dansk kom
mandosprog i hæren. 1776 udstedtes en vigtig lov om indføds
retten. Den var først og fremmest Schack-Rathlous værk og be
stemte, at kun de, der var født indenfor de tre rigers grænser el
ler af andre grunde kunne anses for »lige med en indfødt«, kun
ne få embedsstillinger. Loven havde ikke været til behandling i
statsrådet, men var udstedt ved kabinetsordre. Alligevel blev
den erklæret for en »uforanderlig og ubrødelig lov i riget«. På
kongens fødselsdag fik statsrådets medlemmer et trykt eksem
plar af loven og en medalje i guld med billede af kongen og af
fromheden, der som en moder modtager sine tre børn Danmark,
Norge og hertugdømmerne. Andre fik medaljen i sølv, og be
gejstringen var stor overalt i riget; i Åbenrå og mange andre
steder illuminerede man, utallige pokaler blev tømt, kanonerne
dundrede salut, og pennens mænd med Johannes Ewald i spidsen
havde travlt med at skrive hyldestdigte til Indfødsretten.
Men Bernstorff og kredsen om ham var bitter, både over den
måde, hvorpå loven blev til, og over dens bestemmelser. Dette
emne »sårer mig altfor føleligt,« skrev udenrigsministeren. Lo
ven var, mente han, snæversynet og uretfærdig, og »i mere end
én henseende bliver (vi) til fabel og genstand for had og kritik
hos mere end én nation.«

Indfødsretten

40

Indfødsretten. Allegorisk figurgruppe

De nordamerikanske fristater udstedte deres uafhængighedser
klæring den 4. juli 1776. Det kom til krig mellem staterne og det
mægtige England, havenes behersker. I 1778 sluttede Frankrig
forbund med amerikanerne; også Spanien og Holland kom med
i krigen. Med stor dygtighed og kraft arbejdede regeringen på at
sikre den danske skibsfart og handel under krigen, og man fik
sluttet en overenskomst med Rusland, hvori der blev givet klare
retningslinier for, hvorledes de to stater opfattede den neutrale
skibsfarts rettigheder.
Krigen betød en højkonjunktur for Danmark eller rettere for
landets hovedstad. De gamle handelskompagnier blomstrede op,
nye kom til. Fra Indien, Kina, Vestindien og andre lande strøm
mede varer til København som ingensinde før. Der var mangel
på skibsrum og der kom fart i skibsbyggeriet. Indførslen steg til
det tredobbelte, de store købmænd som f.eks. de Coninck og
Niels Ryberg tjente mange penge.
Der blev bygget ivrigt i denne tid, for dem, der tjente mange
penge, for kompagnierne og handelsfirmaerne. Mange af de
store bygninger langs Københavns havn blev til i disse år, det
ene pakhus rejste sig efter det andet. Også på Christianshavn
blev der bygget.
Krige og højkonjunkturer varer ikke evigt. Allerede 1782 var
det klart, at de gyldne tider var forbi. Da krigen hørte op året
efter, kom den store krise. Kompagniernes aktier faldt, kreditten
blev strammet og pengemangelen var stor. Guldberg lod staten
hjælpe. Der blev lånt penge i udlandet, statsbanken satte nye
sedler i omløb. Katastrofen blev undgået.

Højkonjunktur

Frédéric de Coninck

Københavns red 1794
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I 1779 døde den sidste hertug af Glücksborg, Frederik Henrik
Vilhelm; han var efterkommer af hertug Hans den Yngre, der i
1582 havde fået udlagt Ryd kloster i Angel med en del gods på
Sundeved. Hans havde ladet klostret nedbryde og i stedet opføre
et slot, som fik navnet Glücksborg. Efter hertugens død i 1622
blev hans lille hertugdømme delt i fire dele. Sønnen Philip fik
Glücksborg, hvortil hørte et par sogne i Angel og fire sogne på
Sundeved, Broager, Sottrup, Nybøl og Ullerup.
Frederik Henrik Vilhelm efterlod sig ingen arvinger, og hans
lande kom derfor under den danske konge. På mange områder
havde der været særlige love for de hertugelige undersåtter i det
lille hertugdømme. Nu mistede de deres gyldighed, og kort efter
blev det bestemt, at der ikke - som før - skulle holdes tyske præ
kener i de sundevedske kirker.
Med det glücksborgske hertugdømmes tilbagevenden til den
danske krone var Slesvig og Holsten udelt under samme monark.
Delingernes tid var forbi. Vel var der efterkommere efter Hans
den Yngres søn Alexander af Sønderborg. En af dem var hertu
gen af Augustenborg, der ejede meget gods på Als, i Lundtoft
herred og på Sundeved. Han var storgodsejer, men ikke regeren
de hertug. En anden efterkommer efter hertug Alexander var den
preussiske officer Frederik Carl Ludvig af linien Holsten-Sønderborg-Beck. Hans søn Vilhelm trådte i dansk tjeneste og fik 1825
overdraget slottet Glücksborg, samtidig med at han fik titlen
hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glhcksborg.

Riget genforenes

Glücksborg slot
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Andreas Peter Bemstorff var født i Hannover 1735. Den unge
adelsmand fik en fremragende uddannelse. Han studerede ved
flere universiteter, blandt andet i Göttingen. Senere var han på
store rejser, hvor han lærte mange af tidens åndelige og politiske
stormænd at kende. Ikke mindst opholdet i Paris cg London fik
stor betydning for ham. Allerede 1758 kom han i dansk tjeneste
og virkede især indenfor finansstyrelsen. 1770 blev han afskedi
get fra alle embeder.
Efter militærkuppet i 1772 vendte han tilbage, og fra 1773 var
han udenrigsminister og leder af Tyske Kancelli. Han gjorde her
en stor indsats, ikke mindst under krigen mellem de amerikan
ske stater og England. Han blev styrtet i 1780 og trak sig tilbage
til sine godser — han ventede.
Da han efter Guldbergs fald vendte tilbage til Danmark, var det
som den selvfølgelige førstemand indenfor det statsråd og kollegiestyre, som for ham var en garant for en human og retfærdig
ledelse af det land, der var blevet hans fædreland, og som han
viede alle sine kræfter. Med overlegen dygtighed, med en helt
enestående autoritet, i udlandet, i hertugdømmerne og i Dan
mark, ledede han udenrigspolitiken i de vanskelige år under
krigene. Han støttede fuldt ud de landbrugsreformer, som i disse
år blev gennemført i Danmark.
Københavnske borgere lod i 1793 præge en medalje til hans
ære. Den bar omskriften »uden misvisning«. Da han døde i
1797, var det ligesom en lykkelig og lys tid var forbi. Den olden
borgske gesandt skrev: »Kronprinsen har mistet sin bedste ven,
de danske stater den mest virksomme patriot og Europa en af de
største statsmænd.«

A.P. Bernstorff

Medalje fra 1793
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Den unge kronprins Frederik afskyede enkedronning Juliane
Marie og arveprins Frederik. Han var fast besluttet på, at rigets
styre skulle ændres, når han fik sæde i statsrådet. Gennem sin
kammerpage Th.G.Schlanbusch fik han forbindelse til Bernstorff, der nu boede i Mecklenburg. Han henviste til den unge
Ernst Schimmelmann og til Christian Ditlev Reventlow. Flere
og flere blev indviet i planerne, først og fremmest kammerjunker
Johan Bülow og Schack-Rathlou.
Den 4. april 1784 blev den 16-årige kronprins konfirmeret, og
10 dage senere, den 14. april, skulle han for første gang deltage
i statsrådets møde. Han havde nøje planlagt, hvad der her skulle
ske. Kort efter mødets begyndelse rejste den unge prins sig og
bad sin fader, kongen, om at måtte oplæse et dokument. Det hed
heri, at kabinetsstyret skulle ophøre, og det blev foreslået at ud
nævne fire nye statsministre, blandt dem A. P. Bernstorff. Kon
gen greb pennen for at skrive forslagene under. Arveprinsen pro
testerede, kongen tabte pennen, men roligt og behersket bad
kronprinsen sin fader om at fortsætte med at skrive. Helt meka
nisk adlød Christian VII sin søn. Arveprinsen gjorde et forgæves
forsøg på at få fat på dokumentet. Kongen, fulgt af arveprinsen,
løb til sine gemakker. Kronprinsen meddelte de tilstedeværende
medlemmer af statsrådet, at de var afskediget. Det kom lidt se
nere til et korporligt sammenstød mellem den unge prins og hans
onkel. Juliane Marie kom til stede. På det groveste overfusede
hun kronprinsen. Guldberg måtte berolige hende. Han forstod,
at slaget var tabt.

Prinsregenten

Kronprins Frederik
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H. C. Schimmelmann, skatkammermesteren, var noget af en
eventyrskikkelse, et geni, både når det gjaldt statens finanser og
hans egne. Da han døde, arvede hans søn Ernst en formue på
3 millioner rigsdaler. Han blev ejer af faderens store plantager i
Vestindien, et betydeligt sukkerraffinaderi på Christianshavn og
en geværfabrik i Hellebæk. Han arvede også Lindenborg i Jyl
land og det store Schimmelmannske Palæ i Bredgade. Den unge
Schimmelmann havde fået en fortræffelig uddannelse, i Geneve,
Paris og London. Mest optaget var han af digtekunst og filosofi.
Han kom i 1773 ind i den danske administration. Efter omvælt
ningen i 1784 blev han finansminister og var det indtil 1813, da
kongen afskedigede ham. Han blev dog ved med at være kon
gens og landets tjener indtil sin død i 1831. Schimmelmann var
som finansminister en mand med mange og gode ideer; men han
havde ikke den heldige hånd som sin fader. Krigen mod Eng
land betød en finansiel udmarvning af riget.
Schimmelmann var en skønånd. Han støttede Schiller, da han var
i nød, Jens Baggesen var husets yndling. Hans hustru, den skøn
ne og yndefulde Emilie Rantzau, døde ung, og han satte hende
et minde i Emiliekilde lige ved Strandvejen. Hans anden hustru
Charlotte Schubart skabte ham et enestående hjem i Bredgade
palæet og på sommerstedet Sølyst ved Klampenborg. Her mød
tes ikke blot politikere og diplomater, men også digtere, viden
skabsmand og kunstnere.
Finansministeren var en lille og spinkel mand; men alle så i ham
en af landets store lysende personligheder, en mand af fin og
ædel dannelse, en humanist, tilgængelig for tidens nye og dristige
tanker. På sit gods gennemførte han store landbrugsreformer, og
utrættelig stod han ved Bernstorffs og Reventlows side i arbejdet
for at gøre bonden fri.

Ernst Schimmelmann

Emiliekilde
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De fleste af de mange forfattere, der skrev om tidens samfunds
problemer, var enige om, at bonden måtte gøres fri, og at det var
nødvendigt at gennemføre en ændring af det bestående land
brugssamfund. Enkelte steder i kongeriget blev der gennemført
reformer, og på en række godser i Slesvig ophævede man liv
egenskabet og udstykkede hovedgården i mindre brug. Samtidig
blev bønderne arvefæstere, og hoveriet blev afløst med penge
afgifter. I begge hertugdømmer tog man fra 1765 fat på at ud
parcellere de kongelige ladegårde, så hoveriet også der helt kun
ne forsvinde. I kongeriget solgte man ligeledes en del af det kon
gelige gods, men ofte som samlede herregårde, så de kongelige
fæstebønder blev godsbønder.
Oeders hoveriforordning fra 1771 blev stort set ophævet i 1773.
Selvom hoveriet i Danmark ikke var så trykkende som på de
adelige godser i Slesvig og i Holsten, var det dog tyngende nok.
Mange kunne indse, at det betød et frygteligt spild af arbejds
kraft, at folkene skulle gå en lang vej fra landsbyen til hovmar
ken. Bonden selv kom vel sjældent til hovarbejde, men han måtte
tit og ofte undvære sine medhjælpere, han måtte holde et ekstra
stort antal heste og forsyne sine folk med en god »hovpose«.
Der var også dem, der mente, at hovarbejdet førte til moralsk
forfald. På vej til og fra arbejdet og i hvilepauserne kunne der
være megen ganten og fjasen og det, som værre var. Men fore
løbig fortsatte man de fleste steder med hoveriet på den vante vis.
Stavnsbåndets ophævelse og fastsættelse af hoveriet var politiske
problemer, og under Guldbergs konservative styre var der ingen
vilje til at ændre i disse forhold. Derimod var der stort set enig
hed om at fremme de rent praktiske reformer, udskiftning og ud
flytning af gårde, og der kom to forordninger herom, i 1776 og
1781.

Praktiske reformer
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Bønder holder hvil under hovarbejde

53

A. P. Bernstorff og Ernst Schimmelmann var tyskere. Den tredie
i kredsen af kronprinsens nære medarbejdere, Chr. Ditlev Reventlow, var af en slægt, som gennem generationer havde virket
i Danmark - storkansleren Conrad Reventlow var hans olde
fader. Selv var han nærmest tvesproget og skrev et klart og
kærnefuldt dansk. Som ung var han på akademiet i Sorø. Senere
studerede han i Leipzig og rejste derefter i en række lande. Stor
betydning for ham fik besøget i England. Efter sin hjemkomst
lærte han praktisk landbrug på Lolland. Først derefter kom han
i statens tjeneste. 1784 blev han chef for rentekammeret og fik
derved politisk og praktisk mulighed for at lede de store land
brugsreformer.
Få mænd har betydet så meget for danskernes liv og tilværelse
som Chr. DitlevReventlow. Han havde fået meget; han var rig
på verdens gods, han havde et lykkeligt familieliv, en god for
stand. Han var religiøs uden at være pietist, det var ham en pligt
at sætte sine rige evner ind til gavn for de mennesker, der ville
virke her og nu, en selvstændig begavelse med en intuitiv for
ståelse af, hvad der var af krav i tiden, og af de politiske og prak
tiske muligheder for at gøre dem til virkelighed. Han var en stor
og smuk mand, »kæmpen« blev han kaldt, og der boede en væl
dig kraft i denne mand, der står som en af de store og lysende
skikkelser i Danmarks historie - en af dem, der ville meget og
kunne meget.

Chr. Ditlev Reventlow
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Det blev hurtigt klart, at det nye styre ønskede at gennemføre
dybtgående landbrugsreformer - først og fremmest at skaffe bøn
derne friheden. 1785 blev der nedsat en kommission, den lille
landbokommission, til at gennemføre de reformer på det sjæl
landske krongods, som man tidligere var begyndt på. Lands
byerne blev udskiftet, og bønderne fik deres gårde i arvefæste.
En dag i juni 1786 var Reventlow til referat hos kronprinsen.
Han gjorde rede for spørgsmålet om fæstebondens retsstilling
overfor godsejeren. Den unge prins sagde da: »Det forekommer
mig, at i en så vigtig sag, hvor det gælder landets vel, bør man
ikke lade en eneste dag gå tabt.« Kort efter skrev Reventlow til
sin søster: »Frihedsbudskabet er kommet. Dér ligger hele stad
sen, lænkerne, åget, de lange piske, træhestene, den spanske
kappe, borte er de. Hurra, hurra, hurra!« Den store Landbo
kommission blev nedsat. Ved siden af Reventlow blev det den
unge norske jurist Christian Colbjørnsen, der kom til at præge
arbejdet. Han var højt begavet, men kunne være stejl og kantet.
Det var, mente han, statens opgave at sikre borgernes lighed og
frihed. Det første resultat af arbejdet blev forordningerne af 8.
juni 1787, der nøje fastslog fæstebondens retsforhold, især ved
fæstets ophør.
Dernæst tog man fat på spørgsmålet om stavnsbåndets ophævel
se, og allerede den 20. juni 1788 kunne forordningen herom un
derskrives af kongen. Alle bønder over 36 og under 14 år blev
straks frie, og fra 1800 skulle alt stavnsbånd være borte. Militær
tjenesten blev en personlig pligt for den enkelte, dog kun for
bønderne. Udskrivningen skulle nu ske efter folketal, og den
blev foretaget af staten, ikke af godsejerne.

Frihedsstøtten

Grundstensplade med

inskription

Stavnsbåndet ophæves
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Alle var enige om, at frigørelsen fra stavnsbåndets trællemærke
kun var én side af reformarbejdet. Forlængst var man, omend
forsigtigt, gået i gang med de praktiske reformer, især udskift
ning og udflytning. Loven af 1781 fik her stor betydning, ikke
mindst da det i 1792 blev bestemt, at ikke blot godsejerne, men
også bønderne selv skulle være med til at bære udgifterne ved
opmåling og fordeling af markerne.
Landinspektørerne havde i disse år travlt med målebåndene.
Utallige forhandlinger skulle der til, før en sådan udskiftning
kunne blive til virkelighed. Det var jo en revolution i en lands
bys liv. Nu skulle man have sine jorder nogenlunde samlet; gamle
skel forsvandt, og man skulle dyrke andre agre end før. Der måt
te udlægges nye veje. Ikke mindst var det svært at få folk til at
flytte ud, at bryde bygningerne ned i den lune landsby og næsten
begynde et nyt liv langt derude på markerne fjernt fra Gud og
hvermand, fjernt fra det gamle fællesskab.
En ny forordning i 1791 regulerede hoveriet, og 1799 blev det
slået fast, at alt hoveri skulle være bestemt. Der var mange herremænd,som efter de mange reformer ikke mere var så interesseret
i at have fæstegods og godt ville sælge det til bønderne. Regerin
gen støttede salget ved udlån fra Kreditkassen og enkekassen. Da
statsbankerotten kom i 1813, var vel halvdelen af landets bønder
selvejere.
I reformtiden steg antallet af husmandssteder. Mange af husmændene havde kun lidt eller ingen jord, og de fleste var forplig
tet til at arbejde for herremanden. I modsætning til bønderne,
men ligesom tyendet, kunne de stadig prygles og revses.

Udskiftningen
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Udskiftningskort

Omkring 1758 havde den tyske økonom von Justi været i Dan
mark, hvor han bl. a. beskæftigede sig med opdyrkningen af de
jyske heder. Man var dengang »populationist«. Det var vigtigt at
forøge befolkningstallet, og rundt om indkaldte man kolonister
til at dyrke den ufrugtbare jord. Det skete også i Danmark og i
Slesvig. Justi var også optaget af en anden idé, som dog ikke var
ny, nemlig at man skulle grave en kanal, der kunne forbinde
Vesterhavet og Østersøen, og han lod et par år senere trykke et
par forslag herom.
Statholderen i hertugdømmerne, prins Carl af Hessen, fik 1770
ordre af Bernstorff til at lade floder og strømme i Slesvig og Hol
sten nærmere undersøge, og i 1774 indsendte prinsen et forslag
om bygning af en kanal mellem de to have. Guldberg ønskede
dette vældige arbejde gennemført. Der blev nedsat en kommis
sion, og resultatet blev, at man besluttede at bygge en kanal fra
Holtenau ved Kiel til Rendsborg. Derfra og til Vesterhavet skulle
man benytte den nedre del afEjderen. Dybden skulle værelOfod,
og der skulle bygges 8 sluser, hver 100 fod lange. I oktober 1784
var arbejdet færdigt, og der kunne gennemføres en prøvesejlads
med to ret store skibe.
Kanalen havde kostet 7,5 millioner rigsdaler, mere end 10 gange
så meget, som man oprindelig havde regnet med. Den fik stor
betydning for den nordeuropæiske skibsfart. I 1805 sejlede 3400
skibe gennem kanalen, der vel var den største tekniske præsta
tion, som blev ydet i dette de store reformers tidsrum. Alle be
undrede dette vældige værk.

Ejderkanalen
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Sluseparti ved Ejderkanalen
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For reformvennerne var det ikke nok at give bønderne frihed og
at gennemføre en teknisk forbedring af landbruget. Oplysning
var et af tidens slagord, og ingen havde mere behov for oplysning
end bønderne, hvis de skulle blive fuldgode borgere i kongens
lande. Skolevæsenet var ringe, og tit var det sådan, at drenge el
ler »gebræklige mennesker« blev ansat som skolemestre.
Provst Balthasar Petersen i Tønder havde i 1753 begyndt at
undervise i et »lærerinstitut«, en slags præstegårdsseminarium,
fra 1788 et skolelærerseminarium. Et seminarium i Kiel begynd
te sit virke i 17 81. Det var blevet til på A. P. Bernstorffs initiativ.
Christian Ditlev Reventlows lidt yngre broder Johan Ludvig Re
ventlow til Brahetrolleborg havde ikke helt den samme indstil
ling over for landbrugsreformerne som sin broder. Som flere an
dre mente han, at når stavnsbåndet var borte, måtte forholdet
mellem godsherre og bonde ordnes ved frie kontrakter på samme
måde som i England. Selv var han en yderst human godsejer.
Han var sværmerisk og sentimental, brændende optaget af skole
sagen. Han reformerede skolevæsenet på sit gods med F. E. von
Rochows skole i Rekahn i nærheden af Potsdam som forbillede.
1794 fik han på Brahetrolleborg oprettet et skolelærersemina
rium, Bernstorffsminde. Det var dog ikke det første seminarium
i kongeriget, idet der allerede i 1791 var kommet et seminarium
på Blågård lidt udenfor København på den anden side søerne.
Som Christian Ditlev Reventlow var førstemanden, når det gjaldt
at gøre bønderne til frie ligeberettigede borgere, var hans broder
blandt de første i arbejdet for at gøre dem til mere oplyste og
mere ædle mennesker.

Skolevæsen
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Skårup seminarium

Allerede i det 17. århundrede havde Danmark erhvervet øen Skt.
Thomas i Vestindien. På Skt. Jan begyndte man at kolonisere i
1718, og 1733 købte man den tredie af de vestindiske øer, Skt.
Croix, af den franske krone. 1754 havde staten overtaget det
handelskompagni, som drev virksomhederne på øerne. Skatkam
mermesteren, den gamle Schimmelmann, havde store sukker
plantager på øerne. De gav ham og senere hans søn Ernst bety
delige indtægter.
Plantagerne blev drevet ved slaver, som blev indført fra Afrika.
Det var negerhøvdinge, der solgte krigsfanger som andet kvæg
til slavehandlerne. På slaveskibene blev de bragt over det store
hav. De lå stuvet så tæt sammen, at de knap kunne bevæge sig,
og mange af dem nåede aldrig frem til de fjerne lande. De slap i
hvert fald for elendigheden, nedværdigelsen og trællekårene, man
bød disse sorte mænd og kvinder.
I England var der opstået en stærk uvilje imod disse forhold, der
skulle synes umulige i en tid, hvor så mange var optaget af tan
ken om humanitet og frihed. William Wilberforce kæmpede ihær
digt imod negerslaveriet. Den milde og menneskelige Ernst
Schimmelmann søgte at mildne sine slavers vilkår, og det lykke
des ham i 1792 at få gennemført en forordning om »negerhandelen«, hvorved import af slaver til de vestindiske øer blev forbudt
fra 1803. Slaveriet som sådant skulle dog stadig bestå. Forord
ningen vakte beundring i udlandet, og i Danmark blev kronprin
sen og regeringen hyldet. I et syngespil af Thomas Thaarup sang
en neger, »træl i fremmed land«:

Medalje fra 1792

Hvad har stakkels neger gjort,
at den blanke mand ham hader?
Er han ond, for han er sort?

Negerslaver
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Engelske orlogsskibe ud for fortet Christiansborg på Guldkysten
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Under krigene i 1790’erne fór danske skibe på de store verdens
have, på Kina og Indien, de sejlede i Middelhavet eller til de
danske vestindiske øer. Handelskompagniernes aktier steg, og
ikke mindst de store private handelshuse bragte rigdom til landet
og til sig selv. En af de største og dristigste af disse forretnings
folk var Frédéric de Coninck, en indvandret hollænder, som
vovede sig ud i en af de dristigste forretninger, som tænkes kun
ne. Af det hollandsk-ostindiske kompagni købte han en stor del
af dettes varer for 19 millioner gylden. Kompagniet kunne ikke
selv føre varerne hjem fra Ostindien, da Holland var under fransk
kontrol, og Frankrig var i krig med England. Men Danmark var
neutral. Denne neutralitet var baggrunden for den økonomiske
storhedstid.
England kendte denne »bataviske kontrakt« og mente, at kon
trakten var et skalkeskjul. Skib efter skib blev opbragt som prise.
Tabene var store, men mulighederne for fortjeneste endnu større.
Det var enorme summer, en ladning af kaffe, sukker og andre
kolonialvarer kunne indbringe på de store auktioner i Køben
havn, som i disse år blev et af verdenshandelens centre.

Neutralitet og handel
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Københavns havn set fra Toldboden ca. 1800

Christiansborg slot brændte i februar 1794. Ilden var begyndt
tidligt på eftermiddagen. Efterhånden nåede den frem til ride
bane-fløjen, som var prydet med et stort tårn med et højt kob
berdækket spir. Kl. 11 om aftenen hørtes »en frygtelig gnistren
og knagen og en mægtig blændende lysning opklarede alle om
givelserne.« Spiret sank i grus, og flammerne slog ud af slottets
vinduer. Slotspladsen var fyldt med mennesker, soldater og ma
troser bekæmpede ilden, og mange omkom under redningsarbej
det. Af det store slot havde man kun reddet de lave længer langs
ridebanen og de to pavilloner ved Marmorbroen. Tilbage stod,
som Chr. D. Reventlows frue skrev, »en stor ruin,frygtelig,præg
tig, der fylder alle med forbavselse.« Kongehusets medlemmer
var husvilde, men fik snart husly i palæerne på Amalienborg
Plads.
Fredag den 5. juni 1795 var en varm dag med østenvind. I læn
gere tid havde det ikke regnet. Der opstod ild i et tømmerlager
på Gammelholm, og snart stod flådens bygninger i brand. Bræn
dende træstykker fløj ind over Nikolai-kvarteret, og med ét så
man flammerne fra kirkens tagrytter. Branden bredte sig stadig
videre. Den standsede først, da den om søndagen nåede Nørre
vold og Jarmers plads. 900 ejendomme var brændt og omved
6000 mennesker husvilde. Nogle fik bolig i slottets ruiner, og på
slotspladsen blev der bygget småhuse, der dannede hele gader.
Her boede håndværkere og høkere, her var urteboder og bevært
ningssteder. På volden og på Nørre Fælled blev der sat telte op
for de fattige.

Slot og by brænder
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Parti af slotspladsen foran Christiansborg efter de store

ildebrande 1794 og 1795
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Krigene mellem Frankrig og England betød rigdom i landet - og
svære bekymringer for udenrigsminister Bernstorff. England og
Rusland truede den danske skibsfart. Bernstorff hævdede de
samme neutralitetsprincipper som under krigen mellem England
og de amerikanske stater, og 1794 blev der sluttet et neutralitets
forbund mellem Danmark og Sverige. Hvert land udrustede 8
linieskibe, som ankrede op ved Kronborg. Østersøen blev erklæ
ret for lukket hav, og senere lod man den forenede eskadre
krydse i Kattegat, Skagerak og Vesterhavet.
Fra 1797 blev forholdene værre. A. P. Bernstorff var i 1793 ble
vet kaldt »en klog og erfaren lods på vor lille skude.« Nu var han
gået fra borde, og den nye lods, sønnen Christian Bernstorff, hav
de ikke hans erfaring, hans myndighed og hans autoritet. Den
københavnske handelsstand og kronprinsen ønskede, at danske
orlogsmænd skulle beskytte skibene ude på de store have. I juli
1800 sejlede seks danske skibe i konvoj gennem den engelske
kanal ledsaget af fregatten Freja, hvis chef var kaptajn Peter G.
Krabbe. Fire engelske fregatter forlangte at visitere handelsski
bene. Krabbe afviste dette, og da englænderne alligevel begyndte
visitationen, åbnede han ild. Efter en times kamp måtte Freja
give op; den blev indbragt til Dover sammen med konvojen.
Det kom til forhandlinger i København med en udsendt engelsk
gesandt. Danmark lovede foreløbig at opgive konvojeringen; men
hele spørgsmålet om visitation af skibe i konvoj skulle tages op
til drøftelse mellem de to nationer. Freja og dens konvoj blev fri
givet. Krisen syntes at være drevet over.

Væbnet neutralitet

Fregatten Frejas

kamp i den engelske

kanal 1800
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I bygningskunsten havde man forladt den gamle byggemåde. Al
lerede franskmanden N. Jardín, som i 1755 var blevet indkaldt
for at bygge Frederikskirken færdig, var påvirket af den nye klas
siske stil. Han opførte bl.a. den ældre Bernstorffs landsted Berns
torff i let, nyantik stil, ædelt i sin enkelthed. Det har en rejsning,
der gjorde det til et yndet forbillede for herregårde rundt om. Det
var også Jardín, der indrettede riddersalen på Christiansborg
slot, en sal, der var så stor, at hans Bernstorff kunne finde plads
deri. I Amaliegade byggede han Det gule Palæ.
Jardin var lærer ved Kunstakademiet på Charlottenborg, oprettet
1754, og en af hans elever her var Caspar Harsdorff. Da Jardin
rejste tilbage til Frankrig i 1771, blev Harsdorff landets førende
arkitekt. Han var oprindelig stærkt påvirket af den franske klas
sicisme, men senere gav et indgående studium af oldgræsk byg
ningskunst hans virke en anden retning. Harsdorff var en stærk
kunstnernatur, dybt original, og mange værker i hovedstaden
vidner om hans kunnen. Erichsens Palæ på Kongens Nytorv og
Peschiers Gård i Holmens Kanal, nu Landmandsbanken. Hars
dorff skabte også kolonnaden ved Amalienborg, og på Kongens
Nytorv byggede han et palæ til sig selv.

Den klassiske stil

Erichsens palæ
på Kongens Nytorv

72

Indenfor malerkunsten var der to mænd, der var jævnbyrdige,
omend forskellige som kunstnere og som mennesker. Nicolai
Abildgaard fik stor betydning både i kraft af de værker, han
skabte, men også ved den indflydelse, han øvede gennem sin
stærke personlighed. Han var i sin kunst alsidig som Michelange
lo. Han skabte fremragende illustrationer til Ewalds værker og
til Jens Baggesens oversættelse af Holbergs Niels Klim, han teg
nede medaljer, f. eks. i anledning af forordningen om negerhandelen, og han virkede som arkitekt og møbelkunstner. Emiliekilden ved Klampenborg og Frihedsstøtten på Vesterbro hører
til hans store dekorative værker. Hans betydeligste værk som
maler blev dekorationen af riddersalen på det Christiansborg,
der brændte 1794.
Jens Juel, hans samtidige og jævnbyrdige, var livfuld og frejdig,
glad af sind. Efter at have været på Kunstakademiet opholdt han
sig i udlandet i otte år. Da han i 1780 vendte hjem, blev han
Danmarks førende portrætmaler, en af de betydeligste Danmark
har haft, med stor sans for det rytmiske og for farvernes skønhed
selv i små ting, en brystbuket eller et smykke. Sommetider blev
portrættet en slags miljøskildring med grupper i et interiør eller
i fri luft.
Som ung havde Jens Juel i flere år opholdt sig i Schweiz. Her
havde han mødt og fået interesse for landskabelig skønhed. Ar
bejdet med landskabsmaleriet er flettet nøje sammen med hans
virke som »portrætfabrikken«, et udtryk en mindre venlig mand
i hans samtid brugte. Der er ofte romantiske træk i hans land
skabsmalerier, som er præget af en ypperlig evne til at iagttage
naturen og blive inspireret af den.

Malerkunsten

Maleren Jens Juel og hustru
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I de sidste årtier af det mærkelige 18. århundrede var der et kul
turliv som ingensinde før. Fra trykkerierne strømmede bøger og
tidsskrifter. Søren Gyldendal grundlagde 1770 det første store
danske forlag, der 1787 fik eget hus i Klareboderne. Forlagets
katalog fra 1804 var på 104 sider. Fra 1770-1800 udkom 116
nye tidsskrifter, nogle af dem vel kun døgnfluer. Det betydeligste
var Minerva, udgivet af ChristenPrahm, »en fyrig nordmand,
fuld af ånd og hjerte«, og KnudLyhneRahbek, en fortrinlig tea
terkritiker, der har skrevet romaner og sange, og som blev en
udmærket litteratur- og teaterhistoriker. Fra 1787 boede han på
Bakkehuset ved Søndermarken. Det blev et litterært midtpunkt,
ikke mindst takket være Rahbeks Kamma, en lille spinkel kvin
de, gratiøs af skikkelse og med store mørkeblå øjne. Her kom
gennem årene til hendes død i 1829 Danmarks digtere, fra P. A.
Heiberg til H. C. Andersen, og mange andre mænd af ånd. På
næsten alle gjorde hun et uudsletteligt indtryk.
Efter engelsk forbillede blev det fra 1770’erne mere og mere al
mindeligt, at borgerne samledes i klubber, hvor man debatterede
litteratur og teater, politik og døgnets hændelser, holdt taler og
sang viser, når man ved en festlig afslutning sad om punchebol
len. Mest kendt var Drejers Klub, hvor grosserere, embedsmænd
og litterater mødtes. I provinsen var der ligeledes aviser og en
kelte tidsskrifter. Også her samledes man i klubber og politise
rede.

Tidsskrifter og klubber

Kamma Rahbek
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Bakkehuset

Priserne på korn steg stærkt i 1790’erne. Det var godt for land
manden, som på denne måde fik penge, der kunne gøre det mu
ligt at føre reformerne ud i livet. Men husmanden og daglejeren
skulle købe brødkorn, og hans løn steg ikke. Det er baggrunden
for en vældig social uro, som synes stærkest at være kommet til
udtryk syd for Kongeåen.
Allerede i 1790 havde der i Åbenrå været »oprør mellem byens
håndværkere på grund af opkøb og udskiben af korn.« Amtman
den skrev herom: »Sådan var nu den folkeånd, den franske
revolution udbredte.« I 1794 var der voldsom uro i Altona.
150 skibstømrere forlangte en arresteret kammerat frigivet og
skomagersvendene gik i strejke. Selv på Ærø var der optøjer.
En af urostifterne sagde, »at det skulle gå værre til end i Eng
land og Frankrig, og at man snart skulle blive færdig med sol
daterne. «
I 1795 blev det værre endnu. I Ribe demonstrerede borgere og
husmænd fra de omliggende landsbyer mod udførslen af korn.
Både borgeradjudanten, borgerkorporalen og birkedommeren
havde forståelse for demonstranterne og deres sag. Senere blev
ti mand dømt ved Højesteret, de fleste til fæstningsarrest. I Flens
borg var urolighederne endnu voldsommere. Skibstømrerne kræ
vede brød. »Oprørernes tal er utrolig stort,« skrev den militære
kommandant, som forlangte undsætning. Statholderen sendte et
infanteriregiment, 120 ryttere og kanoner til byen. I Rendsborg
blev de øvrige regimenter holdt marchklar.
Også i hovedstaden var der uro. I 1794 gik tømmersvendene i
strejke, militær og politi blev sat ind. »Det kommer sagtens i
avisen, men det var ikke af nogen betydning,« mente Reventlows
frue.

Social uro
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Revolutionen i Frankrig og ikke mindst Bastillens fald blev hilst
med begejstring i næsten alle kredse, selv i de mest aristokra
tiske. Hertugen af Augustenborg gav udtryk for sympati. Myr
derierne og kongens henrettelse fik dog mange til at føle afsky for
det, der skete i Frankrig, selv om der stadig var dem, der svær
mede for revolutionen. Fru Kellermann i Haderslev skrev i 1793
til P.A. Heiberg: »Ingen tåre flød fra mit øje. Kun den med
lidenhed, som man føler for den største forbryder var den, jeg
skænkede Ludvig. . . . Det gik så vidt, at man søgte offentlig at
forhåne dem, der tænkte som du eller jeg.« Der var unge piger
i København, som lærte sig Marseillaisen eller prydede sig med
trikolorens farver. Rundt om var der jakobinerklubber, først og
fremmest i Altona, men også i Haderslev, Tønder og Flensborg.
I 1800 kunne borger la Tour aflægge rapport til Førstekonsulen
om klubben i Altona, sammensat af sande republikanere.
Der var også digtere, som fortsat svor til de republikanske ideer.
Den unge begejstrede nordmand Malthe Conrad Bruun skrev fri
hedshymner, og satirikeren P. A. Heiberg gennemheglede aristo
kraterne og tyskerne i Danmark. Han var grov, og hans angreb
var ofte personlige på en måde, der føles direkte ubehagelig.
Kronprinsen var ikke nogen »frankernes lærling«. Han blev
mere og mere irriteret på »skriblerne«. Han mente, at »frygt må
jages i disse mennesker. Hvortil det smøreri i en stat, hvor en
hver kan få sin ret, og hvor enhver finder vejen til kongen åben.«
En ny forordning af 1799 trak snævrere grænser for det frie,
trykte ord. Aviser, tidsskrifter og bøger under 24 ark skulle efter
trykningen sendes til politimesteren, så salget i givet fald kunne
hindres. Fik en forfatter dom for at overtræde lovens bestem
melser, kom han under censur hele livet igennem. Straffene for
overtrædelse var hårde, kunne stige til landsforvisning. Det føl
gende år måtte først P. A. Heiberg, senere Malthe Conrad Bruun
gå i landflygtighed. Deres skæbner blev et symbol på, at frisindet
havde lidt nederlag.

Jakobinerånden

P. A. Heiberg
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Den unge hertug af Augustenborg, Frederik Christian den Yngre,
blev i 1786 gift med Louise Augusta, kronprinsens søster. Det
var A. P. Bernstorff, der havde fået dette ægteskab bragt i stand.
Skulle den kongelige mandslinie dø ud, håbede han på denne
måde at forene de to fyrsteliniers arverettigheder.
Som ganske ung fik hertugen høje stillinger som medlem af stats
rådet og universitetets patron, senere som præsident i en direk
tion for universitetet og de højere skoler. Han var en stuelærd
pedant, der hungrede efter boglig viden, men ikke forstod sig på
mennesker. Han havde koketteret med revolutionstidens ideer,
men efterhånden følte han sig mere og mere som en fyrste, der
skulle forsvare augustenborgernes rettigheder overfor det danske
kongehus, og til sidst kom det til et brud mellem ham og hans
svoger.
Hertugens hovedresidens var Augustenborg. Hovedfløjen var
bygget af hans fader Frederik Christian i årene 1770-78 i en lidt
tør, gammeldags stil. Den hertugelige bygningsinspektør Lorentz
Jakobsen i Åbenrå havde bygget slotskirken og en del af slot
tet. Sammen med de lidt ældre staldbygninger udgør slottet et im
ponerende anlæg og er et vidnesbyrd om den rigdom, som ud
strakte godser på Als, på Sundeved og i Lundtoft herred gav
hertugen. Oprindelig havde han som godsejer været opfyldt af
tidens ideer om frihed og ejendom til bønderne. Men senere skif
tede han opfattelse. August Hennings, en kendt forfatter, nu
amtmand i Holsten, skrev 1802 om ham: »Hertugen er en ivrig
herremand, som man her kalder det, og som sådan er han imod
alt, hvad der i de senere tider er sket til bondestandens opkomst
og oplysning.« En del af hertugens bønder på fastlandet var liv
egne. Hertugen ville ikke give dem fri. Han mente, at deres ho
veri var nødvendigt til at drive de mange ladegårde under Grå
sten.

Augustenborg
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Den lille JensBaggesen fra Korsør havde lyst til at læse. 1782
blev han student fra Slagelse, og tre år senere kunne han udgive
komiske fortællinger. Han fik betroet den ansvarsfulde opgave
at oversætte NielsKlim til dansk. Den unge Baggesen kom i Chr.
Prahms hjem. Han forelskede sig dødeligt i fru Prahm, hans livs
Seline. Prahm syntes, at han var »en underlig, entusiastisk, me
lankolsk, ubeskrivelig én«.
Han blev vel modtaget i aristokratiske kredse og blev protegeret
af Schimmelmann og hertugen af Augustenborg, som understøt
tede ham, så han kunne drage på en stor udenlandsrejse til Syd
tyskland, Schweiz og Frankrig. »Labyrinten« blev det litterære
resultat af rejsen. Han vendte sig mod den franske klassiske stil;
det var følelsen, der skulle indtage forsædet i litteraturen. Skøn
heden lå ikke i det regelmæssige. De regelrette gader i Mann
heim var for ham dræbende for frihed. Det var en stor prosaist,
som i den mærkelige bog fortalte om et opladt og følsomt sinds
begejstring for naturens storladne skønhed, for den gamle ver
den, men også forargedes over den sociale usselhed i Frankfurts
jødeghettoer.
Baggesen blev udnævnt til professor i 1790. Men han kunne ik
ke falde til ro. Nye rejser fulgte hurtigt efter hinanden. 1796 blev
han viceprovst på Regensen og to år senere meddirektør for Det
kongelige Teater. Det var dog, som om han i disse år blev mere
og mere fremmed overfor sit land, stærkt optaget som han var af
tysk filosofi og digtning. 1800 brød han op på ny. I Drejers Klub
blev der holdt en afskedsfest. En ung digter havde skrevet en
hyldestsang. Baggesen blev dybt rørt, »omfavnede mig, kyssede
mig og testamenterede mig sin danske lyre, som han nu ikke
havde i sinde at slå mere.« Sådan fortæller den unge mand. Han
hed Adam Oehlenschläger.

Jens Baggesen
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Selvom der i august 1800 var sluttet overenskomst med Eng
land, foreløbig om at opgive konvojeringen af danske skibe, ind
gik Danmark den 16. december 1800 i et væbnet neutralitets
forbund med Rusland og Sverige. England handlede hurtigt,
149 danske skibe i engelske havne blev beslaglagt, og den 12.
marts 1801 stod en stor engelsk flåde til søs, heraf 20 linjeskibe.
Den var under kommando af Sir Hyde Parker; næstkommande
rende var lord Nelson, helten fra Abukir. I København svirrede
det med rygter om russiske og svenske flåder, der skulle komme
til hjælp. I Kongedybet blev der fra fæstningen Trekroner og
sydefter lagt en række blokskibe, linjeskibe uden takkelage.
Sophie Reventlow skrev den 30. marts: »Alt er beredt til kam
pen. Dette blide folk, som man skulle tro var enerveret ved en
så lang fred, er pludselig bleven et folk af helte.«
Skærtorsdag den 2. april stod Nelson nordpå fra sydspidsen af
Middelgrunden op gennem Kongedybet. Skibene passerede et
efter et det sydligste danske skib, Prøvestenen, hvor kaptajn Lo
rentz Lassen havde kommandoen. Hvert af skibene gav Prøve
stenen det glatte lag, men dets kanoner svarede igen. »Dets sorte
skrog lignede et ildspyende bjerg, hvis lyn uophørligt flammede
gennem dampskyerne.«
Flere af de engelske skibe blev hårdt medtaget, nogle løb på
grund. Nelson sendte en parlamentær i land med en skrivelse til
kronprinsen. Hvis modstanden ikke blev standset, ville der blive
sat ild på de erobrede flådebatterier med de tapre danske om
bord. Kronprinsen standsede kampen.
Kampen i Kongedybet blev ikke en sejr, men en dansk dåd. Be
gejstringen var stor, alle talte om de tapre officerer, blandt dem
den 19-årige Peter Willemoes. Chr. Ditlev Reventlows datter ud
brød: »Hvor glæder jeg mig ikke over at være dansk.« Men Dan
mark måtte opgive sin deltagelse i det væbnede neutralitetsfor
bund.

Kongedybet
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En engelsk parlamentær landsættes under slaget på reden 1801

Ved H. C. Ørsteds doktorgilde i 1799 ytrede en af deltagerne, at
den danske digtekunst siden Ewalds tid »var sjunken så over
ordentligt.« Ørsteds ven, den unge Adam Oehlenschläger, hørte
det, gik ind i den store kreds, så dem alle dristigt og stolt i øjne
ne, slog i bordet med knyttet hånd og råbte: »Ja, det er sandt,
den er sjunken, men den skal F.g.m. rejse sig igen.«
Den unge digter havde oplevet den 2. april, men det blev dog på
anden vis, han fik sin indvielse til skjald. I Drejers Klub traf
han den unge dr. Henrik Steffens. De diskuterede stærkt. Oehlen
schläger var dybt uenig med Steffens, men kort efter opsøgte
han ham. Kl. 11 om formiddagen begyndte de at tale sammen.
Samtalen varede ved i 16 timer. Næste morgen »gik jeg hjem og
satte mig straks hen at skrive det lyriske digt: Guldhornene, for
at bevise Steffens, at jeg var en digter.« Da Steffens læste digtet,
udbrød han: »Ej, min bedste, De er jo virkelig en digter. - Jeg
svarede ham, at jeg fast selv var af den formodning.«
Guldhornene var en fordømmelse af den åndløse nutid.

Adam Oehlenschläger

Men I se kun deres lue,
Ikke det ærværdige høje!
Sætte dem som pragt tilskue
For et mat nysgerrigt øje.

De gyldne horn kom som en gave til de få, som ikke var bundet
af jordlænker,

Men hvis sjæle sig hæve
Til det eviges tinde,
Som ane det høje
I naturens øje.
I løbet af kort tid skrev Oehlenschläger, besat af de nye tanker,
»Digte« med Sankt Hansaften-Spil, 1805 kom Poetiske Skrifter
med Aladdin og Langelandsrejsen. Ewald havde fået en jævn
byrdig efterfølger.

Guldhornene
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Stavnsbåndet var ophævet, indførslen af slaver til kolonierne
skulle høre op. Men i Slesvig og i Holsten levede mange af bøn
derne endnu under livegenskabets trællebånd. A. P. Bernstorff
havde længe ønsket at få det afskaffet. Han håbede, »at godsbe
sidderne frivilligt ville tilbyde det, som man ikke gerne ville be
fale, men som man dog til slut ville have været nødt til at be
fale«. På en forsamling af godsejere, som ikke hørte til ridder
skabet, blev det i 1795 foreslået, at man sammen med de adelige
godsherrer skulle overveje, hvordan livegenskabet kunne ophæ
ves indenfor et vist tidsrum. Dette forslag førte til en række for
handlinger. A. P. Bernstorff og Chr. Ditlev Reventlow gjorde,
hvad de kunne, for at få ridderskabet til at handle. Der blev ned
sat en kommission, og 10. marts 1798 mødtes dens medlemmer
på herregården Knoop, som tilhørte Schimmelmanns svoger,
grev Baudissin, en af dem, der arbejdede for at gøre bønderne
frie. Man underskrev en henvendelse til kongen, hvori det med
deltes, at alle godsejere - på én nær - havde erklæret sig for af
skaffelsen af livegenskabet inden for en periode på otte år.
Forordningen om livegenskabets ophævelse fik gyldighed fra 1.
januar 1805. I en afgørende drøftelse kort før havde kronprin
sen forlangt, at den skulle indeholde en bestemmelse om, at an
tallet af gårde og familiesteder ikke måtte formindskes. For prin
sen havde hele denne sag i mere end 20 år været en hjertesag,
sagde han.
Kort efter kom en stor forordning, der i enkeltheder gav bestem
melser om hoveriet og dets fastsættelse og dermed også om for
holdet mellem godsejer og undersåt. Det var Chr. Ditlev Revent
low, der havde præget denne vigtige forordning. Alle landboer
nord og syd for Kongeåen var nu frie mennesker. For reform
vennerne og ikke mindst for kronprinsen betød det, at et stort
mål var nået.

Livegenskabet ophæves

90

Herregården Knoop i Sydslesvig
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A.P.Bernstorff var selv holstensk godsejer, og han var blevet
modtaget, »reciperet«, i ridderskabet, den fornemste kreds af de
adelige i hertugdømmerne. Da han i 1797 lukkede sine øjne, var
en epoke i forholdet mellem den danske konge og det slesvigsk
holstenske ridderskab slut. For kronprinsen var hensynet til sta
ten det afgørende. Han var imod standsprivilegier og ønskede at
gøre forholdene i sine riger ensartede. Han var dansk, og når
man i de slesvig-holstenske adelskredse talte om forsøg på danisering, var det måske ikke helt forkert. Ridderskabet byggede på
det bestående, adelens privilegier, hertugdømmernes særrettig
heder.
Ridderskabets førstemand var Fritz Reventlow til Emkendorf,
Schimmelmanns svoger, en stærk personlighed, fremragende når
han førte pennen, blændende når han talte i adelens forsamlin
ger. Hans broder Cai havde ikke de samme egenskaber, og dog
var det ham, Bernstorffs svigersøn, der blev leder af Tyske Kan
celli i København, da den gamle chef var borte. Men der gik
post mellem København og Emkendorf.
Årene efter 1797 kunne fremvise en række nederlag for ridder
skabet, og i 1802 kom det til en strid, der førte til et brud. Den
gjaldt skattebevillingsretten. Regeringen satte hårdt imod hårdt
og gennemførte en lov, hvorefter der i fremtiden skulle betales
skat af godsernes hovedgårdsjord. Forbitrelsen hos alle gods
ejerne var meget stor. Cai Reventlow indgav sin ansøgning om
afsked og blev afskediget.
Det tyske rige blev opløst 1806, og samme år blev det bestemt,
at Holsten skulle være forbundet med det monarki, som var
undergivet »vort scepter«, være en uadskillelig del deraf og
»alene stå under vor egen uindskrænkede regering.« Afgørelsen
skabte modsætninger mellem Kronprinsen og hans tyske rådgi
vere, og hertugen af Augustenborg følte, at hans og hans hus’
rettigheder var krænket på det dybeste.

Hertugdømmerne

Fritz Reventlow til

Emkendorf
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Den 7. juli 1807 mødtes to af denne verdens mægtige mænd,
kejser Napoleon og zar Alexander på en tømmerflåde i Njemen
i byen Tilsit. De blev enige om, at der skulle være fred mellem
Frankrig og Rusland, og et forbund mellem de to lande skulle
sikre freden i Europa. De neutrale lande skulle opfordres til at
gøre fælles sag med de to stormagter, eventuelt tvinges dertil
med magt.
I England fik man hurtigt meddelelse om forhandlingerne, selv
om man ikke kendte noget til resultaterne. Udenrigsminister
Canning og regeringen traf hurtigt deres beslutning. Danmark
skulle med alle midler tvinges til at udlevere sin flåde til Eng
land. Den 3. august kom de første engelske krigsskibe til Øre
sund, og den 16. august gjorde englænderne landgang i Vedbæk
nord for København. Næsten hele den danske hær stod i Hol
sten for at forsvare landet imod Napoleon. Flåden var ikke ud
rustet.
Det var dansk politik at bevare neutraliteten, men hvis krig var
uundgåelig, ville man slutte sig til England. Kravet om udleve
ring af flåden kunne man dog ikke efterkomme. Et engelsk ulti
matum blev afvist, og den 2. september kl. halv otte om aftenen
begyndte det engelske bombardement fra batterierne lige på den
anden side af de københavnske søer. I de følgende nætter reg
nede det med raketter, bomber og gloende kugler ned over byen.
Mange fiygtede til Christianshavn og Amager. Værst blev natten
mellem den 4. og 5. september. Englænderne havde skudt efter
byens tårne, nu fik de Frue kirke sat i brand, og der opstod en
fladebrand. Universitetet og en stor del af kvartererne derom
kring gik op i luer. 1071 ejendomme blev ødelagt eller beskadi
get.
Den 7. september måtte den øverstkommanderende, general
Peymann, give op. København kapitulerede. Flåden, 17 linje
skibe, 12 fregatter og 8 brigger, blev udleveret til englænderne,
som skulle forlade Sjælland efter seks ugers forløb.

Bombardementet
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Københavns bombardement natten mellem 4. og 5. september 1807
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Danske kanonbådes
erobring af en engelsk
orlogsbrig

Nu da flåden var tabt, var der kun ét at gøre: at lægge Dan
marks skæbne i den mægtige kejsers hånd. I oktober 1807 blev
der sluttet en forbundstraktat med Frankrig. Det betød ikke blot
krig med England, men Danmark måtte også deltage i den så
kaldte fastlandsspærring, der skulle hindre alle tilførsler til Eng
land og derved tvinge det mægtige Albion i knæ.
I 6V2 år varede fejden med englænderne, der besatte Trankebar
og de vestindiske øer. Fra 1809 lå Anholt som en engelsk fæst
ning i Kattegat. Et dansk forsøg på at erobre den tilbage mislyk
kedes. Rundt om i rigerne blev der bygget skanser til forsvar
mod engelsk landgang, og man tog - så godt man kunne - fat på
at skabe en ny flåde, der dog kun kom til at bestå af nogle få
fregatter, brigger og en hel del kanonbåde. Engelske skibe til
Østersøen måtte igennem de danske farvande. Hvor de kunne,
gik briggerne og kanonbådene til angreb mod de engelske - fra
1808 også de svenske - skibe. I 1808 lykkedes det kanonbådene
i Øresund at erobre en brig og tolv handelsskibe, to år senere
blev 47 skibe opbragt af fem brigger, der opererede fra syd
norske havne. De blev solgt på auktion og indbragte 7Vz millio
ner rigsdaler.
Over 7000 dansk-norske søfolk måtte vandre »i prisonen de
lange år«. En af dem var den unge Åbenrå-kaptajn Jørgen
Bruhn, hvis skib Flora blev taget i den engelske kanal 1807. Det
lykkedes ham et par år senere at slippe væk på et preussisk skib,
herfra kom han i en lille båd i land på den jyske vestkyst, budt

Kanonbåde og kapere
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velkommen med skarpe skud fra den årvågne kystmilits. Der
efter blev Jørgen Bruhn som så mange andre kaperkaptajn. Ka
perne var sørøvere - slet og ret, men et kaperreglement fra 1807
havde gjort kaperiet lovligt. Det var et farligt og et hårdt liv,
men det gav store muligheder for hurtigt at blive rig. Det var ved
at være et af landets vigtigste erhverv.

Linieskibet Prins Christian Frederik lå i Norge, da englænderne
ranede den danske flåde. Året efter blev det kaldt hjem. Skibs
chefen var kaptajn Jessen, en af officererne Peter Willemoes.
Skibet fik ordre til at afgå til Store Bælt. Udfor Oddens kyst kom
Jessen i kamp mod fem engelske krigsskibe. Time efter time
kunne man i den mørke martsnat se mundingsilden fra skibene.
Tilsidst var Christian Frederik forskudt. Der var over 200 døde
og sårede, men først da skibet tog grunden, strøg chefen flaget.
En af de faldne var helten fra Kongedybet, den 25-årige Peter
Willemoes. Året efter blev der af kaptajn Fribert på Odden kir
kegård rejst et mindesmærke for de faldne. Kaptajnens fætter,
Nicolai Frederik Severin Grundtvig, havde skrevet indskriften:

Mindestøtten på

Odden kirkegård

De snekker mødtes i kvæld på hav,
og luften begyndte at gløde.
De leged’ alt over den åbne grav,
og bølgerne gjordes så røde.

Grundtvig kendte Peter Willemoes. Året før havde de været
sammen hos Frederik Ahlefeldt på Tranekær slot på Langeland.
Grundtvig var huslærer på Egeløkke - og feltpræst. Willemoes
ledede troppetransporterne mellem Langeland og Lolland.
Når kaptajn Jessen havde fået ordre til at gå til Store Bælt, var
det for at beskytte overførslen af den fransk-spanske hjælpehær,
der skulle angribe Sverige, med hvem Danmark også var i krig.
De spanske hjælpetropper var mørke og fremmedartede, men
venlige og høflige. Deres uforsigtighed var skyld i, at det gamle
Koldinghus blev ødelagt af brand. Snart efter ankomsten fik
»spaniolerne« at vide, at der var udbrudt oprør i Spanien. De
ville hjem. Næsten 9000 mand var trukket sammen på Lange
land. Den engelske transportflåde nåede frem i rette tid, og den
22. august 1808 indskibede spanierne sig.

Sjællands Odde
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Efter branden i 1795 skulle København genopbygges. Det blev
Harsdorff og hans elever - bl.a. Peter Meyn og J.H.Rawert som i de første år kom til at præge arbejdet. Stort set byggede
man på de gamle tomter, men som en slags brandbælte skabte
man mellem Amagertorv og Højbro en ny plads, Højbro Plads,
med åben udsigt mod Slotsholmen. Ruinen af det gamle rådhus
mellem Nytorv og Gammeltorv blev revet ned, således at der op
stod én stor plads. I disse år skabtes en stor del af det klassiske
København.
Harsdorff døde i 1799. Som hans efterfølger indkaldte man
landbygmesteren i Altona C. F. Hansen. Han havde som ung
været i Rom for med egne øjne at opleve den romerske - eller
»klassiske« - arkitektur fra oldtiden, og han havde senere gjort
sig bekendt bl.a. ved at bygge landsteder for velhavende ham
borgere på Palmadle og Elbchausseen. Man overdrog ham op
gaven at bygge et nyt råd- og domhus på Nytorv og at udarbejde
planer for et nyt Christiansborg.
De fornyede ødelæggelser under bombardementet i 1807 var
ikke så omfattende som under de tidligere brande; men tiden var
fattig, og takten i genopbygningen blev langsommere.
C. F. Hansens største værk var Christiansborg. Det blev rejst på
de gamle mure, men fik et helt andet præg end barok-slottet.
Fløjen mod ridebanen blev revet ned, og kun en kolonnade for
enede fløjene mod Kavallérgården, nu Rigsdagsgården, og Prins
Jørgens gård. Alle facader var holdt i nyklassisk stil.
Endnu stærkere præget af antikken er dog nok C. F. Hansens
genskabelse af Vor Frue kirke med tempel-facaden, det basilikalignende rum og Thorvaldsens mægtige statuer af Kristus og
apostlene.

Genopbygning

Slotskirken

på Christiansborg.
Interiør
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Krigens slidsomme år gik deres gang. Der kunne være nogen,
der tjente mange penge, men for landet og for de fleste af dets
borgere betød krigen fattigdom.
I august 1810 blev den franske marskal Bernadotte, hertug af
Ponte Corvo, valgt til Sveriges tronfølger. Bernadotte - Carl
Johan blev han kaldt i Sverige - forblev ikke tro mod sin gamle
krigsherre. 1812 indgik Rusland og Sverige et forbund. Sverige
havde 1809 måttet afstå Finland til Rusland. Nu blev det be
stemt, at Norge skulle overlades til Sverige som erstatning. Hvad
borgerne i de to lande mente, spurgte ingen om.
Den 15. august 1812 holdt Napoleons Store Armé sit indtog i
det brændende Moskva. Få måneder senere var armeen udslettet
og opløst. Et enigt Europa stod nu mod den franske imperator.
Kun ét land støttede ham. Frederik VI yndede ikke Napoleon,
som på så mange måder havde ydmyget ham og hans land. Men
Frederik VI følte sig som soldat, og han var overbevist om kejse
rens militære geni. Så sent som i juli 1813 blev der truffet aftale
mellem de to lande om gensidig militær hjælp.
I oktober 1813 led de franske hære nederlag i det store folke
slag ved Leipzig. Allierede hære ilede mod nord. De danske
tropper søgte ind i fæstningen Rendsborg efter at have vundet
et par mindre sejre, især ved Sehested i Holsten. Den 9. decem
ber gik Tetenboms kosakker op i Slesvig. Det blev bidende
koldt, og sønderjyderne oplevede i nogle uger krigens barskhed
på deres egen krop. »Kosak-vinteren« gik sent af minde i de
sønderjyske købstæder.
Nu indså Frederik VI, at spillet var ude. Natten mellem den 14.
og 15. januar 1814 blev freden i Kiel underskrevet. Danmark
måtte afstå Norge, men beholdt dog Færøerne, Island og Grøn
land. Det fik svensk Forpommern og Rügen, senere ombyttet
med hertugdømmet Lauenburg. Danmark måtte sende hjælpe
tropper til krigen mod Napoleon.

Freden i Kiel
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Da freden i Kiel var blevet underskrevet, måtte nordmændene
løses fra deres ed til den danske konge. I en særlig kundgørelse
skrev Frederik VI bl.a.: »Sålænge troskab blandt folkeslægterne
agtes som en dyd, vil nordmændene nævnes som de, der stod
ved siden af eller overgik ethvert folk i denne dyds udøvelse.«
Norge havde haft svære tider efter krigens udbrud i 1807, ikke
mindst vinteren 1808-09 havde betydet sult og lidelser. Der var
dem, der som Terje Vigen sejlede over Skagerak for at få brød
til de sultne munde. For nogle lykkedes det, for andre betød det
prisonen - eller døden.
Vinteren 1812 til 1813 blev endnu værre. Der var hungersnød.
Kongen sendte i maj 1813 sin fætter prins Christian Frederik,
arveprins Frederiks søn, til Norge som statholder. Han var en
smuk mand med betydelig charme, og han vandt nordmændenes
tillid. Den 24. januar 1814 fik statholderen meddelelse om, at
Norge skulle overgives til Sverige, og at han skulle forlade sin
post. Christian Frederik tog sin beslutning samme dag. Norge
skulle forsvares. »Det er min faste beslutning, at det er nødven
digt at gøre et forsøg, og jeg håber, at Gud vil beskytte en så al
vorlig sag,« skrev prinsen i sin dagbog. Den 15. februar blev der
indkaldt til en »stormandsforsamling«. Senere vedtog en grund
lovgivende forsamling på Eidsvoll en frisindet forfatning, som
Christian Frederik underskrev den 17.maj. Selv blev han Nor
ges konge. Det kom kort efter til krig med Sverige; men den blev
standset ved konventionen i Moss den 14. august, som betød, at
Christian Frederik måtte opgive kongeværdigheden.
Carl Johan havde nået sit mål. I november blev han af det nor
ske storting valgt til Norges konge. Men svenskerne måtte god
kende Norges forfatning. Den danske prins, en gang Norges
kårede høvding, var en knækket mand. Syg vendte han hjem.
Han havde begået fejl, men hans korte indsats havde dog været
med til at bestemme Norges skæbne, at sikre landets selvstæn
dighed, dets frie forfatning.

Norges konge

Prins Christian Frederik
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I begyndelsen af september 1814 rullede en vogn gennem Dan
mark. I den sad den danske konge. Han var på vej til Wien,
hvor denne verdens mægtige var ved at samles til en stor kon
gres. Europas forhold skulle nu bringes i orden. Da kong Frede
rik nærmede sig Wien, blev han mødt af den østrigske kejser
Frans, og under opholdet boede han på Hofburg, habsburgernes
gamle residens.
Vel var der sluttet fred. Men de allierede hære stod stadig i
hertugdømmerne, og Rusland havde ikke godkendt freden i
Kiel. Carl Johan følte sig ikke længere bundet af den, da Dan
mark ikke havde kunnet sikre, at Norge kom under Sverige.
Måske drømte Bernadotte om at lade Sjælland blive en del af
Sverige. Kong Frederik var sædvanligvis en mand, der var fyldt
med optimisme, men i disse måneder måtte tvivlen om monar
kiets og det kongelige hus’ fremtid melde sig.
Det var på mange måder en lystig kongres. Man morede sig og dansede. Også kongen havde sine fornøjelser. En 17-årig
wienerinde sørgede for underholdningen. Hun fik senere en
dansk statspension, som hun hævede til sin død 1891. Den lille
konge fra nord med det hvide hår og ørnenæsen vandt vel alles
hjerter, som zaren sagde, »men ikke en eneste sjæl« mente kon
gen. Det var ikke store resultater, Frederik VI og hans medar
bejdere fik ud af forhandlingerne, selvom kongen i egen høje
person opsøgte fyrster og ministre. Forholdet til Sverige blev dog
bedre, og Rusland godkendte fredstraktaten. Zaren fortalte det
selv til kongen en balaften, da polonaisen begyndte.
Da kongen på ny var i sit land, blev han hilst med begejstring. I
Altona tordnede kanonerne til velkomst, skibene flagede, og
matroserne stod i masten. Rundt om var der æresporte. Da han
i København kørte gennem Vimmelskaftet, spændte folk hestene
fra vognen og trak den til palæet. Om aftenen satte borgerne lys
i vinduerne.

Wienerkongressen

Frederik VI

Møde under Wienerkongressen
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1789 blev der nedsat en kommission »til de danske skolers
bedre indretning«. Chr.Ditlev Reventlow og biskop Balle fik
stor betydning for dens arbejde. 1806 var man nået så langt, at
der kunne udstedes et foreløbigt reglement for »almueskolevæs
net« på øerne, og i 1814 kom de store skolelove.
Almueskolen i by og på land skulle ikke blot give børnene viden,
men også en moralsk opdragelse. De skulle, som det hed i be
stemmelserne for skolevæsnet i København, »dannes til gode,
oplyste og arbejdsomme mennesker og borgere og til den ende
tidlig hindres fra lediggang og laster, vænnes til sædelighed og
orden.«
Hvis forældrene ikke selv kunne sørge for børnenes boglige ud
dannelse, skulle de sende dem i skole. Der skulle undervises i
kristendom, i læsning, skrivning og regning. Også gymnastik
blev undervisningsfag. Den gamle degneinstitution blev ophæ
vet. Lærerne blev kirkesangere, og læreren i kirkebyen skulle
føre det ene eksemplar af kirkebogen. En skolekommission med
præsten som formand ledede sognets skolevæsen.
Det 18. århundrede var en reformernes tid, også i pædagogik
ken. De danske mænd, som havde virket i den store skolekom
mission og andetsteds, fik slet ikke alle deres ønsker gjort til vir
kelighed. Men skolelovene af 1814 var dog et vældigt skridt
frem mod en skole for alle, en skole, der kunne være med til at
gøre den danske almuemand til en jævnbyrdig borger i samfun
det. Skolelovene af 1814 var da også grundlaget for skolevæse
net helt op til vor tid.

Folkeskolen
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Allerede i det 17. århundrede havde enkelte jøder fået tilladelse
til at opholde sig i kongens lande. En del boede i Fredericia,
hvor der i 1719 blev bygget en synagoge. Andre havde slået sig
ned i København, og her udgjorde de omkring 1800 et par pro
cent af befolkningen. De levede ret isoleret og var ofte lette at
kende på deres særprægede udseende og klædedragt. Efterhån
den blev deres stilling forbedret. De fik lov til at indtræde i la
vene, fra 1798 fik de adgang til Universitetet, og fra 1802 kunne
de erhverve grundejendom.
Frederik VI var enevældens mand, men hans undersåtter skulle
være frie og have samme rettigheder. Han interesserede sig også
for jøderne, og 1814 fik de i virkeligheden fuld ligestilling med
andre borgere.
En lille litterær fejde om jødeproblemet havde i 1813 vist, at der
i nogle kredse var uvilje mod jøderne. 1819 kom den til stærke
udtryk, da der 4. september og de følgende dage var pøbeloptøjer i København, senere også i enkelte af købstæderne. Man
efterlignede tilsvarende uroligheder i en række tyske byer. Vin
duer blev slået i stykker, og enkelte jøder blev forulempet. Midt
i al hurlumhejen kom den purunge H. C. Andersen til Køben
havn. Han oplevede, at »hele byen var i bevægelse, stor menne
skestimmel på gaderne.« For kong Frederik VI var pøbelens op
tøjer en vederstyggelighed. En kongelig bekendtgørelse slog
straks fast, at der ville blive grebet hårdt ind og straffet »med
streng korporlig straf eller, efter sagens beskaffenhed, endog
med livsstraf.« Borgerne blev advaret mod at komme nær til de
steder, »hvor sammenrottelse og opløb findes,« og det måtte
være klart for enhver, at »han udsættes for fare, når magten må
bruges mod den offentlige roligheds forstyrrere, efterdi enhver
som ved slig lejlighed falder, ligger på sine gerninger.«
Jødefejden gav stødet til, at en del velstillede jødiske familier
efterhånden gik over til kristendommen, især ved at de lod deres
børn døbe.

Jøderne
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Københavnske jøder ca. 1800

Krig koster penge. Det fik den danske stat for alvor at føle efter
katastrofen i 1807. Overalt blev der anbragt befæstningsanlæg,
nye krigsskibe blev bygget, og de franske og spanske hjælpetrop
per skulle underholdes. Statens almindelige indtægter kunne
ikke slå til, og seddelpressen blev for alvor sat i gang. Tilsidst
gik det galt. Danmark gik konkurs. Den 5. januar 1813 udsted
tes en forordning om »statsbankerotten«. Kurantbanken, den
tidligere statsbank, blev afløst af Rigsbanken. De gamle sedler
skulle ombyttes med nye. Man måtte give 6 kurantsedler for én
rigsbankseddel, og så havde den endda kun en sølvværdi på 5/s
af den gamle dalers sølvværdi. Alle der havde ejendom, skulle
til banken i sølv indbetale 6 pct. af ejendommens værdi. Kunne
de ikke det, blev beløbet tinglæst som en behæftelse på ejendom
men. Renten blev 6Vz pct.
Da krigen var forbi, var forholdene trøstesløse for de danske er
hverv, havnene var tomme, skibene gået tabt, der var ingen va
rer i pakhusene. Statsbankerotten og den almindelige pengepoli
tik betød, at der ikke var nogen kredit at få.
1818 begyndte priserne på verdensmarkedet at falde. De føl
gende år blev præget af fallitter rundt om i landet. En stor del af
de betydelige og velfunderede københavnske handelshuse blev
ramt. Prisen på landbrugsvarer faldt til en trediedel eller en fjer
dedel. Mange herremænd måtte gå fra deres gårde. Bønderne
klarede sig nok bedre, ikke mindst de, der stadig var fæstere.
Værst var forholdene i Jylland, bedst på Fyn. Bonden lærte i
disse trange år for alvor at sætte tæring efter næring, og mange
forstod at få ekstraindtægter ved f.eks. at lave jydepotter eller
strikke hoser.
Først henimod slutningen af 1820’rne begyndte priserne at blive
bedre, fremtiden at tegne lidt lysere.

Statsbankerot og krise
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En forårsdag 1819 kom der et mærkeligt skib til Københavns
red. Det hed Caledonia og havde sejl som andre skibe, men det
havde også en mægtig skorsten, hvorfra der væltede en sort røg.
Sejle ind i havnen måtte det ikke, for først 1843 fik den slags
skibe, dampskibe med kedel og fyr, lov til at komme ind i hav
nen. Folk stimlede sammen på toldboden, på Langelinie og Ka
stellets volde for at se det mærkelige skib. Det var købt i Eng
land og skulle i 10 år sejle i rutefart - men da kun om sommeren
- mellem Kiel og København. Vi var med et rykket den store
verden nærmere, afstandene var blevet mindre, Hamburg lå kun
et par dagsrejser borte.
Postvæsnet var ikke særlig venligt indstillet overfor det nye. Der
gik 9 år, før den første dampfærge blev sat ind på Storebælt.
Mercurius hed den. H. C. Andersen sejlede med skibet og for
talte, at »det blev svarligt hånet af alle pæreskuders besætning
og benævnedes Pjaske-Malene.« En gammel søulk gav udtryk
for sin foragt for de forbandede »røgskibe«. Man havde hidtil fra verdens skabelse - kunnet nøjes med »fornuftige fartøjer, der
gik ved vind, men så skulle man makke om; der går aldrig én af
disse røghætter forbi, uden at jeg tager min råber og skælder
dem, så langt de kan høre mig.«
Det var dog ikke kun indenfor trafikken, at de nye dampmaski
ner kom til at betyde en revolution. I de gode tider i det 18. år
hundredevar der opstået en del betydelige industrivirksomheder,
som dog ikke alle overlevede krisens hårde år. Drivkraften var
det store problem. Vandet spillede her en stor rolle. Langs Mølleåen nord for København fandtes en række industrier. Ved åens
udløb i Øresund havde Johan Christian Drewsen sin papirmølle.
Han fik en dampmaskine her i 1821, og 8 år senere byggede
man i Frederiksværk den første dampmaskine efter dansk teg
ning.

Dampskibet Caledonia
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En forårsaften i 1820 holdt professor Hans Christian Ørsted en
aftenforelæsning. Foran auditoriet gennemførte han et forsøg,
der viste, at den elektriske strøm kan dreje en magnetnål, an
bragt over eller under strømmen. Hermed var en af de vigtigste
fysiske opdagelser i nyere tid blevet gjort. Det var H. C. Ørsted,
der skabte grundlaget for hele den moderne elektroteknik. Han
er en af de danskere, hvis navn er kendt i den store verden.
Ørsted var apotekersøn fra Rudkøbing. Han var farmaceut af
uddannelse, men hans hu stod til fysik og kemi, og gennem hele
sit liv var han stærkt optaget af filosofi - hans latinske disputats
handlede om Kant - og af tanken om enheden i naturen. Han
stiftede i 1824 et selskab for udbredelse af »naturlæren« for der
ved at åbne blikket for naturvidenskabernes nytte, for naturens
skønhed og hensigtsmæssighed.
Da der var blevet stillet forslag om oprettelse af en polyteknisk
skole, fik Ørsted gennemført, at denne skole skulle have et vi
denskabeligt præg. Polyteknisk Læreanstalt blev oprettet 1829.
Ørsted blev dens første direktør og var det til sin død i 1851.
Han fik også oprettet Meteorologisk Institut og et matematisk
naturvidenskabeligt fakultet under Universitetet. Han har bety
det uendelig meget for al naturvidenskabelig og teknisk under
visning i Danmark og var med til at skabe grundlaget for den
industrielle udvikling, som efterhånden skulle få den største be
tydning for dansk næringsliv.

H. C. Ørsted
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Årene fra 1784 og indtil krigens udbrud havde været fyldt med
en stærk aktivitet på næsten alle områder. Så kom krigens van
skelige tid, der endte i den finansielle katastrofe. I årene efter
krigens afslutning var det store initiativ borte; nu var det, som
om det først og fremmest gjaldt om at komme gennem den fat
tige tid. Der var hverken kræfter eller lyst til nogen større poli
tisk aktivitet eller til på ny at tage et reformarbejde op. Det blev
en stille tid, en antiklimaks til reformtidens og krigens bevægede
O
ar.
Statsrådet var blevet genoprettet i april 1814. Den ledende poli
tiker var nu Johan Sigismund von Møsting. Han havde fra 1804
været chef for Tyske Kancelli, men blev efter Schimmelmanns
og Chr. Ditlev Reventlows afgang i 1813 finansminister og leder
af Rentekammeret. Møsting var herefter en mand med meget
stor magt og indflydelse. Han var en dygtig embedsmand, der
med stor energi arbejdede på at bringe landets økonomi og fi
nanser på fode. Han trådte tilbage som finansminister i 1831. Så
længe den gamle konge levede, havde han dog fortsat stor poli
tisk indflydelse.
Chefen for Danske Kancelli var fra 1804 Frederik Julius Kaas.
Ligesom Møsting var han kongens tro og hengivne embeds
mand. Han var blevet hentet til København fra Norge, hvor han
havde virket i en årrække. Fra 1813 havde han titel af justits
minister, og et par år senere blev han chef for Københavns po
liti, så han på nærmeste hold kunne føre tilsyn med, hvad der
foregik i hovedstaden. Kaas var ikke nogen ven af nyere poli
tiske ideer: det skulle han klart komme til at vise i to sager, der
optog sindene i disse år, spørgsmålet om A. S. Ørsteds forfatter
virksomhed og processen mod dr. Dampe.

Kongens rådgivere

J. S. Møsting
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Efter 1814 lod kongen kollegierne få større spillerum end i kri
gens år, men han var dog stadig eneherskeren, der kunne op
træde med den største hårdhed, når statens eller kongemagtens
sikkerhed og værdighed blev trådt for nær. På den anden side
var han den retfærdige konge, der vågede over, at hans under
såtters ret ikke blev krænket, som hjalp, når han fik at vide, at
nogen var i nød. Der var tillid til kongen og hans retsind i de
bredeste kredse. »Herskaberne«, kongen, den milde og tilta
lende dronning Marie og de to prinsesser Caroline og Vilhelmine var populære.
Et eksempel på, hvor fuldstændig afvisende myndighederne var
overfor ethvert forsøg på at stille politiske og religiøse proble
mer til almindelig debat, er den mærkelige og tragiske skæbne,
som den unge, men temmeligt forvirrede dr. Dampe fik. Han var
oprindelig teolog og havde under jødefejden gjort sig bemærket
ved en prædiken, der var en lovtale over friheden. Den behagede
ikke biskop Münter, og det blev Dampe forbudt at tale fra præ
dikestolen. Han prøvede nu at bruge sin ret til som doctor philosophiæ at holde foredrag. Han prøvede at kritisere kancelliet, og
da han søgte foretræde hos kongen, blev dette ham nægtet.
Dampe krævede vel ikke i og for sig en fri forfatning, en »kon
stitution«; men han mente, at hvis kongen ikke erkendte folkets
ret til selv at fastsætte regeringsformen, skulle han betragtes som
voldsudøver, den folkevalgte repræsentation skulle med magt
sætte sin vilje igennem og hæren opfordres til at gøre opstand.
Politidirektøren optrådte med stor energi, og der blev benyttet
politispioner. Sagen endte med, at Dampe og en af hans venner
i 1821 blev dømt til døden. De blev dog benådet. Dampe sad
først i Kastellet, senere var han i 15 år statsfange på Frederiksø,
senere på Christiansø. Først 1841 fik han friere forhold og kun
ne slå sig ned i Rønne.

Affæren dr. Dampe

Parti fra Frederiksø
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Dampe-sagen havde vist, hvor nøje politi og kancelli vågede
over, at borgerne ikke gav sig af med politisk aktivitet, rettet
mod det enevældige styre og mod statens religion. Man var kom
met langt fra den åndelige frihed, der havde hersket i tiden, før
trykkefriheden blev ophævet i 1799. De politimetoder, der blev
anvendt, var et vidnesbyrd om, at retssikkerheden kunne komme
i fare.
En anden sag ramte en af landets ledende embedsmænd, dets
fineste juridiske hjerne, en mand, der tilhørte den ledende kreds
af kulturpersonligheder. Anders Sandøe Ørsted var broder til H.
C. Ørsted og var gift med Adam Oehlenschlägers søster. Han
blev 1825 generalprokurør, og det påhvilede ham at udarbejde
forslagene til nye forordninger. 1826 udgav han en afhandling,
hvori han hævdede, at der var en vis trosfrihed for statskirkens
præster. De var ikke bundet af alle enkeltheder i den lutherske
troslære, f.eks. treenighedsbegrebet og læren om helvede.
Afhandlingen vakte mishag hos kongen, der var bange for, at
den kunne give ny næring til den religiøse splid og trætte. Sagen
blev behandlet i statsrådet. Kaas støttede ikke sin generalproku
rør. »Knægten vil herske over os alle i collegio,« havde han en
gang skrevet om Ørsted. Generalprokurøren fik nu valget mel
lem at opgive sin forfattervirksomhed eller forlade kancelliet,
hvad Kaas sikkert ønskede. Ørsted blev. På denne måde havde
man lukket munden på dansk retsvidenskabs største begavelse.
Selv de spædeste spirer til en friere politisk meningsdannelse var
for kongen en vederstyggelighed.
Men skæbnen magede det så, at denne mand inden mange år
skulle komme til at få en afgørende politisk betydning, skulle
blive kongens repræsentant i de første forsamlinger, valgt af det
danske folk.

A. S. Ørsted
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Danmark var i 1820’rne et land uden politisk liv. Her var stil
hed, majestætens vilje bestemte, og kancelliet var det lydige red
skab. Men litteratur og anden kunst blomstrede, og indenfor vi
denskaben arbejdede mænd, der kom til at skabe et grundlag for
kommende slægtleds arbejde. På Universitetsbiblioteket var en
ung fynbo, Rasmus Rask. Allerede i Odense Latinskole var han
begyndt at studere islandsk, og siden da var han optaget af
sprogstudier. Det blev påstået, at han kunne 55 sprog.
Rask arbejdede med spørgsmålet om sprogenes slægtskab. Han
mente, at dette måtte udredes gennem sammenligning af sproge
nes grammatikalske opbygning. Han havde allerede løst en del
af gåderne, men mente nu, at han måtte til fjerne lande for at få
svar på sine mange spørgsmål. 1816 rejste han ud, og først over
seks år senere kom han hjem. Fra Indien hjembragte han en
værdifuld samling af håndskrifter. Rasmus Rask blev i Danmark
grundlæggeren af den moderne sammenlignende sprogviden
skab.
I 1807 blev der nedsat en »Oldsagskommission« til at styre et
nyoprettet museum for oldsager. Dens sekretær var den kyndige
bibliotekar Rasmus Nyerup. Han fratrådte i 1818, og hans efter
følger blev Christian Jurgensen Thomsen. Han var købmand,
selvlærd, men med stor viden, en praktisk mand med stor iagt
tagelsesevne. Den litterære, lærde oldtidsforskning interesserede
han sig ikke særligt for. »Sagerne før skrifterne« var for ham det
vigtige. Han nåede hurtigt frem til at opstille en tidsfølge efter
det materiale, oldsagerne var dannet af, sten, bronze og jern.
Som Rask blev grundlæggeren af den moderne sprogvidenskab i
Danmark, var det Thomsen, der skabte det arkæologiske stu
dium, som skulle berige vor viden om dansk fortid.

Videnskabens pionerer

Christian Jiirgensen Thomsen
under en omvisning

på Oldnordisk Museum

124

I marts 1805 kom en ung teolog, Nikolai Frederik Severin Grundt
vig, til herregården Egeløkke på Langeland som huslærer. Han
havde taget eksamen i 1803, »uden kristendom« føjede han selv
til. Han var lidt sky, tung af krop og tilbageholdende i omgangen
med mennesker, en grubler. Mødet med den unge fru Constance
Leth gjorde ham fri, gav ham mæle, gjorde ham til kristen.
Grundtvigs udvikling gik gennem en lang række kriser, betinget
af hans manio-depressive sind. Et kristeligt gennembrud i for
bindelse med hans dimisprædiken 1810 »Hvi er Herrens ord for
svundet af hans hus?« førte til en streng bibelkristendom. Senere
efter en ny krise »slog det mig i et velsignet øjeblik: at det mage
løse vidnesbyrd, jeg så møjsommeligt ledte om i hele åndens
verden, det gennemlød som en himmelrøst hele tiden og kristen
heden i den apostolske trosbekendelse ved dåben.« For Grundt
vig var den ord af Jesu egen mund.
Der er næppe noget enkeltmenneske, der som Grundtvig har væ
ret med til at skabe den folkelighed - ordet taget i grundtvigsk
forstand - som har præget dansk ånd og dansk kultur. Mange af
hans digte lever endnu, synges i det Danmark, som netop Grundt
vig har fået til at synge - også fordi han som en af de første, men
ikke den eneste, gav landet en rig skat af fædrelandssange og hi
storiske sange. Hans historisk-kirkelige syn gjorde ham for alvor
til salmedigter. Salmerne er højdepunktet i hans litterære pro
duktion.
Grundtvig var dog meget mere end digter og salmist. Han var en
seer og profet. Det mål, han kæmpede for, var at vække det dan
ske folk, kristeligt og nationalt. Det var hans kald og det, som
gjorde ham til digter. Om skjalden sang han:

Du er livets kårne spejder,
du er herrens medarbejder
og som denne udvalgte spejder skulle han kaste lys henover det
folkelige liv i Danmark.

Grundtvig

Grundtvig holder foredrag 1843
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Den unge prins Frederik blev 1828 gift med kongens datter Vilhelmine. I den anledning var der udskrevet en konkurrence om
et festspil. Det blev litteraten Johan Ludvig Heiberg, der vandt
prisen med Elverhøj, det hyppigst spillede af alle danske stykker.
Heiberg var søn af den landsforviste P.A. Heiberg. En tid havde
han boet hos Rahbeks på Bakkehuset, senere hos sin moder, fru
Gyllembourg. I et par år var han hos faderen i Paris. Fra 1822
til 1825 var han dansk lektor i Kiel. Han blev her vundet for den
hegelske filosofi, hvis tanke var, at modsætningerne forsvinder,
idet de forenes til en højere enhed. Heiberg blev den første hegelianer i Danmark.
Heiberg vendte sig mod det romantiske drama og dets helte fra
svundne tider. Han indførte i Danmark den lyrisk musikalske
komedie, vaudevillen, som han havde lært at kende i Paris. Snart
erobrede den københavnernes hjerte.
Heiberg blev sin tids ypperste litterære kritiker. Han lagde stor
vægt på formen, på det artistiske, og han advarede mod moraliseren i kunsten. Også som fast oversætter ved Det kongelige
Teater, senere som censor og direktør fik han stor betydning for
dansk teaterliv.
I 1831 blev Heiberg gift med den unge skuespillerinde Johanne
Luise Påtges, en særegen skønhed, med et næsten fremmedartet
temperament, et stærkt intellekt, parret med charme, sødme og
en sjælens mystik, der snart kunne få udtryk i vemod, snart i
koketteri, der betog på scenen og i privatlivet, gjorde hende til
det strålende midtpunkt i en kreds af landets ledende mænd.

Den Heibergske kreds
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Ludvig Phister og Johanne Luise Heiberg i vaudevillen Nei 1836
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I den sidste halvdel af det 18. århundrede blev der stiftet musi
kalske selskaber, og i klubberne var der et ikke ringe musikliv.
Det var mest sangmusik og solostykker for tidens yndlingsinstrumenter, fløjte og harpe, man hørte. Men også større arbejder
blev opført, f.eks. Händeis Alexanderfest og Haydns symfonier.
To betydelige tyske komponister virkede på denne tid i Dan
mark. Johann Hartmann skrev musik til Ewalds Balders Død og
til Fiskerne. J.A.P. Schultz blev leder af det kongelige kapel,
samtidig med at han komponerede musik til Thaarups Høstgildet
og til andre syngespil. Man beundrede også hans kirkelige mu
sik, oratorier og store korværker.
En ung mand fra Altona, C.E. F.Weyse, kom 1789 til Køben
havn for at få undervisning hos Schultz. Han blev en fremragen
de pianist, og snart komponerede han selv, skrev en række sym
fonier og klaverstykker. I 1807 overværede han en opførelse af
Mozarts Don Juan; »den vakte min genius, der mægtigere end
nogensinde begyndte at røre sine vinger.« 1809 opførtes Weyses
Sovedrikken, den danske musikromantiks første betydelige værk.
Senere blev han hofkomponist og skrev en række kantater,
som hjemme og ude gav ham et navn som en af tidens største
komponister. Weyse fik dog ikke mindst betydning med sine ro
mancer, hvor det lyriske og det dramatiske indgår en inderlig
forening. Højdepunktet nåede han med sine morgen- og aften
sange til Ingemanns tekster.
Skønt tysk af fødsel var Weyse helt og fuldt dansk i sin musik,
og i sine breve, der vidner om hans lune og hans ofte barske vid,
behersker han da også sproget til fuldkommenhed. Da han døde
i 1842, havde han i mere end fire årtier været det absolutte midt
punkt i dansk musikliv.

Musikken
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C. E. F. Weyse ved klaveret
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I hjertet af Jylland, i det fattige Vium sogn, fødtes i 1782 den
mand, der skulle blive Jyllands digter. Hans fader, Niels Blicher,
var præst dér og skrev om sit præstekald, da han i 1795 blev for
flyttet, en »topografi« i tidens ånd, værdifuld ved sine skildrin
ger af jysk natur, jyske mennesker og deres levevilkår.
Den unge Blicher blev teolog. Han giftede sig med en ung vel
havende pige, enke efter hans farbroder. Hun var dygtig til at få
børn, men manglede helt forståelse for Blichers arbejde og inter
esser. Det blev et langt, men indholdsløst ægteskab. Da Blicher i
1819 fik kald, var det i Lysgård og Toming, i den fattige egn,
hvor han var født. Blicher gjorde den berømt i litteraturen. »Lysgor bøj er ett så fåhle stuer:der er ikkunsejsgoerånowwehuhs.«.
Det var i Lysgård »dæ wa binnstoww te e skwolmæjsters, ham
Kræn Koustrup - I kinne ham wal? Dæ wa nok dæ kinnt ham,
for om e vinter wa han skwolmæjster, men om e sommer wa han
muhrmæjster, å han wa lih døgte te beggi diel.« Han kunne me
get andet, også mane. »Men til det var han ikke fulkommele som
e præjst; for han had ett gon i den suet skuel.«
I sine noveller - den første var En Landsbydegns Dagbog i 1824
- øser han af sine dybe fortrolighed med den jyske natur og dens
mennesker. De blev læst dengang, og de er blevet læst siden.
Blicher var dog også en fortræffelig lyriker, og han blev den før
ste, der kunne skrive poesi på jysk som i »Jyden han æ stærk å
sej«.
I 1847 skrev Blicher til Christian VIII: »Solen har ikke ofte i
mit bevægede liv kastet sine stråler på mig, smerte, kummer og
genvordighed har været det væsentlige centrale pulsslag i mit
hjertes inderste, og jeg kunne fristes til med Job at forbande den
dag, på hvilken jeg er født. Jeg er allerede gammel, Deres Maje
stæt; mit hår er hvidt, min gang er tung.« Det følgende år var
han død.

Steen Steensen Blicher
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Hedelandskab ved Tørring ca. 1840

Den unge digter fra Fyn var også engang meget, meget fattig,
han måtte »gå så gruelig meget igennem«. Hans Christian Ander
sen kom fra et fattigt hjem i Odense. Han blev student i 1828,
da han var 23 år gammel. Sit egentlige gennembrud som digter
fik han i 1835 med romanen Improvisatoren, hvor han skildrede,
hvad han havde set og oplevet. I de følgende år kom OT og Kun
en Spillemand. Han blev kendt i udlandet, og i 1838 fik han
årlig digtergage.
I et brev til Ingemann i februar 1835 fortæller Andersen: »Der
næst har jeg begyndt på nogle »Eventyr, fortalte for børn«, og
jeg tror, de lykkes mig. Jeg har givet et par af de eventyr, jeg
som lille var lykkelig ved, og som jeg ikke tror er kendte; jeg har
skrevet dem således, som jeg ville fortælle et barn dem.« Det
første beskedne hefte indeholdt eventyr som Fyrtøjet, Lille Claus
og Store Claus, Prinsessen på Ærten, Den lille Idas Blomster.
Der levede på denne tid fire mennesker i Danmark, som skulle
nå verdensberømmelsens tinder. En af dem, H. C. Ørsted, spåede,
at havde Improvisatoren gjort Andersen berømt, ville eventyrene
gøre ham udødelig. Han fik hurtigt ret. H.C. Andersen elskede at
rejse, »at rejse er at leve«, og nu kappedes fyrster, adel og ån
dens stormænd om at hylde den store digter, hvis bøger blev over
sat til hovedsprogene.
Når Andersens værker, først og fremmest eventyrene, vil leve til
sene tider, skyldes det vel ikke mindst hans mærkeligt levende,
næsten mundrette sprog, hans sikre opfattelse og præcise gen
givelse af det karakteristiske ved mennesker og situationer, hans
kloge menneskekundskab og varme medfølelse.

H. C. Andersen

H. C. Andersen læser højt for den augustenborgske hertugfamilie 1845
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I Blåkrog ved Als Fjord fødtes 1783 Christoffer Wilhelm Eckersberg. Familien flyttede senere til det nærliggende Blans. Drengen
og hans kammerater løb så tit de kunne ned til Als Fjord. Eckersberg har fortalt herom: »Når så de krydsende jagter eller galea
ser kom sejlende, kløvede bølgerne foran boven, så det hvide
skum sprøjtede højt op, og at vende for at ligge over en anden
bov, eller når vi så solen gå ned og aftenskæret sildigere på afte
nen endnu, når det var stille vejr, meddele havfladen sin lysning
og farver, da følte jeg en slags vemod i mit indre, dog en inderlig
glæde ved disse syn.«
Eckersberg blev sendt til Åbenrå for at stå i lære hos Jes Jessen,
der bl.a. malede altertavler til sønderjyske kirker. Efter en tid i
Flensborg kom han til Kunstakademiet i København. En af hans
lærere her var en anden sønderjyde, C. A. Lorentzen, en fortræf
felig historie- og landskabsmaler. På sin udenlandsrejse blev
Eckersberg elev hos David i Paris, og her lærte han troskab mod
virkeligheden. I Rom blev han ven med Thorvaldsen.
Han kom hjem i 1816 og var en tid meget aktiv som portræt
maler, men det blev i landskabs- og sømaleriet, Eckersberg kom
til at øve sin store indsats. Han studerede virkeligheden som vel
ingen før ham, og han arbejdede meget indgående med perspek
tivet. Han blev den danske grundlægger af realismen i maler
kunsten.
Som professor ved Kunstakademiet fik Eckersberg stor betyd
ning for de unge kunstnere, som her blev hans elever, Constantin
Hansen, Købke, Rørbye, Marstrand m.fl.
Lidt yngre end Eckersberg var C. A. Jensen, som også var sles
viger af fødsel, født i Bredsted ved Husum 1792. Hans styrke lå
ikke mindst i det mindre, det intime, næsten studieagtige portræt,
og han havde en fremragende evne til at karakterisere på en ær
lig måde.

To sønderjyske malere
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Smakke på Storebælt, malet af C. W. Eckersberg
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I juli 1830 udbrød der revolution i Paris. Der gik en bølge af
politisk frihedsbegejstring over Europa. Belgien rev sig løs fra
Holland, i Polen kom det til oprør, og flere steder i Tyskland var
der uroligheder. Forfatningen af 1815 for det tyske forbund be
stemte, at der i hver medlemsstat skulle være en landstændersk
forfatning. Holsten var medlem af forbundet, men forhandlinger
om at opfylde denne bestemmelse var endt uden resultat. Rid
derskabet mente, at man, som i tidligere tid, skulle have land
dage fælles for både Slesvig og Holsten.
I oktober 1830 rejste en yngre embedsmand, Uwe JensLornsen,
fra København til Kiel. Han havde en ret høj stilling i Tyske Kan
celli, men var nu blevet landfoged på sin fødeø Sild. Han var
stor af skikkelse, en naturkraft, selvfølende, men uselvisk i sin
stræben. Som ung havde han studeret i Jena, og her havde han
lært den nationale og politiske frihedsbevægelse, de tyske Burschenschaften, at kende. Mere og mere var han blevet optaget af
tanken om en forfatning for begge hertugdømmer under ét. Un
der indtryk af frihedsbevægelsen i Europa besluttede han sig nu
til at handle og fik indkaldt til et møde i Kiel. Lornsen læste her
en pjece, han havde skrevet: Ueber das Verfassungswerk in
Schleswigholstein. Heri krævede han en forfatning efter norsk
mønster. Tinget skulle bevilge skatterne og give love. Den cen
trale administration for Slesvig og Holsten skulle være i Kiel.
Den dansksindede professor Chr. Paulsen bebrejdede Lornsen,
at han ikke havde »agtet Slesvig og Holstens forskellige for
hold.« Lornsen svarede, »med fæl lidenskab«, siger Paulsen, at
»gamle historiske forhold kommer ikke os ved, vi vil nu engang
have det sådan, enhver tid skal skabe sig sin egen tilstand, jeg
sætter alt ind derpå.«
Pjecen blev trykt, og kort efter blev Lornsen arresteret. Han blev
idømt ét års fæstningsarrest. Derefter rejste han til Brasilien. I
1838 tog han, nedbrudt af sygdom, sit eget liv. Han var blevet
martyr for den slesvig-holstenske bevægelse.

Bevægelse i hertugdømmerne

Uwe Jens Lornsen
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Frederik VI var blevet meget ophidset over Lornsens lille skrift,
der var »så skammeligt som ondskabsfuldt, og hvoraf man kan
vente sig ondt i fremtiden.« Statholderen, prins Carl af Hessen,
kongens svigerfader, og hertug Christian August af Augustenborg
gjorde kongen nervøs. Der var dage her i november 1830, hvor
kongen ikke stod helt afvisende overfor tanken om en stænder
forsamling, fælles for begge hertugdømmer. Han faldt dog hur
tigt til ro; men det stod ham nu klart, at spørgsmålet om en for
fatning for Holsten måtte løses. Under forhandlingerne lidt ind i
marts 1831 godkendte kongen, at der ikke blot skulle indføres
»en provinsiel forfatning« i Holsten, men også i Slesvig »og i
samtlige Danmarks riges provinser«. Den europæiske uro efter
julirevolutionen og Lornsens korte virksomhed havde fået vidt
rækkende følger. Den danske enevoldsmagt var blevet rystet.
Kongen erkendte, at »det skadede aldrig at høre folks mening og
råd og kunne i sig selv være meget godt,« som han sagde til tron
følgeren, prins Christian Frederik.
Der blev givet ordre til at udarbejde forslag om stænderforsam
lingerne. Forbilledet skulle være de preussiske forfatninger fra
1823. Ved de endelige anordninger i 1834 blev det bestemt, at
der skulle være fire forsamlinger, i Roskilde, Viborg, Slesvig og
Itzehoe. Godsejerne, de grundejende borgere i byerne og de
større bønder valgte hver for sig et bestemt antal medlemmer.
Det var kun en af 40 indbyggere, der kom til at stemme. For
samlingerne skulle kun mødes hvert andet år, og de var kun råd
givende, havde ingen besluttende myndighed, men kunne komme
med petitioner.
Østifternes stænderforsamling mødtes i Palæet i Roskilde den 1.
oktober 1835. A. S. Ørsted var kongelig kommissarius, og den
liberale professor J. F. Schouw blev valgt til præsident.

Stænderforsamlingerne
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Stiendersalen i Roskilde
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Et par år efter Lornsens skrift kom der en lille bog af professor
Chr. Paulsen i Kiel om hertugdømmet Slesvigs statsretslige og
folkelig-nationale forhold. Han påviste heri, hvor urimeligt det
var, at retssproget i hele Slesvig var tysk, selvom over halvdelen
af befolkningen talte dansk. Der burde også være dansk under
visning i de nordslesvigske købstæder og i de sogne, som havde
tysk kirke- og skolesprog, men dansk folkesprog. Kongen og
tronfølgeren modtog bogen med velvilje, og grev Otto Moltke,
præsidenten for Tyske Kancelli, sagde til Paulsen, at det var en
selvfølge, »at der på den slesvigske landdag også måtte kunne
tales dansk.«
Den 11. april 1836 holdt den slesvigske stænderforsamling sit
første møde i byen Slesvig. Moltke havde året før sagt til Chr.
Paulsen, at det ville være ham kært, om Paulsen ville virke med
til ansøgning om indførelse af dansk som retssprog i det nordlige
Slesvig. Nu opfordrede Paulsen en af de deputerede, bonden Nis
Lorenzen på Lilholt, til at handle. De øvrige stænderdeputerede
fra de dansktalende egne var straks rede. De fik bønderne rundt
om til at indsende andragender om dansk retssprog i de nord
slesvigske sogne. Nogle steder ønskede man også at få nogle få
timers tyskundervisning.
Forslaget blev indbragt for stænderne, og den 8. juni holdt Nis
Lorenzen en tale, hvori han sagde: »Hvor i hele verden gives der
et folk, som ville se sine offentlige anliggender behandlet i et
andet sprog end i sit eget?« Det danske sprog kunne måske være
til ulejlighed for embedsmændene, men »embedsmanden er dog
vel i landet for folkets skyld, folket ikke for embedsmandens
skyld.«
Nis Lorenzens forslag blev helt vel modtaget. Modsætningerne
mellem dansk og tysk var ikke så stærke, som de skulle blive.
Det var mere de politiske problemer, liberalismen mod enevolds
magten, som optog sindene. Forslaget blev dog ikke færdigbe
handlet i denne første samling.

Tysk og dansk i Slesvig
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Nis Lorenzens ord i Slesvig vakte genklang i kongeriget. Selska
bet for Trykkefrihedens rette Brug, som var blevet stiftet i 1835,
gjorde den danske sag til sin. Også i det liberale blad Fædrelan
det, som var begyndt at udkomme i 1834, var der artikler om
danskheden i Sønderjylland. Vigtigere var det, at der i Sønder
jylland vågnede en bevidst vilje til at være dansk og til at værne
det danske sprog. En ung bogbindersvend i Haderslev, Niels
Chr. Nissen, havde læst Chr.Paulsens bog. I december 1836
skrev han et brev til Paulsen, »hans kære forhånede modersmåls
forsvarer«. Nissen havde en ven, købmand Peter Chr.Koch, en
levende mand, altid fyldt med ideer, stærkt religiøs. Han havde
tanker om at udgive et kristeligt ugeskrift for landdistrikterne.
Vennen fik ham overbevist om, at det først og fremmest skulle
virke for det danske sprog.
Søndag den 30. juli 1837 mødtes en række mænd hos Lorenzen Redaktør P. C. Koch
på Lilholt. Her var Nissen og Koch, Paulsen og hans ven og kol
lega, københavneren Chr. Flor, som i 1826 var blevet J. L.Heibergs efterfølger som lektor i dansk ved universitetet i Kiel. Det
blev besluttet at udgive et dansk ugeskrift. Efter en række gen
vordigheder lykkedes det Chr. Flor at skaffe Koch den kgl. til
ladelse. Den 20. juni 1838 udsendtes det første nummer af Dan
nevirke. Som udgivelsesdag stod den 15. juni, Viti og Modesti
dag, da »kongen vandt Rygen,« d.v.s. da Valdemar den Store
erobrede Arkona. Til læserne skrev Koch: »Hellig er den sag, til
hvilken jeg indvier mit Dannevirke, modersmålets forsvar og fol
kets oplysning.«
To år senere begyndte der i Åbenrå at udkomme et dansk blad,
udgivet af den mærkelige urmager Frederik Fischer, lam fra
ungdommens år. Med stor iver tog han kampen op mod de
slesvig-holstenske lærdomme om, at Slesvig og Holsten skulle
være en politisk enhed, nær knyttet til det tyske forbund.

»Dannevirke«
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Den unge københavnske kunstner Bertel Thorvaldsen var 1798
kommet til Rom, hvor han virkede i omved 40 år. De danske
kunstnere, der kom til den evige stad, fandt i ham en god hjæl
per og ven. Han havde efterhånden vundet verdensry, bestillin
gerne strømmede ind til hans værksted fra alle lande på statuer
og store monumentalværker som f.eks. Alexanderfrisen. 1819-20
var han i København et års tid. Her forhandlede han om ud
smykningen af Vor Frue Kirke.
Efterhånden var den tanke modnet i ham, at han ville skænke
sine vældige samlinger af egne og andres værker til sit fædre
land. Forudsætningen måtte være, at der blev skaffet midler til
et museum, der kunne rumme dem. En indsamling i 1837 gjorde
bygningen mulig, og Thorvaldsen underskrev et testamente til
fordel for byen København. I Livorno gik han i 1838 ombord
på fregatten Rota, der skulle bringe ham og hans værker til Dan
mark. Den 17. september nærmede Rota sig København. Alle
strømmede ud til toldboden. H. C. Andersen var med til at mod
tage kunstneren: »Det var en nationalfest. Både, pyntede med
blomster og flag, gyngede mellem Langelinie og Trekroner. Ma
lere, billedhuggere, hver havde deres emblemer i flaget, studen
terne førte en Minerva, digterne havde en gylden Pegasus.«
Den gamle kunstner havde bevaret sin fulde skaberkraft og ud
førte i de følgende år en række værdifulde værker. 1844 blev
han ramt af et hjerteslag i Det kgl. Teater. Det var bleven be
troet arkitekten M. G. Bindesbøll at bygge Thorvaldsens Mu
seum lige ved Slotskirken. Dens mure blev prydet af Jørgen Son
nes kraftfulde friser, som fortæller, hvordan København tog
imod sin berømte søn. I museets gård blev Thorvaldsens kiste
gravsat 1848.

Thorvaldsen
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Den gamle kong Frederik lukkede sine øjne den 3.december
1839. Sjællandske bønder bar kongen det sidste stykke vej til
Roskilde Domkirke. I mere end 50 år havde han været Dan
marks hersker. Ham tilkom en del af æren for, at det Danmark,
der var nu, var et andet Danmark end det, han kom til at regere
over hin fjerne dag, da Guldbergs styre hørte op. Med styrke og
kraft havde han virket for en fri, retssikret bondestand, våget
over, at ingen her handlede imod hans hensigter. Vel var han
blevet mere og mere egenrådig, konservativ og imod den nye
tids ideer. Men ingen tvivlede om hans gode vilje, hans sam
følelse med sit folk. Han var blevet landsfaderen.
Mange ventede sig meget af den nye konge, Christian VIII. Man
havde ikke glemt, at det var hans navn, der stod under den nor
ske Eidsvoll-forfatning, Europas frieste. Han havde en stor evne
til at omgås mennesker, en smuk, imponerende fremtræden, be
tydelig veltalenhed. Kongen var en mand af høj intelligens, med
en stor viden og omfattende interesser. Ingen dansk konge har
vel haft så rige forudsætninger som han for at komme til at yde
en stor og betydelig indsats for sit land. Ville forventningerne
blive indfriet, ville han kunne løse de umådelige politiske og na
tionale problemer, der var blevet aktuelle i dobbeltmonarkiet?
Som det var skik i det enevældige Danmark, blev kongen og
hans dronning Caroline Amalie, søster til hertug Christian Au
gust til Augustenborg, salvet og kronet i Frederiksborg slots
kirke. Det skete med stor pragt. Elefantridderne og storkorsrid
derne var »klædt i purpurrøde og citrongule fløjelskåber, hvide
silketricots, som gik lige ned i skoene, hatte med store fjer. De
fleste tog sig underligt ud i denne dragt, som de ikke var vant
til,« fortæller Oehlenschlåger, der selv var med.

Christian VIII
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Christian VIII’s salving i Frederiksborg slotskirke 1840

Da stænderforsamlingen mødtes i Slesvig 1838, fremsatte Nis
Lorenzen på ny et forslag om, at administrationssproget skulle
være dansk, hvor skole- og kirkesproget var dansk. Det blev ved
taget, og den 14. maj 1840 udstedtes det såkaldte sprogreskript,
hvorved forslagene blev lov. Det vakte et vældigt røre og blev
stærkt angrebet, også af hertugen af Augustenborg.
I årene omkring 1840 blev modsætningerne i Slesvig skarpere
og skarpere. Stor betydning fik det, at der blev oprettet 60 små
folkebiblioteker. Det var ikke mindst Ingemanns romaner og
Blichers fortællinger, der blev læst. Danske bøger og dansk lit
teratur blev en del af sønderjydernes hverdagsliv.
En af de nordslesvigske repræsentanter var købmand Peter Hiort
Lorenzen fra Haderslev. Han var glødende frihedsven og arbej
dede sammen med de tyske liberale. Hans krav var en forfatning
- »som den norske« - for de to hertugdømmer under ét. I 1840
besluttede han dog at bryde med slesvig-holstenerne og at virke
for politisk frihed i et Slesvig, der var knyttet til kongeriget. I
stændersalen 1842 var han de danske repræsentanters fører. Den
11. november 1842 talte han dansk i stændersalen. »Han ved
blev at tale dansk,« stod der i protokollen. Falck bød ham tie,
»fordi De taler dansk.«
I maj 1843 var 6000 danske samlet på Skamlingsbanken. Hiort
Lorenzen fik overrakt et sølvdrikkehorn. Blandt talerne var en
ung bonde, Laurids Skau. Det var universitetsmanden Christian
Flor, der havde skrevet hans tale. Den blev holdt med en varme,
der rev med, en styrke, der betog. Skau var en betydelig og selv
stændig personlighed. Snart skulle han blive en af de førende i
arbejdet for danskhedens sag.

Han vedblev at tale dansk

Peter Hiort Lorenzen
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Torvescene i Haderslev ca. 1840
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Begejstringen for skandinavismen, for tanken om et nordisk fæl
lesskab til værn mod tyskheden i syd og russerne mod øst havde
grebet studenterne.
1829 havde den svenske digter Esaias Tegnér i Lunds Domkirke
laurbærkranset Oehlenschläger:

Skaldernes Adam är här, den nordiska sångarekungen,
Thronarfvingen i diktningens värld, ty thronen är Göthes.
For Tegnér var »söndringens« tid forbi, »och hon burde ej
funnits i Andens fria, oändlige värld.« 1838 mødtes studenter
fra begge sider af Sundet på isen, og man festede sammen. Fre
derik Barfod var vel nok den, i hvem begejstringen for Nordens
enhed brændte med stærkest og klarest flamme, og han var sjæ
len i studentermøderne. Han udgav det skandinaviske tidsskrift
Brage og Idun. Den unge redaktør af Fædrelandet Carl Ploug
digtede om »Nordens herlige stamme, spaltet i trende, sygnende
skud.« Det skilte skulle atter bøje sig sammen, vorde ét.

Orla Lehmann

Da skal det frie,
mægtige Norden
føre til sejer
folkenes sag.

Også den unge jurist Orla Lehmann levede for og med denne
sag. I 1845 samledes et stort antal nordiske studenter i det ride
hus, som var - og er - i en af Christiansborg-længerne ved ride
banen. »Mit fædreland er det hele, treenige Norden«, sagde
Lehmann, og med sin mægtige veltalenheds fulde patos slyngede
han sine spørgsmål til dem om »ubrødeligt fostbroderskab«, og
studenternes jaråb lød mod taleren, også da han spurgte, om
»De vil blive tro - tro til enden - tro i liv og død.«

Skandinavismen
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Ridehuset på Christiansborg. Interiør
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Landbrugsreformerne var blevet ført langt frem af det 18. år
hundredes mænd. Men krigen og fattigdommen havde sat alt i
stå. Det gjaldt kun om at ride stormen af. Nu var det blevet
bedre tider, og priserne på landbrugsvarer steg. Bønder som Nis
Lorenzen, Ole Kirk og Hans Christensen mødte i stændersalene.
Bonden havde fået mæle. Vel følte bønderne hengivenhed over
for enevælden og enevoldskongen, men de ønskede, at de nu
skulle stilles lige med andre borgere i landet. I 1838 forelagde
Hans Christensen i Roskilde et andragende om, at alt fæstegods
i Danmark skulle overgå til selveje. Kunne det ikke lade sig
gøre, skulle hoveriet afløses. Forslaget blev stemt ned.
I 1840’rne var der en stærk bevægelse blandt bønderne, især på
Sjælland. Husmanden Peder Hansen og lærer Rasmus Sørensen
drog fra sted til sted og talte imod godsejerne og deres rettighe
der. Nu og da kom det ligefrem til samlet fremmøde af bønderne
på herregården. Et blad, Almuevennen, blev fra 1842 udgivet af
Rasmus Sørensen og den højtbegavede agitator J.A. Hansen. Da
der i 1845 holdtes et stort folkemøde ved Ulkestrup i Holbæk
amt, var 6-8000 mennesker mødt. Hårde ord lød mod gods
ejerne. Kancelliet blev opskræmt og i et cirkulære - bondecirku
læret - forbød man møder om bondestandens retsforhold uden
politiets tilladelse.
Orla Lehmann var en af dem, der stærkest havde talt bondens
sag - det kostede ham tre måneders fængsel. For ham var det
vigtigt at vinde bønderne for liberalismens sag, for den frie for
fatning, som var det endelige mål. I 1846 stiftede han sammen
med Drewsen, Balthazar Christensen og andre Bondevennernes
Selskab, hvor bønder og liberale mødtes. På dets program var
selveje, ophævelse af ulighed i byrder og rettigheder, almindelig
værnepligt, næringsfrihed. Kaptajn A.F.Tscherning blev selska
bets første formand.

Bønder og bondevenner
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Medlemmer af Viborg stænderforsamling

På Københavns gader kunne man i begyndelsen af 1840’rne
møde H. C. Ørsted, H. C. Andersen, Bertel Thorvaldsen og Søren
Kierkegaard. De tre første var berømte i den store verden, den
sidste skulle engang blive det. Sær og mærkelig var Søren Kier
kegaard. I sværmen på Østergade kunne man »følge den spinkle
og tynde skikkelse med det ludende hoved, med paraplyen under
armen ... Han hilste hvert øjeblik, sås i samtale så med én, så
med en anden.«
Søren Kierkegaards fader var en velhavende købmand. Fra ham
havde han arvet det knugende tungsind, de fremragende åndsev
ner, den lidenskabelige fantasi. Han siger selv: »Min fader skyl
der jeg dog fra først af alt. Det var hans bøn til mig, når han,
tungsindig som han var, så mig tungsindig: Se, at du ret kan
elske Jesus Christus.« Som barn blev det fortalt ham, »at man
spyttede på Christus (som dog var sandheden), at mængden (de,
der gik forbi) spyttede ad ham og sagde: tvi dig. Dette har jeg
gemt dybt i mit hjerte. Denne tanke er mit liv.« Allerede som
ganske ung skrev han: »Det gælder om at finde en sandhed, som
er sandhed for mig, at finde den idé, for hvilken jeg vil leve og
dø.«
Faderens tungsind og skyldfølelse og en kort forlovelse med Re
gine Olsen blev noget centralt i det vældige forfatterskab, som i
omfang kun kan sammenlignes med Grundtvigs, i dybde vel
ikke med nogen anden dansk forfatters. Han mente selv, at hans
filosofiske betydning var »knyttet til kategorien: Den enkelte«,
hans existentialisme er helt ud en erklæret individualisme.
Kierkegaard var en sprogets mester med en stor digterisk fantasi
og en dybdeborende psykologisk sans. Han hudflettede skånsels
løst den bestående kirke. Også inden for den blev hans betyd
ning uhyre.

Søren Kierkegaard
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Musikforeningen blev stiftet i 1836, Studentersangforeningen i
1839. Ledende i begges arbejde var J. P. E. Hartmann, sønnesøn
af den gamle Hartmann, der havde skrevet musik til Ewalds
Fiskerne. Han var i sine første værker inspireret af Weyse og
ikke mindst af Kuhlau, som han beundrede. I hans musik til
Guldhornene er der en særpræget nordisk tone. Han skrev den
yndefulde musik til Heibergs Syvsoverdag, og et af hans hoved
værker blev Liden Kirsten fra 1846. Librettoen var skrevet af
H. C. Andersen. Der var i den en folkevisestemning, en stilfærdig
inderlighed og bunden varme, som man opfattede som noget ty
pisk dansk. Ballettens mester Anton August Bournonville var
hans ven fra de unge år. Han fik Hartmann til at skrive musik
til anden akt af balletten Et Folkesagn - Gade tog sig af de øv
rige akter - og senere komponerede Hartmann musikken til to
andre balletter af Bournonville, Valkyrien og Thrymskviden.
Han var meget produktiv, og ikke mindst hans salmer, hans
sange som Slumrer sødt i Slesvigs Jord, Flyv fugl, flyv og Du
som har Sorg i Sinde gjorde ham kendt i vide kredse. Også Hart
manns symfonier, ouverturer og sonater var en meget væsentlig
del af hans indsats i dansk musik.
Niels W. Gade var lidt yngre end Hartmann og blev iøvrigt hans
svigersøn. Sit gennembrud fik han med Ossian-ouverturen i
1841. Ny var den poetiske og drømmende orkesterklang. Hans
første symfoni i C-moll, På Sjølunds fagre Sletter, var færdig i
1842 og fik sin førsteopførelse i Gewandhaus i Leipzig under
Mendelssohns direktion. Elverskud fra 1853 blev et af den ro
mantiske musiks skønneste værker. Både som komponist og som
dirigent fik Gade meget stor betydning for dansk musikliv. Hans
værker blev dog også kendt viden om i verden. Den nordiske
tone, der ikke mindst findes i hans ungdomsværker, »slog dem
derude på snuden,« som han selv'sagde.

Hartmann og Gade

J. P. E. Hartmann

N.W.Gade
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København havde omkring 1840 over 120.000 indbyggere. Den
var dog nok både lidt gammeldags og lidt stilfærdig. Den unge
journalist Georg Carstensen havde fartet verden rundt og set,
hvordan man kunne more sig andre steder. Han begyndte at ud
give et ugeblad - en tid hed det Figaro - med et let og broget ind
hold. 1842 arrangerede han i Christiansborg Ridehus en strå
lende nytårsfest, der varede i tre dage. Det store rum var dekore
ret i orientalsk stil og oplyst af 3-4000 vokslys. Han viste også
publikum Rosenborg Have i strålende illumination med slottet i
bengalsk belysning. Den unge musiker Hans Chr. Lumbye dirige
rede det orkester, som sørgede for underholdningen.
Nu fik Carstensen den idé at lave en stor, folkelig forlystelses
park. Han fik kongens tilladelse til at leje en del af Dronningens
Enghave, lige uden for Vesterport, på selve fæstningsarealet.
Den 15. august 1843 åbnedes parken. Byen talte ikke om andet.
Det nationalliberale blad Fædrelandet var forarget: »Den sidste
rest af drømte friheder og rettigheder kunne forsvinde imellem
vore hænder, høsten kunne slå fejl, kvægsygen udbryde, Øre
sundstolden tabes, Slesvig og Holsten løsrive sig og Jylland gå
under ved vandflod; københavnerne ville i denne tid dog kun
have én interesse, og den hedder - Tivoli.«
Det var rigtigt. I 1844 var der over 372.000 besøgende foruden
abonnenter, og der var så sandelig også nok at se og høre; her
var teater, en stor koncertsal i tyrkisk stil, hvor Lumbye svang
sin dirigentstok, og hvor hans, Johan Strauss’ og Lanners musik
begejstrede københavnerne. Lumbyes Champagnegalop lød her
for første gang i 1845.
Carstensen mente, at København også skulle have en vinterhave
med musik. I februar åbnedes hans Casino i Amaliegade med en
helt usandsynligt pragt. Året efter gik selskabet konkurs; men
Tivoli bestod.

Tivoli

Mindeblad for

Georg Carstensen
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Hertug Frederik Christian af Augustenborg havde i anledning
af det svenske tronfølgervalg i 1810 brudt med kong Frederik
VI. I sine sidste leveår var han optaget af spørgsmålet om slæg
tens arveret. Da han døde, efterlod han sig en slags politisk testa
mente, hvori han pålagde sønnerne, den senere hertug Christian
August og prins Frederik, aldrig at give afkald på deres rettighe
der.
I den følgende tid var forholdet mellem den nye hertug og kon
gehuset dog venskabeligt, og kronprinsen - den senere Chri
stian VIII - ægtede i 1814 Frederik Christians datter Caroline
Amalie. Men da den nationale kamp for alvor begyndte i 1830’rne, følte hertug Christian August mere og mere, at et Dan
mark til Ejderen, som mange i Danmark og i Nordslesvig nu øn
skede, ville betyde en alvorlig fare for den arveret, som den augustenborgske linie efter hans opfattelse havde til begge hertug
dømmerne. Med betydelig politisk dygtighed modarbejdede han
den danske bevægelse og den danske sprogsag. Han gjorde det
også klart, at spørgsmålet kunne løses ved også i kongeriget at
antage den augustenborgske arvefølge.
Prins Frederik havde erhvervet godset Nør i Dänischer Wohld.
I 1842 udnævnte Christian VIII ham til statholder og øverst
kommanderende i hertugdømmerne. Prinsen havde overfor kon
gen udtalt, at han ville »handle ganske i regeringens ånd«, og
at han ville tage sin afsked, hvis han ikke mere følte sig i stand
dertil. Dette tidspunkt kom, da kongen i 1846 udstedte et åbent
brev, hvori det blev udtalt, at kongelovens arvefølge uden al
tvivl gjaldt i Slesvig og visse dele af Holsten. Slesvigs forfatning
og dets forbindelse med Holsten skulle dog ikke ændres. Brevet
vakte glæde i Danmark, men stærke protester i hertugdømmerne.
Hvis de to hertugdømmer havde forskellig arvefølge, ville et
samlet Slesvig-Holsten, eventuelt under en augustenborgsk her
tug, blive en umulighed. Prins Frederik søgte og fik sin afsked.

Augustenborgerne
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Den augustenborgske hertugfamilie 1845
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I Slesvig blev modsætningerne stærkere og stærkere mellem
slesvig-holstenerne og de danske slesvigere, som krævede fuld
ligeret for det danske sprog. I 1843 oprettedes Den slesvigske
Forening, og året efter begyndte højskolen i Rødding, den første
i monarkiet, sit virke. Sprogpatentet i 1844 om det danske
sprogs stilling i stændersalen vakte voldsom ophidselse i danske
kredse. Efter det skulle dansk kun kunne bruges af de stænderdeputerede, som ikke beherskede tysk i en sådan grad, at de
kunne bruge det i forsamlingen. Det store møde på Skamlingsbanken om sommeren blev en vældig protest, men også en de
monstration af, at der var ved at ske en dybtgående dansk væk
kelse i Nordslesvig. Blandt talerne var Hiort Lorenzen, Skau,
Grundtvig, Orla Lehmann og Ploug.
Også slesvig-holstenerne samledes til fester. En stor rolle spil
lede her sangforeningerne, Liedertafel, som fandtes rundt om,
især i byerne. I sommeren 1843 holdtes en slesvig-holstensk fol
kefest ved Hundeklemmen i nærheden af Åbenrå. Mange men
nesker fra hele hertugdømmet var her stævnet sammen, vejene
var fulde af vogntog, og et dansk dampskib havde bragt gæster
fra de sydlige kystbyer. Her vistes for første gang den slesvigholstenske landsfane. Næste år afholdtes en vældig sangerfest
i Slesvig, som var smykket »såvel i de tyske som i de slesvigholstenske farver«. Her så man de trestribede slesvig-holstenske
flag, og de 500 sangere sang for første gang Schleswig-Holstein
meerumschlungen.
Den harme, hvormed Christian VIII’s åbne brev blev modtaget
i de slesvig-holstenske kredse, førte til, at de fleste stænderdeputerede nedlagde deres mandater, da de holstenske stænder mød
tes i 1846. Også den slesvigske stænderforsamling blev sprængt.
Det var klart, at der hurtigt kunne opstå en alvorlig krise for den
danske helstat.

Nationale fester

Mødet på Skamlingsbanken 1844

Laurids Skau

164

Skibene var blevet til hjuldampere, drevet af dampmaskiner.
Den tanke lå nær at sætte en sådan maskine i en vogn og lade
den køre på stålskinner. Den første jernbane i England blev åb
net i 1825, ti år senere kunne man køre i dampvogn i Tyskland.
Den fremskridtsglade H. C. Andersen prøvede den nye opfin
delse i 1840: »O, hvilket storværk er dog denne frembringelse!
man føler sig jo mægtig som oldtids troldmand! Vor magiske hest
spænder vi for vognen, og rummet forsvinder; vi flyver som
skyerne i storm, som trækfuglene flyver.«
I det danske monarki blev det besluttet at bygge en jernbane fra
Kiel til Altona. Da den blev åbnet i 1844, kom Danmark nær
mere til den store verden. Den store handelsby Hamburg var nu
ikke langt borte. En ung dansker, Søren Hjorth, studerede jern
banevæsnet i udlandet, især i England. Han og en ven fik ud
arbejdet driftsoverslag for en jernbane fra København til Ros
kilde. De henvendte sig i 1841 til Industriforeningen, der var
blevet stiftet tre år før. Regeringen var velvillig, og foreningen
fik koncession for 100 år. Der blev dannet et aktieselskab, og
kapitalen var tegnet på få dage. Det var ved at blive bedre tider,
folk havde penge og troede på jernbaner.
Stationen blev anlagt i Dronningens Enghave, altså nær Carsten
sens Tivoli. Bygningerne var mest af træ, for der måtte kun op
føres lette huse på det militære terræn. Den 26. juni 1847 blev
banen åbnet. Det var en stor festdag for københavnerne, og
Hans Majestæt selv indviede det mærkelige anlæg. Mange kørte
i den første tid med toget, over 200.000 om året. Det var en af
de store seværdigheder for dem, der kom til kongens by, og en
tur til Valby var en af stadens mange forlystelser.

Jernbanen
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Københavns første banegård
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Christian VIII var den 6. januar 1848 ude på korvetten Valky
rien, der skulle på et langt togt. Her blev han forkølet. En åre
ladning førte til en blodforgiftning, og den 20. januar døde kon
gen. Han var bleven mødt med store forventninger. De blev ikke
indfriet, og dommen over hans kongegerning blev hård. De, der
kæmpede for en fri forfatning og et Ejder-Danmark, kunne ikke
forstå, at kongen stod overfor en opgave, som selv den største
statsmand næppe kunne have løst. Politiske og nationale liden
skaber af en vældig kraft havde grebet sindene. Liberalismen
mod nord og mod syd var blevet national. For de fleste var det
et enten-eller: et Danmark til Ejderen eller et Slesvig-Holsten til
Kongeåen. Kun få var begyndt at forstå, at her var et hverkeneller den eneste løsning. Om Christian VIII’s danske sindelag
kan der ikke være tvivl. Nytårsdag 1843 skrev han i sin dagbog:
»Kongen bør stå over partierne og vedligeholde tilstanden, som
den er: Slesvig som et selvstændigt hertugdømme under den
danske krone, enhver undersåts sprogforhold respekteret.«
Christian VIII var en mand med bred human forståelse, med
stor viden og betydelig evne til at vinde mennesker. Hans søn
Frederik var ikke ubegavet, men han havde ingen lyst til ar
bejde, derimod nok til fornøjelser. Han var uligevægtig og ube
regnelig, yderst fantasifuld i sin omgang med sandheden. Han
kunne optræde med betydelig kongelig værdighed, samtidig med
at han havde stor evne til at omgås det jævne danske folk. Hans
valgsprog: Folkets Kærlighed min Styrke, var ikke blot ord. Ville
den nye konge kunne lodse det danske monarki gennem de utal
lige farer, der ventede forude?
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I vinteren 1848 brød det politiske uvejr løs i Paris. Den franske
konge blev styrtet den 24. februar, og i de følgende dage bredte
oprøret sig over en stor del af Europa. Overalt i Tyskland lød
kravene om frihed og om et samlet Tyskland.
De slesvigske og holstenske stænderdeputerede blev indkaldt til
et møde i Rendsborg den 18. marts. Efter lange drøftelser blev
man enige om at sende fem mand til København. De skulle
kræve en fælles forfatning for de to hertugdømmer og Slesvigs
optagelse i det tyske forbund. En enkelt deputeret protesterede.
Det var Hans Kriiger fra Bevtoft. Man overså, sagde han, »at
langt over halvdelen af Slesvigs indbyggere er dansktalende og
dansksindede og vil ikke ind i det tyske forbund, men vil frem
deles blive ved og knyttes fastere til kongeriget Danmark.« Der
blev nedsat et udvalg på tre mand som en slags foreløbig rege
ring.
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Den europæiske uro havde også bredt sig til Danmark. I Køben
havn blev der dannet en komité, hvis formål var at arbejde for
en fri forfatning for Danmark og Slesvig under ét. Det var Orla
Lehmann, der mere end nogen anden fik indflydelse på begiven
hederne i disse bevægede uger. Han stod i sin fulde manddoms
kraft, skøn af skikkelse og af stemme, det var ham, der nu »drej
ede de formens gyldne bægere, hvoraf danskheden i disse dage
drak ordets styrke.«
Den 11. marts blev der holdt et stort folkemøde i Georg Carsten
sens Casino om Slesvigs tilknytning til Danmark under den frie
forfatning. Lehmann sluttede med at sige, at det kunne blive
nødvendigt at hugge knuden over, hvis den ikke kunne løses.
Næste aften var der møde i Hippodromen - nu Folketeatret - i
Nørregade. Lehmann erklærede, at den almindelige valgret var
det fælles program for alle regeringens modstandere.
Den 20. marts fik man i København at vide, hvad der var sket i
Rendsborg den 18. marts. De liberale ledere besluttede straks at
handle. Samme aften blev den københavnske borgerrepræsenta
tion indkaldt til møde. Man vedtog en resolution til kongen med
krav om, at han omgav tronen med mænd, »som er opgavens
storhed voksne og kan tilføre regeringen en energisk vilje og na
tionens bistand - mænd, som kan redde Danmarks ære og grund
lægge landets frihed.« Og tilsidst lød det med Lehmanns ord:
»Vi anråber Deres Majestæt om ikke at drive nationen til for
tvivlelsens selvhjælp.« På det store folkemøde i Casino vedtog
man resolutioner, der afviste de slesvig-holstenske krav; Dan
mark og Slesvig skulle have en fælles rigsforfatning. Lehmann
skrev til sin kone, at den liberale formand for borgerrepræsen
tationen, L.N. Hvidt, oplæste resolutionerne, »og 3000 oprakte
hænder og et eneste dybt, langt ja svarede på hver af dem og
blev stående som hugget i sten, stolt og truende i den øjeblikkeligen indtrædende stilhed.« Borgerrepræsentanterne skulle gå til
slottet næste formiddag. Borgerne ville slå følge.
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Næste dags formiddag samledes et tusindtal af københavnere på
Nytorv foran Rådhuset. Efterhånden fyldtes de to pladser. Nu
og da lød en fædrelandssang, især Danmarks dejligst Vang og
Vænge. Kl. 12.30 trådte de 36 repræsentanter og magistraten ud
fra Rådhuset. Folketoget til Christiansborg begyndte. Man gik
6 og 6, række efter række, hundreder og atter hundreder. Her
gik det danske folk, rige og fattige, købmænd og svende, unge
og gamle, studenter og arbejdere. Et enigt folk. Midt i Vimmelskaftet kom en mand i statsministeruniform. Alle kendte ham.
Det var Anders Sandøe Ørsted. Han gik imod folkestrømmen.
Da han om morgenen gik hjemmefra, havde han været kongens
minister. Nu var han det ikke mere.
Statsrådet var begyndt kl. 11 om formiddagen. Kongen gjorde
det klart, at et politisk systemskifte var en nødvendighed. Mi
nister C. E. Bardenfleth, hans nærmeste rådgiver, holdt en læn
gere tale. Ministrene blev spurgt, om de ville støtte den nye poli
tik, og om de mente, at de i så fald kunne erhverve folkets tillid.
Ministrene måtte svare nej. Kongen rejste sig og erklærede mi
nisteret for opløst, takkede ministrene og lod dem gå. Danmark
var uden regering.
Folketoget svingede ind over Højbro til den mægtige slotsplads.
Snart var den et bølgende folkehav, mere end en tiendedel af
stadens indbyggere var samlet her. Der blev sendt en deputation
ind til kongen. Adressen blev oplæst og kongen svarede: »Det,
De ønsker, mine herrer, er alt i morges udført, da det gamle mi
nisterium er opløst og ej eksisterer mere. Hvad Slesvigs uadskil
lelighed med Danmark angår, da har jeg alt truffet de fornødne
foranstaltninger«. Meddelelsen om det gamle ministeriums fald
blev hilst med jubel af folket på slotspladsen.
Nogle dage senere skrev den unge maler Joh. Th. Lundbye: »Der
har været en stemning over hovedstaden i disse dage så vidun
derlig, dejlig, højtidelig næsten, svævende mellem glæde, håb,
inderlig forventning, skuffelse, opfyldelse ... men hele tiden har
monisk og dejlig, inderlig og alvorsfuld.«
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Nu var afgørelsen faldet, og Danmark måtte have en ny rege
ring. Den 21. marts ventedes deputationen fra Holsten til hoved
staden. Det var Bardenfleth, der først førte forhandlingerne. Han
havde opfordret magister D. G. Monrad til at indtræde i det nye
ministerium. Monrad havde været politisk skribent, men var nu
præst på Lolland. Begivenhederne havde kaldt ham til Køben
havn, og sammen med Lehmann stod han nu i forreste linie.
Monrad havde en fast og urokkelig tro på folkets ret til frihed;
hans og hans lands skæbner skulle blive tvundet sammen i fælles
smerte, hans navn brændt ind i Danmarks historie.
Det viste sig at være svært at få dannet det nye ministerium, der
skulle lede Danmark i den kamp, man måtte regne med, om
skabe Danmark fra en autoritær stat til et land med en fri for
fatning og med moderne administration, ledet af politisk ansvar
lige ministre.
Omsider lykkedes det. Grev A.W.Moltke indvilgede i at over
tage posten som premierminister, som det nu skulle hedde - lige
som i udlandet. Moltke var den gamle tids mand, men han for
stod, at man ikke kunne komme udenom de liberale. Casinomændene Lehmann, Monrad, Tscherning og Hvidt blev kaldt til
Christiansborg. Forhandlingerne foregik i ro, kun Lehmann
kunne nu og da bruge stærke ord og pege ud mod de mange
mennesker, der havde forsamlet sig foran slottet. Bardenfleth
blev justitsminister, Monrad kultusminister, Lehmann og Hvidt
var medlemmer af ministeriet, men uden særligt ministerium.
Vigtigt var det, at det var lykkedes at få Tscherning til at over
tage krigsministerposten. Han havde kun indvilget under forud
sætning af, at »kongen måtte i krigssager ophøre med at betragte
sig som overhærfører, men være konge lige overfor den ansvar
lige krigsminister.«
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De fem slesvig-holstenske deputerede kom til København den
22. marts om morgenen. Stemningen i København var meget op
hidset, og for at sikre dem imod overlast kom de til at bo hos
grosserer Hage. Lehmann spiste her middag med dem. Man
drøftede muligheden af at dele Slesvig, en tanke, som allerede
Uwe Jens Lornsen havde været inde på.
Den næste dag blev de deputerede modtaget af kongen, som sva
rede dem »i mildeste tone«. Deputationens formand sagde til
kongen: »Deres Majestæt. Det hele land ligner en hob tønder;
en gnist, og det slår i flammer. Gud give, at Deres Majestæt
endnu måtte finde midler til at opretholde ro og fred.« Det
kunne kongen ikke. Lehmann havde skrevet det svar, de depu
terede fik dagen efter, den 24. marts, på krigsskibet Hekla. Det
blev her gjort klart, at Slesvig ikke kunne indlemmes i det tyske
forbund, og at det skulle knyttes nærmere til Danmark.
Da deputationen fik kongens afslag, havde man allerede handlet
i Holsten. Der var blevet dannet en provisorisk regering, hvori
også prinsen af Nør havde sæde. Den udsendte en proklamation,
hvori det bl.a. hed: »Landsherrens vilje er ikke længere fri, og
landet er uden regering. Vi vil ikke tåle, at tysk land bliver givet
til pris for danskernes rov.« Garnisonen i Rendsborg blev over
rumplet, og i løbet af kort tid gik de holstenske garnisoner over
til den provisoriske regering. Der gik et vejr over Danmark i
disse martsdage. Lundbye skrev: »Den store uge har fortryllet
nationen og fremmede med.« Nu da man var klar over, at krigen
stod for døren, strømmede frivillige under fanerne, og en ene
stående offervilje greb alle danske, høje og lave.
Med kraft og utrættelig energi tog Tscherning fat på at organi
sere det nye krigsministerium og ordne rammerne for hæren og
sørge for det tekniske udstyr. I september fik han indført almin
delig værnepligt.
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Valgene til den forsamling, der skulle vedtage rigets grundlov,
fandt sted den 5. oktober 1848. Alle mænd på 30 år havde valg
ret. Undtaget var dog de, der stod i privat tjenesteforhold, og
som ikke havde egen husstand. En fjerdedel af forsamlingen var
kongevalgte, det vil sige udpeget af regeringen.
Forsamlingen mødtes den 23. oktober 1848 i højesteretssalen
på Christiansborg. Det var virkelig rigets bedste mænd, som her
var kommet sammen for at løse den store opgave. Her var
mænd, som i mange år havde tjent kongen: Anders Sandøe Ør
sted og professor J.F.Schouw, den lærde latiner J.N. Madvig.
Her var bondevennernes ledere Balthazar Christensen og J.A.
Hansen. Mærkeligt er det, at denne forsamling også talte mange
yngre. CariPloug var kun 35 år, men havde forlængst vundet sig
et navn som digter og redaktør, mens de to unge professorer C. C.
Hall og A. F. Krieger først nu kom frem i forreste række. Der var
ikke egentlige politiske partier, men man kan tale om et højre,
der stod usikkert overfor den nye tids ideer, de nationalliberale
og bondevennerne. Udenfor disse partier stod en af kæmperne i
forsamlingen, N. F. S. Grundtvig.
Monrad havde hovedæren for det forslag til en grundlov, som i
februar 1849 kom til behandling i forsamlingen. Han blev
grundlovens fader, men også Orla Lehmann havde i høj grad
medvirket til den endelige formulering. Udtryk som Folketing
og Landsting stammer fra hans pen.
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Hertug Christian August af Augustenborg havde straks sluttet
sig til oprøret. Han tog til Berlin for at få den preussiske konge
til at hjælpe slesvig-holstenerne, der var blevet slået af den dan
ske hær den 9. april i slaget ved Bov lige nord for Flensborg. De
preussiske hære gik nu over Ejderen, og snart havde de besat
hele Nørrejylland og det slesvigske fastland. Rusland tvang dog
kort efter Preussen til at rømme Nørrejylland, og sidst i august
blev der sluttet våbenstilstand.
Under de forskellige forhandlinger var tanken om en deling af
Slesvig dukket frem. Kongen var imod. Ved en hærrevy på Ler
bæk mark i nærheden af Vejle gentog han nogle ord fra en sang
af H. P. Holst: Det skal ej ske. Det var et løfte, han her gav. Sles
vig skulle ikke deles.
I foråret 1849 begyndte krigen på ny. Linieskibet Christian VIII
og fregatten Gefion gik sammen med nogle transportskibe ind i
Eckernforde Fjord. De mødte stærk ild fra batterier i land. Chri
stian VIII sprang i luften, og fregatten måtte overgive sig.
En del af de danske styrker lå på Als, andre gik ind i fæstningen
Fredericia, som snart blev belejret af den slesvig-holstenske hær.
En anden dansk styrke under general Rye gik op i Nørrejylland.
Det tyske forbund havde sendt tropper til hjælp for slesvig-holsteneme. Det var Ryes opgave at få dem trukket nordpå. Til
bagetoget blev udført med overlegen dygtighed. Den 22. maj fik
Rye ordre til at gå til Helgenæs. Herfra overførtes en del af styr
kerne til Fyn og derfra til Fredericia. Også fra Als blev der truk
ket tropper til Fredericia.
Den 6. juli kl. 1 var de danske soldater rede til et udfald fra
fæstningen. General Rye havde kommandoen på højre fløj. Det
kom til en hård kamp om Treide-skansen. Rye blev ramt af to
skud og faldt død af hesten.
Om aftenen var den hårde kamp endt. Den slesvig-holstenske
belejringshær var kastet ud af sine stillinger, revet op, jaget på
flugt.
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Danske soldater under stormangreb på en skanse i slaget ved Fredericia den 6. juli 1849

Fra begyndelsen af juni 1850 stod slesvig-holstenerne alene i
kampen mod den danske hær. Men fra hele Tyskland strøm
mede frivillige til. Insurgenthæren havde taget stilling omkring
Isted lidt nord for Slesvig by. Vejen mellem Flensborg og Slesvig
var her omgivet af moser og sumpe, så det var en stilling, der
var velegnet til forsvar. Den 25. juli rykkede den danske hær
frem - 40.000 mand mod de 34.000 slesvig-holstenere. Kampen
blev særlig hård mod øst på den danske venstre fløj. Ad en løbe
bro over Langsøen kom de tyske tropper bag på de danske ved
Grydeskov og landsbyen Øvre Stolk.
Det lykkedes at føre danske forstærkninger frem, og tilsidst fik
den slesvig-holstenske hær ordre til at gå tilbage. Nogle timer se
nere stod de danske soldater på Dannevirke. Johan Grundtvig
skrev til sin moder: »Schleppegrell, Læssøe, Trepka, oberstløjt-
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nant Bülow og kaptajn Kranold, alle armeens håb tabte.« Slaget
ved Isted var et af de blodigste i Nordens historie. 1400 mænd
fandt døden her.
Med slaget ved Isted var krigen i virkeligheden afgjort. Tyske
angreb ved Mysunde og Frederiksstad blev afvist. Kort efter
nytår 1851 blev den slesvig-holstenske hær og regering opløst.
Selvom Danmark havde vundet krigen, kunne programmet fra
1848 ikke gøres til virkelighed. Der blev ikke tale om et Dan
mark til Ejderen. Ved aftaler med de tyske magter i 1851-52
blev det slået fast, at Slesvig ikke måtte indlemmes i Danmark.
De tre dele af riget skulle være selvstændige. Ved en traktat i
London 1852 blev det godkendt, at ved Frederik VII’s død
skulle prins Christian af Gliicksborg være hersker i kongeriget
og i de to hertugdømmer.
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Valpladsen ved Isted

den 25. juli 1850

I juni 1853 var det varmt vejr, »men midt under naturens spi
rende, fremmyldrende liv lurede den snigende død, og dens
ranglede benradsskikkelse tog sig dobbelt forfærdelig ud ved sol
skin, al glæde og frejdighed var som pustet bort af dødens ånde.«
Sådan skriver forfatteren Vilhelm Bergsøe, der selv som 18-årig
oplevede koleraen.
En tømmermand blev den 11. juni indlagt på Søetatens hospital.
Han havde kolera og lå nu sammen med folk, der havde andre
sygdomme. Spredte tilfælde viste sig snart i byen. Dag for dag
voksede tallet af smittede, og af dem, der fik sygdommen, døde
henved halvdelen. Det var først og fremmest de overbefolkede
kvarterer, Nyboder, Adelgade-Borgergade og Christianshavn,
som blev ramt, men heller ikke de fine kvarterer som Amaliegade gik ram forbi. Ingen vidste sig sikker. Lægerne sled i det,
modige og offerberedte. Beundring vakte Ilia Fibigers indsats.
Hun meldte sig som frivillig sygeplejerske på Almindelig Hospi
tal, hvor forholdene var rystende. »Elendigheden var større, end
man kunne tænke sig. Sunde lå side om side med døende og
døde. Disciplin og orden var ved at ophøre ... Fra morgen til
aften gik transporten af syge fra lemmestuerne til lighuset.«
Stanken fra lighuset forpestede hospitalets gård. Det var svært at
få kister og at få dem bragt til kirkegårdene.
I oktober havde sygdommen raset ud. Den havde da kostet 4737
mennesker livet. Når koleraen fik så stor en høst, var det, fordi
man ikke rigtig forstod, hvordan den skulle bekæmpes. De fleste
troede, at det var de elendige boligforhold, sammenstuvning af
mennesker, snavs og urenlighed, som var skyld i sygdommen.
Da epidemien var ovre, tog man fat på at forbedre vandforsynin
gen, at få renovationen bragt i orden og at skaffe menneskene
bedre lejligheder. Lægeforeningens boliger er fra denne tid.
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Årene efter krigen blev en grotid for det danske samfund. Land
bruget var i stærk udvikling, man tog fat på de praktiske refor
mer. Godsejeren Edward Tesdorpf på Falster var en af dem, der
viste vej. Der var allerede en del, der havde begyndt at dræne
jorden, men Tesdorpf anvendte også kunstgødning, anskaffede
endog damptærskeværk og mejemaskine. Han indførte rødt anglerkvæg, der gav meget mælk. Arbejdet på bondens frigørelse
blev også fortsat. Det blev lettere at få hoveriet afløst, og selvom
der ikke, som mange ønskede, blev gennemført tvungen over
gang fra fæste til selveje, gik antallet af fæstegårde stærkt ned i
1850’rne, til omved 14.000. De to første kreditforeninger, den
jyske og østifternes, blev oprettet i 1851, og fem år senere fik de
sjællandske bønder deres egen sparekasse med C. C. Alberti som
formand.
Bønder og godsejere avlede mere korn på deres marker, der blev
produceret flere husdyrprodukter end før. Der blev således mere
at handle med, og priserne steg stærkt. I provinsbyerne var der
derfor stor fremgang. Flere af de større købstæder fik deres egen
bank, og der kom jernstøberier og andre mindre industrivirk
somheder. Mange borgere fik større interesse for bøger, aviser
og teaterliv.
København voksede stærkt i disse år, og man begyndte nu at
bygge udenfor de gamle volde. Der var i hovedstaden store forretningsmænd, og i 1857 besluttede man at oprette Privatban
ken, som skulle gøre det lettere at låne penge og få omsat veks
ler. Dens første leder blev den unge C. F. Tietgen fra Odense, der
snart viste sig at være en vidtskuende, handlekraftig mand. I
1857 opstod der i USA en alvorlig betalingskrise, som bredte sig
til England og Tyskland. Krisen ramte hårdt i Hamburg og
bredte sig derfra til de danske provinsbyer, hvor en del køb
mænd måtte standse deres betalinger. Også den københavnske
forretningsverden var truet, men ved energisk indgriben og Tiet
gens forhandlinger i Hamburg lykkedes det at begrænse krigens
virkninger.
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Også folkeligt betød årene efter krigen et gennembrud. I løbet af
1850’me kom der en halv snes bondehøjskoler over hele lan
det. En af disse skoler blev oprettet i Viby af lærer Lars Bjørn
bak. Hans løsen var: »Kundskab er magt, uvidenhed trældom«.
En anden særpræget højskolemand var Christen Kold, som i
1851 begyndte en højskole i Ryslinge. Det var Grundtvig, der
havde fostret tanken om en folkehøjskole, men det var mere end
nogen anden Christen Kold, som omsatte hans tanker til virke
lighed. Det var også ham, der blev banebryder for de grundt
vigske skoletanker. Han oprettede den første friskole 1852. Han
mente, at de ord, »der tales til hjertelivet, må ikke pumpes op
igen ved utidig overhøring. Eksamen i hjertesager er en skræk
kelig uting.«
Grundloven betød fuld trosfrihed i Danmark. Forskellige sekter
begyndte deres virke. Foruden baptister og metodister var der
også en del mormoner. Mange af disse »sidste dages hellige«
rejste til det forjættede land Utah ved Saltsøen. Fra det nordlige
Jylland var det så mange, at godsejerne var bange for, at man
kunne komme til at mangle arbejdskraft. Der kom ligeledes en
mere pietistisk præget bevægelse, og i 1851 stiftedes Foreningen
for den indre Mission, fra 1861 ledet af Vilhelm Beck.
De fleste af de store digtere fra guldaldertiden virkede stadig.
Det betydeligste lyriske værk i disse år var Christian Winthers
Hjortens Flugt, en hyldest til naturen og den trofaste kærlighed.
Et opgør med romantikken var dog på vej. I Phantasteme an
greb Hans Egede Schack det litterære og det politiske drømmeri.
Kierkegaard døde i 1855. I sine sidste år var han besat af sin
kamp mod »kristendommen«, den officielle kirke. For ham
drejede det sig om den enkelte og hans forhold til Gud. For
Grundtvig gjaldt det derimod »menneske først og kristen så«. I
et stort digt fra 1850’erne sagde han, at hvis mennesket ikke
vidste, hvad »eget folk og fædres land var«, så var hvert ord, vi
taler om Guds rige, Guds folk og menighed kun tant.

Kirkelige vækkelser
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Mormoner prædiker for jyske bønder

Treårskrigen betød, at den slesvig-holstenske rejsning var blevet
slået ned. Den danske konge herskede på ny i hertugdømmerne.
Men den danske politiks endelige mål var ikke blevet nået. Sej
ren var militær, ikke politisk. En forening af kongeriget og Sles
vig var ikke mulig. Der var stadig en grænse ved Kongeåen.
I kongeriget var der en rigsdag, i hvert af hertugdømmerne en
stænderforsamling. Der blev gennemført en fællesforfatning for
hele monarkiet med et rigsråd, hvori der sad repræsentanter for
de enkelte dele af riget. Det skulle træffe afgørelser i visse sager,
der var fælles for hele staten. Det viste sig hurtigt, at nyordnin
gen ikke kunne fungere. Østrig og Preussen var imod den, og
den tyske forbundsdag vedtog, at den ikke var gyldig for Holsten
og Lauenburg. Den engelske politiker Lord John Russel sagde i
1859 om hertugdømmerne, at det var så forviklet en knude, at
ingen nogen sinde ville være i stand til at løse den, »og jeg ville
blive bedrøvet ved at se den overhugget med sværdet.« Den le
dende politiker var Carl Christian Hall, fra 1860 konseilspræsi
dent. Han og den danske regering prøvede at finde en løsning
ved et forslag om en fællesforfatning, der kun skulle gælde for
Danmark og Slesvig. »Novemberforfatningen« blev vedtaget af
Rigsrådet den 13. november 1863.Debatten sluttede med ordene
»dristigt vovet halvt er vundet«. Regeringen ville hugge knuden
over.

Novemberforfatningen

C. C. Hall
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Frederik VII kom ikke til at sætte sit navn under Novemberfor
fatningen. Da den sidste debat begyndte, fik Rigsrådets præsi
dent meddelelse om, at kongen var blevet alvorligt sygpåGliicksborgSlot. Den 10. november havde han fået rosen i ansigtet, og
da telegrammet om den nye forfatnings vedtagelse nåede frem til
slottet, var han »ganske uden samling«. Den 15.november døde
den folkekære konge. Budskabet herom kom som et tordenslag.
Den nye konge ChristianIX var dansk, men hans opdragelse var
tysk, og hans sprog var præget heraf. Han var helstatsmand og
ønskede det danske monarki bevaret i sin helhed. Ejderdanskhed
og skandinavisme var ham imod, og han forstod ikke den væl
dige politiske og folkelige udvikling, der var sket i Danmark
siden 1848. Da Hall den 16. november udråbte ham til konge fra
altanen på C. F. Hansens Christiansborg, var kun et par hundre
der mennesker mødt op. »Og dér stod han nu på slotsaltanen,
uden venner, uden tilhængere, uden fødselsret og heller ikke
med eventyrglans og erobringsret.« Christian IX ønskede ikke at
underskrive Novemberforfatningen, men han blev presset hårdt.
I statsrådet sagde marineministeren, at når kongen havde »op
fyldt sit folks ønske om at underskrive forfatningen, så vil også
hele folket stå som én mand om Hans Majestæt, og det er ingen
skam at blive overvundet, når man må give efter for magten.«
Med kongens underskrift på forfatningen var det nye kongehus’
stilling i Danmark blevet sikret. Det afgørende var, hvorledes de
fremmede magter ville stille sig til den nye situation, der var op
stået nu, da Novemberforfatningen var underskrevet, og den
sidste ætling af Frederik Ill’s mandsstamme var død.

Christian IX
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Kong Frederik blev begravet i Roskilde domkirke den 19.de
cember. England, Frankrig og Rusland havde sendt særlige re
præsentanter, som dagen efter mødtes med Hall for indtrængen
de at råde ham til at tage den nye fællesforfatning tilbage. I mini
steriet var Orla Lehmann den, som med størst kraft gik imod en
hver eftergivenhed. Det var, som om hverken han eller hans kol
leger forstod, hvor farlig situationen var. Man var heller ikke
klar over, at man havde en modspiller, hvis vilje var som stål,
som brugte alle midler for at nå det mål, han forlængst havde
gjort sig klart, Slesvig og Holstens indlemmelse i Preussen, i det
Preussen, som skulle være hovedlandet i det tyske rige, der måtte
komme. Det var fyrst Otto von Bismarck, Preussens minister
præsident fra 1862.
I henhold til en beslutning af det tyske forbund rykkede for
bundstropper ind i Holsten juleaftensdag 1863. De danske sol
dater trak sig tilbage uden kamp. Hertug Christian August af
Augustenborg havde i 1852 anerkendt den arvefølge, der var
fastslået i Londontraktaten. Nu kongen var død, overdrog han
sine formentlige arverettigheder til sin søn, der som hertug Fre
derik VIII gjorde krav på regeringen i hertugdømmerne. Han
blev tiljublet af tyske nationale kredse overalt i Tyskland, i Hol
sten og i Slesvig. Men Bismarck ønskede ikke en augustenborgsk
hertug i hertugdømmerne.
Den danske regerings stilling blev mere og mere vanskelig. Rigs
rådet blev sendt hjem den 21. december, og det ville nu være
sværere at få forfatningen ophævet, således som kongen ønskede
det. Presset fra de fremmede magter blev stadigt stærkere. Tilsidst måtte Hall give op. Det blev kultusministeren DG. Monrad,
der kom til at danne ministerium i denne for Danmark skæbne
tunge stund. Han var en ener, politisk som åndeligt; han var,
som det er sagt om ham, »altid, i åndens purpur og pilgrimmens
pjalter, uden for og oven over andre og fri af banalitetens usseldom.« Nu gjaldt det Danmarks eksistens. Han satte hele sin ån
delige kraft, sin vilje til at redde Danmarks mod sindets nagende
tvivl - men var det nok?

D.G. Monrad
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I de tyske småstater ønskede man et Slesvig-Holsten under den
augustenborgske hertug. Men Bismarck ville noget andet: de to
tyske stormagter Preussen og Østrig skulle besætte Slesvig, fordi
Danmark ved Novemberforfatningen havde handlet mod aftaler
ne i 1851-52. Han fik Østrig med hertil, og den 16. januar 1864
stillede de to stormagter et ultimatum til Danmark om ophævelse
af Novemberforfatningen. Monrad lovede at søge dette gennem
ført, men det måtte ske på lovlig vis. Forhandlingerne førte ikke
til noget resultat, og den 1. februar begyndte krigen.
Den danske hær stod på Dannevirke. Stillingen var vanskelig.
Vinteren var hård, Slien og sumpene mod vest frøs til. Faren for
at fjenden skulle omgå stillingen var stor. Overgeneral de Meza
holdt krigsråd den 4. februar om eftermiddagen. Alle hans offi
cerer på nær én mente, at Dannevirke måtte opgives, de Meza
erklærede, at han tog det fulde ansvar for rømningen. Næste
aften, den 5. februar, brød armeen op fra Dannevirke. Først 4-5
timer senere var fjenden klar over, hvad der var sket. Østrigerne
indhentede bagtroppen ved Sankelmark, men MaxMiillers bri
gade tog kampen op og sinkede fjendens fremrykning.
På de sneglatte veje stred soldaterne sig nordpå mod Flensborg.
Her fik de et kort hvil, men den 7. februar kort efter midnat blev
der blæst generalmarch i gaderne. Snart efter var hele hæren
atter ude på vejene. En enkelt division gik mod Kolding, de
øvrige styrker marcherede mod Sønderborg. Mandskabet var
helt udmattet. General du Plats adjudant skrev: »Min hest kunne
næsten ikke mere, jeg gik derfor og måtte endda have generalen
under armen, og endda på en halv fjerdingvej både generalen og
majoren, som begge næsten ikke kunne stå på deres ben.«
Efterretningen om Dannevirkes fald rystede befolkningen .Voksne
mænd græd. I København var der optøjer og stærke demonstra
tioner mod kongen. Tanken om at erklære hovedstaden i belej
ringstilstand var fremme, men det lykkedes Monrad at få folk
bragt til besindelse, de Meza var bleven kaldt til København.
Han havde handlet efter sin instruks, men krigsministeren kræ
vede hans tilbagetræden som øverstkommanderende.

Dannevirkes fald
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Kampen ved Sankelmark 6. februar 1864

I godt to måneder holdt de danske soldater ud i Dybbøls 10
skanser, der gik tværs over Sundeved fra Vemmingbund mod
syd til Als sund. Efterhånden fik tyskerne det svære skyts skaf
fet frem, og beskydningen blev mere og mere intens. Ustandselig
lød råbene »Broager dæk«, når batterierne på Broager åbnede
ild. Befæstningsanlæg, opholdsrum, kanoner blev mere og mere
ødelagt. Trods store tab og næsten umenneskelige vilkår holdt de
danske soldater ud - dag efter dag. Kun en enkelt gang var der
tilløb til mytteri. Den militære ledelse var klar over, at Dybbøl
ikke kunne holdes, når et fjendtligt stormangreb satte ind; men
af politiske grunde var regeringen imod at rømme stillingen.
Den 18. april kl. 4 om morgenen åbnede de tyske batterier en ild
af ukendt voldsomhed. Kl. 10 tav kanonerne, men nu fyrede de
tyske forposter løs, og 10.000 stormtropper styrtede frem fra de
skyttegrave, parallellerne, som mange steder var ført frem mod
de danske stillinger. De fleste af skanserne blev taget i løbet af
kort tid. Den 8. danske brigade satte et modangreb ind. Det blev
ført med stor kraft, og 17 af brigadens 23 chefer faldt eller blev
såret. Den væsentlige del af hæren kunne føres tilbage til Als.
631 danske soldater var faldet eller såret.
En uge senere trådte en international konference sammen i Lon
don. Den 9. maj blev man enige om våbenstilstand. Samme dag
var det ved Helgoland kommet til kamp mellem østrigske krigs
skibe og en dansk flåde under Edouard Suenson. Fjenden blev
drevet ind på engelsk søterritorium ved Helgoland. Nogen mili
tær betydning fik sejren ikke.
På konferencen i London drøftede man først og fremmest en
deling af Slesvig. Kongen ville ikke gå ind på et russisk-engelsk
forslag om voldgift og holdt fast ved Slilinien som en eventuel
sydgrænse. Den 25. juni sluttede konferencen uden resultat, og
krigen begyndte på ny. Det tunge ansvar herfor var ikke mindst
Monrads. Han havde været ubeslutsom, hans instrukser var
uklare, og ved de sidste afgørende forhandlinger overlod han af
gørelsen til kongen.

Dybbøl
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Skanse på Dybbøl dagen efter nederlaget den 18. april 1864
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På Als var man forberedt på et angreb, når krigen begyndte igen.
Det kom allerede den 29. juni kl. 2 om natten. I løbet af kort tid
var de første 2500 mand i både sat over fra Sundeved til den
nordlige del af den alsiske halvø Kær. Her stod kun et enkelt
dansk kompagni som forposter. Med ét viste tårnskibet Rolf
Krake sig i Als Sund. En tid standsede overførslen af tropper;
men hurtigt dampede Rolf Krake bort igen. Kaptajnen havde be
dømt situationen forkert. De tyske tropper stødte frem med stor
kraft, og der blev kæmpet hårdt nord for Sønderborg. Den kom
manderende general forstod dog, at Als var tabt. Soldaterne gik
tilbage til Høruphav og Kegnæs og blev udskibet. Den l.juli for
lod det sidste skib Als.
Hele hertugdømmet Slesvig - undtagen Ærø - var i de to tyske
stormagters vold. Nørrejylland var besat af deres tropper. Det
var som om tabet af Als - bittert, men ikke uforskyldt - havde
brudt viljen i det danske folk til at kæmpe videre. Den 8. juli bad
kongen Monrad træde tilbage, og den konservative politiker C.
A.Bluhme dannede et nyt ministerium. Dets første opgave var
at få krigen standset, og der blev straks rettet anmodning til
Preussen og Østrig herom. Den 18. juli blev der aftalt våben
hvile. Ved forhandlingerne i Wien krævede de to stormagter
hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg, men var dog
villige til at give Danmark kompensation for de nørrejyske en
klaver vest og nord for Tønder. Bismarck lagde ikke skjul på, at
erobrerens ret var begrundelse nok for de tyske krav. Den ende
lige fredstraktat blev undertegnet i Wien den 30. oktober. Østrig
og Preussen fik hertugdømmerne; men grænserne blev ændret,
så Danmark beholdt Ærø, otte sogne syd for Kolding og nogle
områder omkring Ribe.
Danmark var nu en ren nationalstat. Men uden for landets græn
ser boede der mange danske, sønderjyder, som måtte bøje sig for
en afgørelse, der hverken byggede på nogen historisk ret eller
på menneskers naturlige ret til selv at bestemme over deres na
tionale liv og nationale tilhørsforhold.

Nederlaget
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Parti af hovedgaden i Sønderborg 1864
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Forkortelser: NM: Nationalmuseet. Fr.borg: Frederiksborgmuseet. RA: Rigsarkivet. KB: Det kgl. Bib
liotek. L.L.: Fotograf Lennart Larsen.

5 Kong Frederik V’s rytterstatue på Amalienborg
Slotsplads. Udført af den franske billedhugger
J.-F.-J. Saly i årene 1753-64, støbt i bronze og
anbragt på sin sokkel 1768, afsløret 1. august
1771. Svend Thoby fot.
7 Prospekt af Amalienborg Slotsplads med den på
tænkte Frederikskirke i baggrunden. Kobberstik
fra 1766. Udført af J. M. Preisler efter tegning af
Le Clero.
9 Prospekt af Købstaden Ringsted 1749. I baggrun
den Skt. Bendts kirke, i mellemgrunden og til højre
bindingsværksbygninger under opførelse efter en
ildebrand 1747. Kobberstik af Poul Isac Grøn
vold til illustrationsværk om kong Frederik V’s
rejse gennem Danmark og Norge 1749. L.L. fot.
11 Herregårdsanlægget Ledreborg. Opført 1743-50.
Luftfoto af Hans Stiesdal. NM.
12 Bønder på vej til høstarbejde. Detalje af maleriet
side 13.
13 Prospekt af egnen ved Jægerspris. Maleri af Jens
Juel 1782. Statens Museum for Kunst.
15 Overhofmarskal, lensgreve Adam Gottlob Moltke
til Bregentved. Maleri af Peder Als 1766. Glorup.
Fr.borg fot.
16 Bernstorff-støtten ved Lyngbyvej, rejst 1783 til
minde om J. H. E. Bernstorffs reformer 1765-67
i de til Bernstorff gods hørende landsbyer Gen
tofte, Ordrup og Vangede. Kobberstik fra 1783,
udført af C. Schule efter tegning af Johs. Wiedewelt. Fr.borg fot.
17 Bernstorff slot. Facade imod Jægersborg Allé. Op
ført af N.-H. Jardín 1760-67. L.L. fot.
18 Afprøvning af kanoner på Frederiksværk. Detalje
fra kobberstikket side 19.
19 Parti af Frederiksværk med kanon- og jernstøbe
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riet. Udsnit af et kobberstik fra 1773, udført efter
tegning af C. A. Lorentzen. L.L. fot.
Greve Johan Hartvig Ernst Bernstorff, leder af
Danmarks udenrigspolitik 1751-70. Maleri af den
franske maler Louis Tocqué, udført under dennes
ophold i København 1758-59. Fr.borg.
Den gottorpsk-russiske statsmand Caspar von Saldern med sin datter. Maleri af H. Buchholtz 1772.
Schierensee. Landesamt fiir Denkmalpflege Schles
wig-Holstein fot.
Kong Christian VIL Maleri fra ca. 1770, forment
lig udført af Peder Als. Fr.borg.
Kong Christian VII kørende i karet med seksspand og forridere forbi Christiansborg slot. Teg
ning af C. F. Stanley 1779. Fr.borg.
Dronning Caroline Mathilde, født prinsesse af
Storbritannien. Blyantstegning af Peder Als. Fr.
borg.
Johan Frederik Struensee, læge, geheimekabinetsminister, 1771 optaget i adelsstanden som lens
greve. Med Mathildeordenen i bånd om halsen.
Pastel fra 1771, formentlig udført af H. P. Sturz.
Drottningholm slot. Svenska Porträttarkivet fot.
Georg Christian Edler von Oeder, botaniker, stats
økonom. Samtidigt kobberstik. Fr.borg fot.
Sjællandsk bondegård. Udsnit af Jens Juels maleri
»Optrækkende uvejr, Eigaard ved Ordrup«. Sta
tens Museum for Kunst.
Billet til maskeballet på Christiansborg slot den
16. januar 1772. På bagsiden skrevet med blæk:
Medailleur Adzer. Fr. borg.
Enkedronning Juliane Marie, født prinsesse af
Braunschweig-Wolfenbüttel, siddende med et lille
maleri af sin søn arveprins Frederik på skødet.
Maleri fra ca. 1780, udført af J. G. Ziesenis. Fr.
borg.
J. F. Struensee og Enevold Brandt på skafottet den
28. april 1772. Samtidigt træsnit. Fr. borg fot.
Audienssøgende i Ove Høegh-Guldbergs forværel
se i Prinsens Palæ. Tegning af C. F. Stanley 1777.
Privateje. Udsnit.
Digteren Johannes Ewald. Maleri af Erik Pauelsen ca. 1780. Fr.borg.
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39 Den reddede engelske skipper Thomas Brown
hjælpes i land af to fiskere efter et forlis ved
Hornbæk 1775. Laveret tuschtegning, udført af
Erik Pauelsen 1786. Fr.borg. - Det var denne
redningsdåd, der inspirerede Johannes Ewald til
at skrive »Fiskerne«.
41 »Indfødsretten«. Fromheden fremstillet som en
siddende kvinde, der modtager tre små børn,
symboliserende Danmark, Norge og Holsten. Alle
gorisk figurgruppe i biscuit, udført 1780 på Den
kgl. Porcelænsfabrik efter forlæg af Wiedwelt.
42 Storkøbmanden Frédéric de Coninck. Maleri af
Jens Juel. Fr. borg. Udsnit.
43 »Den Danske og Svenske Esquadrer til Ankers
paa Kjøbenhavns Rehd i Aaret MDCCXC1V.«
Akvarel af T. Lønning 1795. Fr.borg.
45 Glücksborg slot. Opført 1583-87 under hertug
Hans den Yngre. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum på Gottorp slot fot.
46 Bagsiden af A. P. Bernstorff-medalje, præget af
D. I. Adzer efter et af N. A. Abildgaard udført
stempel. Dateret 1793 men først færdig senere og
oversendt Bernstorff i et guldeksemplar på kron
prins Frederiks fødselsdag den 28. januar 1795.
Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. L.L. fot.
47 Udenrigsminister, greve Andreas Peter Bernstorff.
Marmorbuste af Nicolai Dajon. Fr.borg.
49 Frederik VI som kronprins. Maleri fra 1783, ud
ført af Jens Juel. Fr.borg.
51 Emiliekilde på Strandvejen ved Sølyst i Klampenborg. Maleri af Jens Juel 1784. Statens Museum
for Kunst.
53 Hovbønder holder hvil under høstarbejde. Tegning
af C. A. Lorentzen ca. 1780. Fr.borg. Udsnit.
55 Statsmanden, greve Christian Ditlev Reventlow til
Christianssæde. Maleri af Hans Hansen ca. 1805.
Reventlow-Museet på Pederstrup.
56 Sølvplade med inskription, nedlagt i grundstenen
til Frihedsstøtten. NM fot.
57 Frihedsstøtten udenfor Vesterport. Rejst 1797 ef
ter tegning af N. A. Abildgaard og med inskrip
tion af Thomas Thaarup. Tegning af F. L. Bradt
i Den kgl. Kobberstiksamling.
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59 Kort fra prøveudskiftning af landsbyen Terp i
Dronningborg amt 1782. RA. L.L. fot.
61 Sluseparti ved Ejderkanalen i nærheden af herre
gården Knoop. Litografi efter et forlæg af C. D.
Voigts 1803. RA fot.
63 Skårup seminarium. Oprettet 1803. Hovedbygnin
gen opført 1836. Samtidigt litografi.
64 Forsiden af medalje, præget til minde om negerhandelens ophævelse 1792. Udført af P. Gianelli.
Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. L.L. fot.
65 To engelske fregatter ud for fæstningen Chri
stiansborg på Guldkysten. Maleri af G. Webster ca.
1800. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
67 Parti af Københavns havn med sejlskibe og pak
huse set fra Toldboden. Udsnit af maleri fra ca.
1805, udført af Jes Bundsen. Landesgeschichtliche
Sammlung, Kiel. Landesamt flir Denkmalpflege
Schleswig-Holstein fot.
69 »Prospect af Slots Pladsen i Kiøbenhavn efter den
store Ilds Vaade 1795, som blev bebygget med
kongelig Tilladelse, den bestaar i 8de Tver-Gader
og 2de Hoved Passager, forbi Canalen og Slottet.«
Kobberstik af Johan Gottlieb Friedrich. Fr.borg
fot.
71 »Fregatten Freya Commanderet af Hr. Capitaine
Krabbe i Attaque med IV Engelske Fregatter ved
Indsejlingen til Canalen den XXV Juli MDCCC.«
Akvarel af T. E. Lønning. Fr.borg. Udsnit.
73. Erichsens Palæ ved Kongens Nytorv. Opført
1779-80. L.L. fot.
75 Jens Juel med sin hustru Rosine, født Dørschel,
i kunstnerens atelier. Selvportræt fra 1791. Sta
tens Museum for Kunst.
76 Karen Margarete, kaldet Kamma, Rahbek, født
Heger. Klippet silhouet. Fr.borg.
77 Bakkehuset. Maleri af F. Zweidorff 1837. Fr.borg.
Udsnit.
79 Pastor J. H. Rørbye prøver at tale strejkende tøm
rersvende til rette den 1. august 1794. Samtidigt
kobberstik. Fr.borg fot.
81 Forfatteren Peter Andreas Heiberg. Maleri af
Jens Juel. Fr.borg.
83 Augustenborg slot. Opført 1770-76. L.L. fot.

85 Digteren Jens Baggesen. Maleri af C. A. Jensen,
kopieret efter en pastel af C. Horneman, som nu
findes i Universitetsbiblioteket i Kiel. Fr.borg.
87 Landsætning af en engelsk parlamentær under
slaget på Københavns red den 2. april 1801.
Maleri af C. A. Lorentzen 1801. Fr.borg. Udsnit.
89 Digteren Adam Oehlenschläger. Tegning af
brødrene Franz og Johannes Riepenhausen, ud
ført i Rom 1809. Bakkehusmuseet. Fr.borg fot.
91 Herregården Knoop. Opført 1793-96 af Axel
Bundsen. Landesamt flir Denkmalpflege Schles
wig-Holstein fot.
93 Greve Fritz Reventlow til Emkendorf, godsejer
og diplomat. Maleri af Jens Juel 1782. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum på Gottorp.
95 Københavns bombardement natten mellem 4. og
5. september 1807, set fra Christianshavn. Farve
lagt kobberstik af G. L. Lahde, udført efter et
maleri af C. W. Eckersberg. Fr.borg fot.
96 Kanonbåd i krigen 1807-14. Tegnet af C. W.
Eckersberg. Fr.borg.
97 Søløjtnant C. Wulff erobrer med sine 4 kanon
både den engelske orlogsbrig The Tickler i Lan
gelandsbæltet den 3. juni 1808. Tegning af C. W.
Eckersberg 1809. Fr.borg.
99 Mindesøjlen på Odden kirkegård over de faldne
fra orlogsskibet Prins Christian Frederik’s kamp
den 23. marts 1808. Akvarel, signeret: Friis 1818.
Fr.borg.
101 Christiansborg slotskirke. Interiør. Opført af C.
F. Hansen på tomten af den tidligere slotskirke
fra Christian VI’s tid; indviet 1826. L.L. fot.
103 Parti af Kiel ca. 1815, set fra fjorden. Til højre
slottet. Samtidig tegning.
105 Prins Christian Frederik (den senere kong Chris
tian VIII), Norges konge 1814. Maleri af J. L. G.
Lund 1813. Ejdsvoldgalleriet i Norge. Fot. i det
norske portrætarkiv i Rigsantikvariatet, Oslo.
106 Kong Frederik VI. Maleri af C. W. Eckersberg
1821. Fr.borg. Udsnit.
107 Møde under Wienerkongressen 1815. Kobberstik
fra 1819 af Godefroy, udført efter maleri af J. B.
Isabey 1814-15. Udsnit.

109 Landsbyskole i Hodde ved Varde. NM fot.
111 Gruppebillede af københavnske jøder. Maleri fra
ca. 1800. NM.
113 »Hvad står Species i i Dag?« Gruppebillede af
købmænd og finansfolk i Børssalen på statsban
kerottens tid. Akvarel fra 1816, formentlig ud
ført af F. L. Bernth. Fr.borg.
115 Dampskibet Caledonia. Farvelagt radering. L.L.
fot.
117 Fysikeren Hans Christian Ørsted. Maleri fra
1822, udført af C. W. Eckersberg. Danmarks
tekniske højskole. Fr.borg fot.
119 Johan Sigismund von Møsting. Maleri af F. C.
Gröger. Københavns universitet. Fr.borg fot.
121 Parti fra Frederiksø. I baggrunden huset, hvor
dr. Dampe en tid sad fængslet. L.L. fot.
123 Anders Sandøe Ørsted, retslærd, statsmand. Lille
maleri af C. A. Jensen, udført 1839 som forar
bejde til et portræt, der nu findes på Fr.borg.
Vedbygård. Fr.borg fot.
125 Museumsmanden Christian Jiirgensen Thomsen
som omviser i Oldnordisk Museum. Penneteg
ning af Magnus Petersen 1846. NM.
126 N. F. S. Grundtvig, præst og digter. Blyantsteg
ning af P. C. Skovgaard 1847. Fr.borg.
127 N. F. S. Grundtvig under en af sine »BrageSnak«-forelæsninger i salen på Borchs kollegium
den 20. december 1843. Pennetegning af J. Th.
Lundbye, som var blandt tilhørerne. Fr.borg.
129 Skuespillerinden Johanne Luise Heiberg og Lud
vig Phister i en scene af vaudevillen »Nej«. Teg
ning af Edv. Lehmann 1836. Teatermuseet. L.L.
fot.
131 C. E. F. Weyse ved klaveret. Udsnit af Wilh.
Marstrands maleri fra 1834, forestillende en mu
sikalsk soiré hos vinhandler, etatsråd Christian
Waagepetersen. Fr.borg.
132 Digteren og præsten Steen Steensen Blicher. Teg
ning af Emil Bærentzen. Fr.borg.
133 Hedelandskab ved Tørring. Maleri fra 1841, ud
ført af Dankvart Dreyer. Statens Museum for
Kunst.
134 Digteren H. C. Andersen. Udsnit af C. A. Jen206
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137

138
139

141

143

144

145
147

149

150
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sens maleri fra 1847. H. C. Andersens Hus,
Odense. Fr.borg fot.
H. C. Andersen læser højt for den augustenborgske hertugfamilie. Blyantstegning af Carl Hart
mann, udført 1845 på Augustenborg eller Grå
sten slot. Fr.borg. Udsnit.
En bæltsmakke med passagerer i en rask blæst.
Maleri af C. W. Eckersberg 1830. Ny Carlsberg
Glyptotek.
Uwe Jens Lornsen, landfoged på øen Sild. Lito
grafi fra begyndelsen af 1830’erne. Fr.borg fot.
Titelbladet i Uwe Jens Lornsens nationalpoli
tiske pjece om hertugdømmernes stilling. Udgivet
1830.
»Stænderforsamlingen i Roeskilde 1835 & 1836.«
Heliografi, udført efter et samtidigt litografi og
udsendt som følgeblad til »Nær og Fjern«.
Rådhuset i Slesvig, facaden mod syd. Opført
1794. 1 tiden 1836-48 mødested for den sles
vigske rådgivende stænderforsamling. Niels Els
wing fot.
Peter Christian Koch, købmand og redaktør.
Træsnit efter foto.
Ugebladet Dannevirkes hoved 1838.
Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen under model
lering af en buste af Adam Oehlenschläger. Teg
ning af J. V. Gertner 1842. Bakkehusmuseet.
Forarbejde til et maleri, som nu findes i Ålborg
Museum. Udsnit.
Kong Christian VIII salves i Frederiksborg slots
kirke den 28. juni 1840 af biskop J. P. Mynster.
Blandt tilskuerne ses bl. a. Eckersberg, H. C. Ør
sted, Grundtvig, Henrik Steffens, Oehlenschläger
og H. C. Andersen. Midt under buen står forrest
gehejmearkivar Finn Magnusen med højre hånd
på Kongeloven; yderst til højre i elefantriddernes
ordensdragt J. S. Møsting. Maleri af J. V. Gert
ner, udført 1846. Rosenborg.
Peter Hiort Lorenzen, købmand i Haderslev,
medlem af stænderforsamlingen i Slesvig. Maleri
fra ca. 1842, udført af C. A. Jensen. Fr.borg.
Torvet i Haderslev i 1840’erne. Litograferet pro
spekt af W. Heuer. KB.

152 Orla Lehmann, nationalliberal politiker. Maleri
af E. Bærentzen 1841. Fr.borg.
153 Parti af ridehuset på Christiansborg slot. Interiør.
L.L. fot.
155 »Danske Folkerepræsentanter i Viborg«. Udsnit
af litograferet gruppebillede, udført efter tegning
af L. A. Smith og udgivet af C. A. Reitzel 1844.
Fr.borg fot.
157 Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaard.
Pennetegning af H. P. Hansen. Fr.borg.
158 Komponisten J. P. E. Hartmann. Tegning af J. V.
Gertner 1846. Fr.borg. Udsnit.
159 Komponisten N. W. Gade. Tegning af Edv. Leh
mann. Teatermuseet. L.L. fot.
161 Mindeblad for Georg Carstensen med hans por
træt omgivet af prospekter af Alhambra, Tivoli,
Casino, Ridehuset, Rosenborg Have og Classens
Have. Radering. Udført efter tegning af S.
Schack. Københavns Bymuseum. L.L. fot.
163 Hertug Christian August af Augustenborg og
hertuginde Louise Sophie, født DanneskioldSamsøe med deres fem børn. Akvarel af Carl
Hartmann, udført 1845 i anledning af hertugpar
rets sølvbryllup. Fr.borg. Udsnit.
164 Laurids Skau. Pennetegning af P. C. Skovgaard
1844. Fr.borg. Udsnit.
165 Festen på Højskamling d. 4de Juli 1844. Lito
grafi. Med dedikation til Actionair Vimh på Slaugaard fra Skamlingsbankselskabets første besty
relse. Fr.borg. Udsnit.
167 Københavns første banegård. Opført 1847 på
den nuværende hovedbanegårds plads. Stik af
J. Holm efter tegning af H. G. F. Holm. Køben
havns Bymuseum. L.L. fot.
169 Kong Christian VIII. Maleri af Wilh. Marstrand
1843. Rosenborg.
171 Slesvigholstenernes indtagelse af fæstningen
Rendsborg den 24. marts 1848. Samtidigt farvelitografi. Fr.borg. Udsnit.
173 Casino i Amaliegade. Opført 1845 ff. og åbnet
1847 som et »Vinter-Tivoli« med vinterhave og
koncertsal. Samtidigt stik. Københavns Bymu
seum. Ole Woldbye fot.

175 Folketoget til Christiansborg den 21. marts 1848
på vej gennem Vimmelskaftet. I vinduet på 2. sal
i den forreste bygning til højre ses Grundtvig.
Træsnit, udført efter tegning af Carsten Henrichsen. Fr.borg fot.
177 A. F. Tscherning, krigsminister. Blyantstegning
af P. C. Skovgaard, udført på Amalienborg i
maj 1848. Fr.borg.
179 Reservesoldater på marchen 1848. Maleri af N.
F. Habbe 1851. Fr.borg.
181 Udsnit af Constantin Hansens maleri af den
grundlovgivende rigsforsamling 1848-49. Udført
1860-64. Med forgrundsportrætter af (fra ven
stre): Monrad, Tscherning, Knuth, Zahrtmann,
Orla Lehmann og Carl Ploug. Fr.borg.
183 Stormangreb på en skanse ved Fredericia den 6.
juli 1849. Pennetegning af Niels Simonsen, der
som malende reporter var øjenvidne til slaget.
Fr.borg.
185 Slaget ved Isted den 25. juli 1850. Akvarelstudie
af J. V. Sonne, der som maler havde fået over
kommandoens tilladelse til at færdes på slagmar
ken for at tegne skitser. Den kgl. Kobberstik
samling.
187 Koleralejren 1853 på Københavns glacis udenfor
voldene. Tegning af H. G. F. Holm. Københavns
Bymuseum. Ole Woldbye fot.

189 Burmeister & Baumgartens maskinfabrik i Kø
benhavn 1860. Træsnit i Illustreret Tidende.
191 »Tvende Mormoner ere på deres Vandring kom
ne ind i et Tømrerhus på Landet, hvor de ved
deres Prædiken og ved Fremvisning af nogle af
deres Sekts Skrifter søger at vinde ny Tilhænge
re«. Maleri af Christen Dalsgaard 1856. Statens
Museum for Kunst.
193 Carl Christian Hall, konsejlspræsident 1860-63.
Tegning fra januar 1865, udført af H. Olrik. Fr.
borg.
195 Kong Christian IX. Litografi fra 1863, udført af
P. Gemzøe efter fotografi og trykt i Hoffenberg,
Jespersen og Fr. Trap’s Etabi.
197 Politikeren D. G. Monrad. Forstørrelse af visit
kort-fotografi fra 1863. KB.
199 1. og 11. regiment i kampen ved Sankelmark
den 6. februar 1864 under tilbagetoget fra Dan
nevirke. Udsnit af maleri, udført af Niels Si
monsen. Glorup. Fr.borg fot.
201 Skanse på Dybbøl dagen efter nederlaget den 18.
april 1864. Fotografi af F. Brandt. Fr.borg.
203 Hovedgaden i Sønderborg efter bombardementet
den 3. april 1864. Stereoskop-fotografi på Fr.borg.

Register
Registret omfatter personer og
steder, som er genstand for en
beskrivelse.
Alle personer er opført under
deres skegts- og efternavn.

Abildgaard, Nicolai, maler 74
Afrika 64
Alberti, Carl Christian, formand
for Den sjællandske Bondestands
Sparekasse 188
Alexander, zar af Rusland 94, 106
Almindeligt Hospital 186
Als 44, 82, 182, 200, 202
Altona 78, 80, 106, 166
Amalienborg 4, 6, 7, 72
Andersen, Hans Christian, digter
76, 110, 114, 134, 146, 156, 158,
166
Anholt 96
Augustenborg slot 82
Baggesen, Jens, digter 50, 84
Bakkehuset 76
Balle, Nicolai Edinger, biskop
108
Bardenfleth, Carl Emil, minister
174, 176
Barfod, Frederik, skandinavist 152
Beck, Vilhelm, leder af Foreningen
for den indre Mission 190
Begtrup, Erik Gjørup, præst 12
Beringskjold, Magnus,
alias Mogens Bering, diplomat
32, 36
Bernadotte, fransk marskal
se Carl Johan
Bernstorff, Andreas Peter,
udenrigsminister 16, 36, 40, 46,
48, 54, 62, 70, 82, 90, 92
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Bernstorff, Christian,
udenrigsminister 70
Bernstorff, Johan Hartvig Ernst,
udenrigsminister 4, 16, 20, 22,
24, 28, 32, 36, 60
Bernstorff slot 16
Bernstorffsminde, skolelærer
seminarium 62
Bindesbøll, Michael Gottlieb,
arkitekt 146
Bismarck, Otto von, tysk kansler
196, 198, 202
Bjørnbak, Lars, stifter af Viby
bondehøjskole 190
Blicher, Steen Steensen, digter
132
Bluhme, Christian Albrecht,
konseilspræsident 202
Blågård seminarium 62
Bournonville, Anton August,
balletmester 158
Bov 182
Brahetrolleborg 62
Brandt, Enevold, kammerherre 32,
34
Broager 200
Bruhn, Jørgen, kaptajn på »Flora«
96, 97
Bruun, Malthe Conrad, digter 80
Canning, George, engelsk
udenrigsminister 94
Carl af Hessen, statholder i
hertugdømmerne 18, 24, 60, 140
Carl Johan, svensk konge 102, 104,
106
Caroline, Frederik VI’s datter 120
Caroline Amalie, Christian VIIFs
dronning 148, 162
Caroline Mathilde, Christian VII’s
dronning 26, 28, 32
Carstensen, Georg, grundlægger af
Tivoli 160

Christensen, Balthazar, medstifter
af Bondevennernes Selskab 154,
180
Christensen, Hans, stænderdepute
ret 154
Christian Vil, konge 24, 26, 28,
34, 48, 56
Christian VIII, konge 104, 142,
148, 162, 164, 166, 168
Christian IX, konge 185, 194, 200,
202
Christian August, hertug af
Augustenborg 140, 148, 150,
162, 182, 196
Christiansborg 4, 68, 74, 100, 152,
174
Classen, Johan Frederik, general
major, fabrikant 18
Colbjørnsen, Christian, jurist 56
Coninck, Frédérik de, grosserer
42, 66
Dampe, Jacob Jacobsen,
dr., teolog 118, 120, 122
Dannevirke 184, 198
Det gule Palæ 6, 72
Drejers Klub 76, 84, 88
Drewsen, Johan Christian,
fabrikant 114, 154
Dybbøl 200
Eckersberg, Christoffer Vilhelm,
maler 136
Egeløkke 98, 126
Eickstedt, Hans Heinrich von,
general 32, 36, 40
Eigtved, Nicolai, arkitekt 6, 10
Ejderen 60, 168, 182, 185
Emiliekilde 50, 74
Erichsens palæ 72
Ewald, Johannes, digter 38, 74
Fabritius, Just, fabrikant 18

Falck, Niels, jurist 150
Fibiger, Ilia, sygeplejerske 186
Fischer, Frederik, redaktør 144
Flensborg 78, 80, 198
Flor, Christian, professor 144, 150
Fredericia 110, 182
Frederik V, konge 4, 24
Frederik VI, konge 26, 48, 56, 70,
80, 86, 90, 92, 102, 104, 106, 110,
118, 120, 122, 140, 142, 148
Frederik VII, konge 128, 168, 174,
182, 185, 194, 196
Frederik (VIII), hertug, søn af
Christian August af
Augustenborg 196, 198
Frederik, arveprins 32, 36, 40, 48
Frederik af Augustenborg
se Prinsen af Nør
Frederik Christian den Yngre,
hertug af Augustenborg 80, 82,
84, 92
Frederik Henrik Vilhelm, hertug
af Gliicksborg 44
Frederik, regerende kronprins
se Frederik VI
Frederikskirken (Marmorkirken)
6, 72
Frederiksstaden, bydel i
København 4, 6
Frederiksværk 18, 114
Frederiksø 120
Frue kirke i København 94, 100,
146

Gade, Niels W., komponist 158
Gliicksborg, Christian, prins af, se
Christian IX
Gliicksborg slot 44
Grundtvig, Nicolai Frederik Seve
rin, digter, præst 98, 126, 156,
180, 190
Guldberg, Ove Høegh se
Høegh-Guldberg, Ove

Gyldendal, Søren, forlægger 76
Hall, Carl Christian, konseilspræ
sident 180, 192, 196
Hansen, Christian Frederik, arki
tekt 100
Hansen, Jens Andersen, udgiver af
»Almuevennen« 154, 180
Hansen, Peder, husmand 154
Harsdorff, Caspar, arkitekt 6, 72,
100
Hartmann, Johan, komponist 130
Hartmann, Johann Peter Emilius,
komponist 158
Heiberg, Johan Ludvig, forf. 128
Heiberg, Johanne Luise, født Pat
ges, skuespillerinde 128
Heiberg, Peter Andreas, satiriker
80
Hjort, Søren, ingeniør 166
Hoick, Conrad, geheimekonferensråd 28
Høegh-Guldberg, Ove, kabinetsse
kretær 32, 36, 40, 42, 48, 52, 60
Hørsholm slot 16
Hvidt, Lauritz Nicolai, politiker
172, 176
Isted 184, 185
Itzehoe 140

Jardin, Nicolas Henri, fransk arki
tekt 72
Jensen, Christian Albrecht, maler
136
Jessen, Carl Wilhelm, kaptajn på
linieskibet »Prins Christian Fre
derik« 98
Juel, Jens, maler 74
Juliane Marie, enkedronning 4, 32,
36, 40, 48
Justi, Johan Heinrich Gottlob von,
tysk økonom 60

Kaas, Frederik Julius, leder af
Danske Kancelli 118, 122
Katarina, zarevna af Rusland 22
Kiel 60, 102, 114, 166
Kierkegaard, Søren, filosof 156,
190
Kirk, Ole, stænderdeputeret 154
Koch, Peter Christian, redaktør af
»Dannevirke« 144
Kold, Christen, højskolemand 190
Kongeåen 168, 192
Krabbe, Peter, kaptajn på fregat
ten »Freja« 70
Krüger, Hans, stænderdeputeret
170
København 56, 68, 72, 78, 86, 94,
100, 110, 114, 166, 186
Køller-Banner, Georg Ludwig von,
oberst 32, 34, 36

Ledreborg 10
Lehmann, Orla, minister 152, 154,
164, 172, 176, 178, 180, 196
Lerchenborg 10
Leth, Constance, Egeløkke 126
Lorenzen, Nis, stænderdeputeret
142, 144, 150, 154
Lorenzen, Peter Hiort, stænderde
puteret 150, 164
Lornsen, Uwe Jens, landfoged på
Sild 138, 178
Louise, Frederik V’s første dron
ning 4
Lumbye, Hans Christian, kompo
nist 160

Marie, Frederik VI’s dronning 120
Meza, Christian Julius de, overge
neral 198
Moltke, Adam Gottlob, overhof
marskal 4, 14, 16, 24, 32
Moltke, Adam Wilhelm, premier
minister 176
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Monrad, Ditlev Gothard, konseils
præsident 176, 180, 196, 198,
200, 202
Mølleåen 114
Møsting, Johan Sigismund von,
finansminister 118

Napoleon, fransk kejser 94, 96,
102
Nelson, Horatio, engelsk admiral
86
Norge 102
Oeder, Georg Christian, tysk bota
niker og nationaløkonom 30
Oehlenschläger, Adam Gottlob,
digter 38, 84, 88, 122, 148
Paulsen, Christian, prof 138, 142
Peter III, zar af Rusland 22
Petersen, Balthazar, provst i Tøn
der 62
Peymann, Hinrich Ernst, general
94
Piessen, Louise von, overhofmesterinde 26
Ploug, Carl, redaktør af »Fædre
landet« 152, 164, 180
Pontoppidan, Erik, prokansler 14
Prahm, Christian, udgiver af »Mi
nerva« 76, 84
Prins af Nør, Frederik 162, 178
Pätges se Johanne Luise Heiberg

Rahbek, Kamma 76
Rahbek, Knud Lyhne, teaterkriti
ker 76
Rantzau, Emilie, Ernst Schimmelmanns første hustru 50
Rantzau, grev Schack til Ascheberg 32, 36
Rask, Rasmus, sprogvidenskabs
mand 124

211

Reventlow, Cai, leder af Tyske
Kancelli 92
Reventlow, Christian Ditlev, chef
for Rentekammeret 48, 54, 56,
62, 90, 108, 118
Reventlow, Ditlev, overhofmester
24
Reventlow, Fritz til Emkendorf 92
Reventlow, Johan Ludvig, til
Brahetrolleborg 62
Reverdil, Elie Francois, hoflærer
24, 26, 30
Ribe 78
Ryberg, Niels, købmand 42
Rye, Olaf, general 182
Roskilde 140, 166
Rødding højskole 164

Saldern, Caspar von, diplomat 22
Saly, Jacques-Fran^ois-Joseph,
fransk billedhugger 4
Sankelmark 198
Schack, Hans Egede, forfatter 190
Schack-Rathlou, Joachim Otto,
statsmand 36, 40, 48
Schimmelmann, Ernst, finansmini
ster 48, 50, 54, 64, 84, 118
Schimmelmann, Heinrich Carl,
skatkammermester 36, 50, 64
Schubart, Charlotte, Ernst Schimmelmanns anden hustru 50
Schultz, Johan Abraham Peter,
komponist 130
Sjællands Odde 98
Skamlingsbanken 150, 164
Skau, Laurids, bonde 150, 164
Skårup seminarium 63
Slesvig by 140
Sonne, Jørgen, maler 146
Steffens, Henrik, filosof 88
Stolberg, Christian Günther, over
hofmester 16
Storebælt 98, 114

Struensee, Johan Friedrich, geheimekabinetsminister 28, 32, 34
Suenson, Eduard, søofficer 200
Sønderborg 202
Sørensen, Rasmus, lærer, udgiver
af »Almuevennen« 154

Tesdorpf, Edward, godsejer 188
Thomsen, Christian Jürgensen, ar
kæolog 124
Thorvaldsen, Bertel, billedhugger
100, 146, 156
Thurah, Laurids de, arkitekt 8, 10
Tietgen, Carl Frederik, finans
mand 188
Tivoli 160
Tscherning, Anton Frederik, krigs
minister 154, 176, 178

Vestindien 64
Viborg 140
Vilhelmine, Frederik VI’s datter
120, 128

Weyse, Christoph Ernst Frederik,
komponist 130
Willemoes, Peter, søofficer 86, 98
Winther, Christian, digter 190

Ærø 78, 202
Ørsted, Anders Sandøe, minister
118, 122, 140, 174, 180
Ørsted, Hans Christian, fysiker
116, 122, 134, 156

Åbenrå 40, 78, 144, 164
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