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Som det i Fortalen til „Danske malede Portræter“s 1ste Bind nærmere

er udviklet, omfatter Værket ikke alene de enkeltvis i privat Eje forekommende
Portrætmalerier, men ogsaa, saavidt muligt, alle vore historiske Portrætsamlinger, offentlige og private.
Med nærværende 2det Bind har Udgiveren den Tilfredsstillelse at kunne
forelægge for Offentligheden en Beskrivelse af Portrætsamlingen i de danske
Kongers kronologiske Samling paa Rosenborg Slot, og idet denne Landets
ældste og fornemste Samling saaledes indgaaer som et Led i Værket, vil dettes
— iøvrigt fra alle Sider fremhævede — nationale Betydning forhaabentligt være
saaledes fastslaaet, at ogsaa Beskrivelsen af Landets andre historiske Portræt
samlinger, baade offentlige og private, efterhaanden vil knytte sig til det alle
rede fremkomne. Ved et saadant samlet og, saavidt muligt, fuldstændigt Værk
vil ikke alene Landet selv, men ogsaa Udlandet faa det fyldigste Indtryk af
dansk Kunst og af de Skatte, vi eje i vore historiske Portrætsamlinger.
Endnu er der langt igjen, før Maalet er naaet, men man tør vel haabe,
at det engang paabegyndte ogsaa konsekvent vil blive ført igjennem, og at de
pekuniære Hensyn ikke skulle virke for hæmmende. Trods Støtte fra Lov
givningsmagten og Fondene til videnskabelige Formaals Fremme, komme
Værkets Udgifter dog let til at overstige Indtægterne, især da Subskribenternes
Antal langtfra er saa stort, som man kunde vente efter Værkets national
historiske Indhold og dets rige Udstyrelse.
At ogsaa Rosenborg Samlingen har kunnet indføjes under Værkets Plan,
derfor skylder Udgiveren Hs. Excellence fhv. Minister for Kirke- og Under
visningsvæsenet, nuværende Indenrigsminister, Bardenfleth sin ærbødigste Tak.
En ligesaa varm Tak skyldes Rigsdagen, som paa Hs. Excellences Forslag

bevilgede den fornødne Sum til Rosenborg Katalogens Udstyrelse med en
Række Gjengivelser efter de mest betydelige Malerier i Samlingen.
En senere Bevilling til Gjengivelser af en Række Portræter paa Sorø
Akademi er et nyt Vidnesbyrd om Lovgivningsmagtens Interesse for Værket
og Syn for dets Betydning. Disse Gjengivelser fremkomme i 1ste Binds 4de
Hefte sammen med Katalogen over den historiske Portrætsamling paa Bosjo
Kloster i Skaane, hvis Optagelse i Værket skyldes Hs. Excellence, kgl. svensk
norsk Gesandt, Baron Beck-Friis’ offervillige Interesse for Sagen. Maatte det
herved givne smukke Exempel følges ogsaa fra andre Sider i de nu fraskilte
danske Landsdele!
Med Hensyn til Planen for Værket har Udgiveren ment for 2det Binds Ved
kommende at turde afvige noget fra det tidligere udkomne, og har ikke nøjedes
med en tør, katalogmæssig Opregning og Beskrivelse af Billederne, men har
jævnlig givet disse som Baggrund en Text, der, saavidt muligt, søger at for
klare og bibringe Forstaaelse af Forhold og Tilstande vedrørende den afmalede
Person, særligt paa Tidspunktet for Billedets Tilblivelse. Udgiveren har her
ved i hvert enkelt Tilfælde samlet og anført en Del Henvisninger til de vig
tigere Kildesteder og større Værker. Skulde herved Læsernes Lyst til at stifte
nærmere Bekjendtskab med vor rige og store historiske Literatur blive yder
ligere ansporet, er dermed et af Udgiverens Formaal naaet og Tilgivelse maaske
samtidigt erholdt for den muligen hist og her for store Brede i Behandlingen.
Ogsaa ved Rosenborg Samlingen har Hr. Konservator Andersen været
den uundværlige Medhjælper ved Billedernes Undersøgelse og Beskrivelse; et
stort og anstrengende Arbejde.
Saavel Undersøgelserne paa Rosenborg som Foretagendet i sin Helhed
have hos Hr. Museumsdirektør Herbst fundet en Støtte og Velvillie, hvorfor
Udgiveren bringer sin varmeste Tak.
Ikke alene for Hjælp og Vejledning under Arbejdet, men ogsaa for en
Række i Texten trykte Oplysninger, vedrørende Billedernes Historie, hentede
fra de gamle Inventarier, skyldes Dr. Brock, Inspektør og Slotsforvalter ved
Rosenborg, en særlig Tak.
Ogsaa Hr. Dr. Francis Beckett skylder Udgiveren Tak for flere kunst
historiske Oplysninger, ligesom en Del saadanne velvilligt ere ydede af For
fatteren Hr. Bering Liisberg, Assistent ved Rosenborg. En Række personal-

historiske Oplysninger, særligt vedrørende 1ste Bind, ere med sædvanlig Rede
bonhed meddelte af Værkets Medarbejder Hr. Jægermester Schøller til Margaard.
For den Foretagendet af Carlsbergfondet og af det Raben-Levetzauske
Fond ydede gjentagne Støtte bringer Udgiveren herved sin ærbødigste Tak.
Et Par større Plancher ere i den sidste Tid skjænkede til Værket af Dr.
Michael Lund; det vilde være ønskeligt, om ret Mange vilde forøge Katalog
værkets Interesse ved Bekostning af Reproduktioner.
Hvad iøvrigt selve Portrætsamlingen paa Rosenborg Slot angaaer, udtaler
Udgiveren det Haab, at den fremdeles som hidtil maa voxe og forøges ved
Gaver og paa anden Maade. Det gjælder her som allevegne, at Loven for Livet
er Bevægelse. Der arbejdes derfor stedse videre paa at naa det endelige Maal,
nemlig en virkelig fuldstændig Samling af alle de bedste Portræter af den
oldenborgske Kongeslægt, der herved illustreres saa rigt og alsidigt som muligt.
For Lehnsbesiddere og andre Ejere af Portrætmalerier af Kongeslægten, der
ikke allerede findes paa Rosenborg, vil det være en patriotisk Pligt at lade
saadanne historiske Billeder tilflyde Samlingen.
Om denne og selve Slottet med dets Omgivelser har Udgiveren nedenfor
S. 110 ff. udviklet sine Tanker og Ønsker, som forhaabentligt en Dag maa
blive virkeliggjorte. Hvad Nationen gjør til Ære for Rosenborg, som det for
det danske Kongehus særlige Museum, gjør den jo tillige til Ære for sig selv.

Kjøbenhavn, November 1897.
E. F. S. Lund.

Maleriernes Højde (H.) og Brede (B.) — maalt indenfor Rammen — ere
angivne i Centimeter. — Hvor intet andet er bemærket, er paagjældende Por
træt malet i Olie paa Lærred og Formen firkantet.
Brb. betyder Brystbillede. — Udtrykkene: En face t. Højre (eller Venstre),
Profil t. Højre (eller Venstre) skal forstaaes som Beskuerens Højre eller Venstre.

Rosenborg.

BRUDSTYKKE AF DET STORE RYTTERBILLEDE I EUT1N.

Kong Christian IV; f. 12 April 1577 paa Frederiksborg, 1588 Konge
i Danmark og Norge og Hertug i Slesvig og Holsten, kronet i Frue Kirke
i Kjøbenhavn af Sjællands Biskop Peder Vinstrup 29 Aug. 1596, f 28
Febr. 1648 paa Rosenborg, begr. i Roskilde Domkirke.
Beskrivelse af det forrest i Bogen gjengivne Maleri paa Rosenborg :
Karel van Mander pinx. Rytterbillede. En face t. Høire. Kongen
bærer Brystharnisk, gul Læderkøllert; derunder rød Kjortel. Om Livet
blaat Skjærf med Guldkniplinger. Røde Benklæder, lange, brune Støvler
med Knipling foroven. Rødt, guldindvirket Pistolhylster; brunt Skabrak.
Kongen holder i høire Haand dragen Kaarde. Gule Handsker; Kniplings1
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manchetter.
Paa Hovedet Hjælm med hvid Strudsfjer.
Nedfaldende
Kniplingskrave. I Baggrunden en Rytterfægtning. Hestens Farve sort.
H. 76 B. 58.
Billedet her gjengivet i Fototypi.
Det her beskrevne Billede har tilhørt Enkedronning Caroline Amalie, af
hvis Bo det blev kjøbt til Rosenborg 1881/s2. Se Illustr. Tidende 10 Aug.
1879 Nr. 1037; Strunks Katalog Nr. 271.
Det er Forarbejdet til et stort Maleri, der gik tabt ved Christiansborg
Slots Brand 1794, og hvoraf der paa Valdemars Slot findes en Gjentagelse.
(Kopi heraf paa Frederiksborg).
Dette Maleri har Karel van Mander udført, flere Gange, og paa Slottet i
Eutin findes et Exemplar i Legemsstørrelse, der vist nu maa regnes for det
betydeligste af disse Billeder. Et Brudstykke af Eutinerbilledet gjengives her
efter et Fotografi, som Hs. kgl. Høihed Storhertugen af Oldenburgs Over
kammerherre Baron von Friesen med vanlig Forekommenhed har ladet udføre
til Brug for „Danske malede Portræter“.
Til den rette Forstaaelse af dette Maleris nationale Betydning kan bedre
end noget andet tjene den af Professor Hbyen givne Beskrivelse i et Brev
til Collin (velvilligst meddelt Udg. af Dr. phil. F. Beckett), dateret Kiel 8 Aug.
1829 (jfr. Ussing, Hoyens Levned, S. 163). Hoyens fortræffelige Skildring,
der her meddeles in extenso, lyder saaledes:

„Men foruden dette [o: et Brystbillede af Katharina II af Rusland, malet
af Vig. Eriksen] findes her [paa Slottet i Eutin] et stort Maleri, hvortil billigen
enhver Dansk burde valfarte, saa godt som nogen Mahommedaner til Mekka,
og det er: Christian d. 4de af Carl v. Mandern. — Kongen sidder paa en
sort, giindsende, dansk Stridshingst, der bevægef sig fremad i et roligt Skridt,
medens Hovedet er fuldt af Fyrighed, lidt drejet til Siden, og Bidslet fuldt af
Skum. Kongen synes fuldkommen rolig, Alvor hviler over hele Ansigtet, Øjet
har en utrolig Dybde og seer fast udad i en bestemt Retning, som om noget
højst vigtigt, ja af afgjørende Vigtighed, beskjæftigede det. Kroppens og
Benenes Holdning er ligeledes fuldkommen rolig, den venstre Haand fører en
Pistol foruden Tømmen, den højre Arm derimod, som holder den halvt sænkede
Klinge, er i en noget bøjet Stilling. — Horizonten er taget meget lav i Stykket;
galloperende Ryttere (højst underordnet behandlede ogsaa med Hensyn til Stør
relsen) ile hen til en Fæstning, som bestormes, og hvorfra tykke, sorte Røg
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skyer hvirvles i Veiret paa den blaa Himmel og danne ligesom en Folie bag
Kongens Figur, som herved fremhæves desto kraftigere. Denne Antydning af
den larmende, vilde, dødbringende Kamp i Modsætning til det prægnante i
Kongens Stilling; thi, at den tilsyneladende Rolighed i et Moment kan for
vandles til den frygteligste Bevægelighed, det siger det luende Øje, den halvbevægede Arm os, — denne Con trast altsaa, der hvert Øjeblik synes at ville
blive ophævet, gjør en overordentlig Virkning. — Jeg har aldrig seet noget,
som paa en alvorligere Maade mindede mig om, hvad det vilde sige: at see
Døden under Øje, at for Christian den 4de som Kriger og Helt kunde intet
Motiv vælges, som skjønnere og bedre formaaede at udtrykke den Ridderaand,
som saa ofte gjennemglødede ham. — Om Kunstneren har havt nogen bestemt
Begivenhed for Øje med Udførelsen af dette Portrait, lader sig vel neppe mere
afgjøre med Sikkerhed; Kongen er i sin fulde Manddoms Kraft, saaledes som
man kan tænke sig ham mellem 1630—40, dog nærmere det første Aarstal;
tager jeg ikke meget feil, saa er 1633 det første Aar, da jeg har fundet Carl
v. Mandern omtalt i Kongens Breve, og han kan dengang vel neppe have
været meer end 30 Aar. Jo mere jeg betragter dette Malerie, jo mere synes
jeg at blive mindet om den venetianske Skoles Colorit, saaledes som man
seer den i Tintorets bedre Arbeider, og Udførelsen har, uagtet al sin Kjækhed, en Delicatesse i Ansigtet, en Omhyggelighed i det Hele taget, som det
vel neppe var muligt for Carl van Mandern at beholde længe, da han blev
idelig og idelig brugt som Portrætmaler, og hvorpaa vi have Beviser nok, —
som Portrætmaler i det Store, hvor det ofte var ligesaa vigtigt hurtigen som
godt at tilfredsstille de fornemme Bestillere. Den Methode, som jeg synes at
have bemærket i hans meest geniale Stykker paa Frederiksborg, nemlig: at
han med en sjelden Sikkerhed har vidst at vælge sine Localtinter og sætte
dem ved Siden af hinanden, samt at han derpaa, dels ved en let Forbindelse
af dem ved Hjælp af en større Pensel, dels ved en bestemt Hensætten af
Hovedlysene har forstaaet at give sine Portræter et overordentligt Liv og en
afgjørende Virkning, saa at man i en passende Afstand troer at see meget
udførte Malerier; denne Methode synes ogsaa at ligge til Grtmd for dette
Portræts Behandling, men den er mindre iøinefaldende ved den langt om
hyggeligere Udførelse og ved Brugen af en finere Pensel i Lysene i Ansigtet;
i det ringeste ere disse paasatte med en Delicatesse og Bestemthed, som jeg
ikke erindrer at have bemærket ved de andre Arbeider, jeg har seet af ham.
Hvad der i dette Arbeides Behandling især maa være tiltrækkende for Kunst
neren, det er den Smag, hvormed han har forstaaet ved en forskjellig Paa1*

sætning af Farverne at frembringe forskjellig Virkning, og den Forstand, hvor
med han har forstaaet at give den samme Farve dybere eller mattere Toner,
alt eftersom Gjenstandens Natur fordrede efet. Saaledes har han behandlet
det sorte Læder i Saddelen, Støvlerne, Tøjlerne o. s. v. ligesom med korte
Stød af en stump Pensel, Overgangene i den matte Læderglands mellem
Lysene og Halvtinterne følge efter hverandre, medens Glandslysene paa den
fedt giindsende, sorte Hest staae i brede Skrafferinger tæt ved Siden af de
dybeste, meest mættede, sorte Tinter, og frembringe en overordentlig Virkning.
Saaledes har han ogsaa godt crindret, at hver Figur stod i fuld Dagbelysning,
og kun sjældent har han anvendt Reflexer, men med desto større Virkning,
som Ex. af det røde Hjælmfoder paa Kinden i Halvskyggen. Det besynderlige
Skjær, som Luften i sin klare Tilstand (uden Sol) frembringer paa glatte
Flader, f. Ex. paa Vandet, Atlask etc., har han fortræffelig forstaaet at gjengive paa de røde Atlaskesærmer og Buxer, og samme Fiinhed og Forstand
sees i Metallernes Behandling, de vævede Guldkniplinger, de faste Guld
knapper, den blanke Klinge halvt vendt mod Luften, alle disse Nuancer ere
fortræffeligt fremhævede, og alt sammen med en let Pensel. — Slagskyggen
af Hjælmen over Panden er særdeles klart behandlet. — — Dette Portræt,
som maae være saa kjært for enhver Dansk, begynder alt at lide meget;
midt ned over Stykket gaaer en Stribe, hvor Farverne begynde at skalle af.
Det hænger paa den anseeligste Plads, midt i Riddersalen paa den lange Væg,
og følgelig saa slet som muligt, da Salens Dybde og Vinduesgardinerne gjøre
det umuligt for det indfaldende Lys at sees, over den uhyre Reflex, som det
hele oplyste Gulv kaster paa det. — Kunde dette Stykke aldrig mere komme
i dansk Besiddelse? —“

Høyen antyder her et Ønske, som vist maa deles af enhver Dansk, saa
meget mere som det uerstattelige Maleri — at dømme efter det nylig udførte
Fotografi — ikke er i nogen god Tilstand. Man maa haabe, at det i Tide maa
blive restaureret og — vel at mærke — her i Landet, thi en fremmed Haand
burde aldrig udføre dette ansvarsfulde Arbejde.
Angaaende den meget nærliggende Plan at benytte Karel van Manders
enestaaende karakteristiske Maleri som Forbillede til den paatænkte Rytter
statue af Christian IV se Artikler i Berlingske Tidende af 20, 21 April og
3 Mai (jfr. 6 Juni) 1897.
Om Kunstnerfamilien van Mander findes udførlige Oplysninger i F. R. Friis,
Bidrag til Dansk Kunsthistorie, S. 73 f. Ikke alene som Maler var Karel van
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Mander berømt; han optraadte ogsaa som Forfatter, og hans „Kunstkammer“,
fuldt af sjeldne Kunstsager, var vidt og bredt bekjendt. I Wol/f, Encomion
regni Daniæ, S. 440, berettes herom: „Her kand jeg icke forbigaa, at jeg jo
oc formelder noget om den Konstrige oc vel bekiendte Kongl. Majest. Picter &
Sculpter Carl von Mander, som residerer udi Kiøbenhaffn, hos hvilcken er med
megen stor Lyst oc Forundring, icke alleeniste mange liffactig atskillige høyloflige Konger oc Poten tater, saavelsom oc andre Høyædle og Velbaarne be
rømmelige Mænds Contrafeyer, oc andet som efter Anathomiæ Konsten bruge
ligt er, men end oc andet mere, aff Rariteter oc Antiqviteter som aff hans
høye Konstes udspickulerede Skarpsindighed giort er, detz atskillig mange slags
icke jeg her beskriffve kand, hvilket hånd frivilligen lader tilsiune for hver
Liebhaber, som det begier, og er det værd at see, hvilcket fremmede Folck,
som meget underligt paa andre Stæder seet haffver, dette oc icke nocksom
loffve oc berømme kand“. — Samlingen bortsolgtes efter hans Død ved Auktion;
den opbevarede Katalog bærer følgende Titel: „Fortegnelse paa SI. Carl van
Manderns Bøger, Tegnebøger, Kobberstykker, Kobberplader, Trævare, Gevær,
Seyerværker, Skilderier og ganske Konst-Kammer, som paa Mandag den 15 Juli
(1672) udi den SI. Mands Gaard paa Østergade skal auctioneres og sælges.“
Til denne Gaard paa Østergade (en Del af nuværende Nr. 15) knytter
sig historiske Erindringer, thi i van Manders Hus boede flere fremmede
Gesandter og andre fremragende Personer under deres Ophold i Kjøbenhavn.
At Huset dog ikke betragtedes som et almindeligt Gjæstgiveri, vise de Udtryk,
hvori dets Ejer omtales af Samtidige, f. Ex. den franske Afsending Chevalier
de Terlon (Memoires II S. 422 f.), der i 1659 boede hos van Mander, hos
hvem han bl. a. modtog Besøg af de hollandske Ambassadeurer. Herom for
tæller han i sine Memoirer: „Ce procedé les obligea de venir å l’heure mesme
chez moy, ou 1’Admiral Opdam avoit aussi un appartement, parce que le
maitre de la maison estoit son amy et le mien, et qu’en cette qualité j’avois
loge chez luy pendant la premiere Guerre. Il se nommoit Charles Wan Man
ders, estoit Peintre du Roy de Dannemarc, illustre en sa profession, mais
encore plus honeste homme, qui avoit infiniement de l’esprit, & tres capable
de tout autre chose que de ce dont il se méloit. Je fus bien aise de cette
occasion pour dire aux Ambassadeurs de Holande, en sa presence ... le sujet
qui m’avoit fait venir a Copenhaguen . . .“ (Jvfr. Danske Saml. 2 R. I S. 360.)
Af Karel van Manders Malerier findes — foruden paa Rosenborg — flere
i kgl. Malerisamling og paa Frederiksborg. En Del i privat Eje (se f. Ex.
„Danske malede Portræter“ I, Wedellsborg).
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I Chr. IV’s egenhændige Breve omtales Karel van Mander flere Gange.
Fra 1635 til 1638 var han i Udlandet for at uddanne sig, og i dette Tidsrum
omtales han i Statsregnskaberne som Kontrafejer med 200 DL aarlig, „medens
han opholder sig i Italien“. (Se iøvr. Friis, anf. Skr. Jfr. Weilbach, Konstnerlexikon.)
I Mullers Samling i det store kgl. Bibliothek findes et kobberstukket
Portræt af Karel van Mander, beskr. i Strunks Katalog, Nr. 1788.
Om de Priser, Karel van Mander opnaaede for sine Malerier, se bl. a.
hans Fordring i Korfits Ulfeldts Bo, meddelt af Birket Smith i Danske Magazin
4 R. VI, S. 349.

■JI'IAVJ.KVJ.S s.AI NVIJ.SIHHO GHK

N30NVDN3J.S

Kong Christian IV som Fredsmægler.

Beskrivelse af det forrest i Bogen gjengivne Maleri paa Rosenborg:
Adrian van der Venne pinx. (Signeret Adrian v. Venne.) Allegorisk
Billede malet paa Træ, Graat i Graat. — Tilhøire i Forgrunden Kongen
siddende med Elefantordenskjæden om Halsen og med Hosebaandsordenens Knæbaand om det venstre Ben; ved hans Fødder en Hjelm og
hans Yndlingshund Tyrk; foran et Bord, hvorpaa hans Hat og Rigets
Insignier; Justitia og Pmdentia staa raadgivende ved hans Side; i Bag
grunden Prins Christian og Magdalene Sibylla, hvis Navnechiffre bæres
af tvende Genier, medens to andre holde Kroner over deres Hoveder;
endvidere Prins Frederik og Sophie Amalie, sidstnævnte med et kronelignende Diadem paa Hovedet; over Prins Frederik svæver en Genius,
holdende en Bispehue, hvorpaa et F, over Sophie Amalie en anden med
en Krans; ved det sidstnævnte Fyrstepar læses: DVO-COR-VNVM. Over
den hele Fremstillling paa den nævnte Del af Billedet en Mængde svævende
Genier, af hvilke to holde et kronet Skjold med Christian IV’s Navne
chiffer; paa flagrende Baand læses: VIVAT CHRISTIAN VS Q VART VS
REX DANIÆ NORVEGI[Æ] SEMPER AVGVSTVS PIVS FELIX TRIVMPHATOR. Tilvenstre i Forgrunden sees PAX efterfulgt af LIBERALITAS og fremført af PIETAS; om disse danne de fremmede Magters
Repræsentanter, der hver bære en Fane med sit Lands Vaaben, en Halv
kreds; de mest iøjnefaldende ere, efter Indskrifterne og Vaabnerne paa
Fanerne, den tyske Kejsers, den spanske, den polske, den franske, den
svenske, den engelske, den russiske, den venetianske og den hollandske
Gesandt; paa den sidstnævnte Fane læses: CONCORDIA CRESGVN[T]
RES PARVÆ; ogsaa sees Schweiz med Laurbærkrans om Hovedet og
holdende en Stang med Geslers Hat; ved Fødderne læses LIBERTAS.
Over Fremstillingen paa denne Del af Billedet en flyvende Genius, der
blæser i Basun, paa hvis Drapperi Christian IV’s kronede Navnechiffer;
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en anden holder et Baand, hvorpaa: REGIS CVM REGIBVS CONCORDIA/
I Baggrunden af Billedet flere Personer, blandt hvilke Grev Valdemar
Christian og vistnok Leonora Christina, Corfitz Ulfeld o. fl.; over Valdemar
Christians Hoved sees et sammenslynget W.C., hvorover en Genius hol
dende en Grevekrone. Over Billedets Midterparti svævende Genier, der
bære et kronet Skjold med det fuldstændige danske Rigsvaaben, hvorover
læses GLORIA HONOR; paa et flagrende Baand læses: PAX VNA TRL
VMPHIS INNVMERIS POTIOR. H 120 B 165.
Se Dr. P. Brock, Rosenborg Slot S. 64.
Billedet er fra Kunstkammeret afgivet til Frederiksborg formentlig c. 1827;
sendt fra Frederiksborg til Rosenborg 1836 (Skrivelse 9 Juni 1836).
Billeflet her gjangivet i Fototypi.
Ved Fastsættelsen af det Tidspunkt, hvortil dette mærkelige Maleri maa
tænkes knyttet, har man som Vejledning den paa Billedet givne Sammen
stilling af kjendte historiske Personligheder samt disses Kostume, Frisure m. m.,
idet det da atter bliver at undersøge, om den derved tilvejebragte Sandsynlig
hed for Tidspunktets Bestemmelse kan knyttes til en saadan politisk Situation,
som kunde antages at forklare Udførelsen af et Maleri af denne Art. Op
mærksomheden maa da strax fæste sig ved en bestemt Figur paa Billedet,
nemlig Prinsesse Sophie Amalie, hvis Nærværelse ialtfald ikke godt kunde
være tænkelig før Marts 1640, da hendes Forlovelse med Hertug Frederik
(daværende Erkebiskop af Bremen, senere Kong Frederik III) fandt Sted.
Betragtningen af de afmalede fyrstelige Damers Frisurer fører os yderligere et
Par Aar frem i Tiden, og man standser da — med Henblik paa Datidens
politiske Situation — ved Aaret 1643, da det syntes at skulle blive Alvor
med Fredsunderhandlingcrne og Christian IV’s Mægling; ligesom ogsaa Hertug
Frederiks Bryllup med Sophie Amalie fandt Sted i dette Aar. 8 Juni 1643
skriver Chr. IV til Korfits Ulfeldt: „Eptherdi myne gesandter Nu Erre henad
Hannoffuer Och werber Om ded frøcken, som myn Søn Hertug frederich skal
haffue, Och Brylluppiit uden thuiiffuel bliiffuer beram mit at Sta heer Imellom
den 24 Sep: og S: Mychaelis dag førstkommende . . .“ Brylluppet fandt dog
først Sted 18de Oktober, og man tør sikkert ansætte det for Billedet tænkte
Tidspunkt noget tidligere, idet Hertug Frederik neppe — hvis han allerede
havde været gift — af Maleren var bleven anbragt i en saa courtiserende
attitude overfor Prinsessen, hvem han betragter med et smægtende Blik, alt
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imedens han overrækker hende en Oliegren, formodentlig som Symbol paa, at
hans Faders, Kong Christians, Vrede mod Prinsessens Fader, Hertug Georg af
Brunsvig-Lynehorg, paa Grund af dennes Frafald fra de evangeliske Fyrsters Sag
under Trediveaarskrigen, nu har lagt sig i Anledning af den glædelige Familie
begivenhed (se Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 1626—1631,
udgivne ved Bricka og Fridericia, S. 5 og 8). Hertug Frederiks ældre
Broder, Prins Christian, indtager en langt koldsindigere Holdning ved Siden af
Magdalene Sibylla, men havde da ogsaa et niaarigt Ægteskab bag sig. — Hen
sigten med Billedets Udførelse maa utvivlsomt være at forherlige Christian IV’s
i en Række af Aar fortsatte Fredsmægling mellem Kejseren og Sverrig, en Mæg
ling, som kun skulde bringe Danmark Ulykker, da Sverrig ønskede at erhverve
Pommern, medens dette stred mod Danmarks Interesse, og Kong Christian
var af den Anskuelse, at: „ded er ded rette fundamentum til friid och Roelig
hed, at Enhuer for siit igen“ (se Chr. IVs egenhænd. Brev 12 Juli 1643).
4 April 1643 sender Kongen Peder Vibe Kopier af de Leidebreve, der
ere udfærdigede i Anledning af Fredsforhandlingerne: „Herhuos haffuer du
Copien aff dii Passebordt tiil fredtz tractationen at Emphange, Som Saluius
(svensk Gesandt) uden thuiffuel haffuer sendt Regeringen, Aldenstund hånd og
Syntromein (den franske Gesandt Saint-Romain) dem haffuer Accepterit. Wiil
dii gode herrer nu Indted fordt, da ued Jeg inted, huad Jeg skall siige. —
Aff. Køben: Slott den 4 Apri: Anno 1643. Christian.“ — (Se Fridericia,
Danm. ydre polit. Hist. II, S. 312 og Bricka og Fridericia, Chr. IV’s egen
hændige Breve 1641 — 44, S. 319, 345, 369 o. fl.). —
Den danske Ambassade til Fredskongressen i Osnabrück, bestod af Rigens
Kansler Just Høg og Rigsraaden Gregers Krabbe med Dr. Christopher von
der Lippe og Dr. Lorenz Langermann som tilforordnede. Om deres Indtog i
Osnabrück skriver Slange: „Deres Hof-Stat var meget prægtig; de hafde med
sig en Marschalk, 12 unge Adelsmænd, 6 Drabantere med Hellebarder, og ialt
103 Personer i deres Følge. Deres Pagers Liverie var af grønt Klæde, med
Fløyel og Guld-Galoner bebremmet. Deres Stuer og Kammere vare betrækkede
med kostelige Silke-Tapeter; Bordene med Gyldenstykkes Bordklæder; og
Himmelen ligeledes af Gyldenstykke; deres Carosser indeni med Fløyel og
Guld-Snorer. I saa Maade var intet sparet af hvad som hører til en Ambassade
at giøre anseelig.“ — (Jvfr. Fridericia: Danm. ydre polit. Hist. II, S. 330.
Om de Forventninger, der knyttedes til Christian IV’s Fredsmægling,
skriver Slange: „Den Glæde, som ved Tidendens Udspredelse paakom næsten
alle Mennisker og Indbyggere i det hele store Tydskland, kand ikke med
2
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Ord udsiges; nu de endeligen saac Forhaabningen at være kommen saa nær,
til cn Ende paa den langvarige og jammerlige Krig. Alle prisede og med
u-tallige Ynsker velsignede den Fromme og Ædel-Hjertede Kong Christian,
hvis u-ophørlige Arbeyde, hvis Beslandighed uden Lige hvis store Klogskab,
samt høye Mod og Myndighed, mand motle, næst Gud, tilskrifve, at Krigens
Ødelæggelse kunde nu med første vorde hemmet og den gyIdene saalænge
tillukte Port til Freds-Templet igien aabnet“ —
Forgjæves Haab! 17 Juli udfærdigede Kongen paa Haderslevhus Instruxen
for sine Gesandter til Fredskongressen; men allerede paa delle Tidspunkt
havde den svenske Regjering besluttet at paaføre Danmark Krig (se Friderw
Danmarks ydre polit. Historie II, S. 333 f.). Instruxens Indhold maalte mmdgaaeligt mishage begge de stridende Parter, idet S verrig paa enhver Maade
skulde hindres i. til Danmarks Skade, at erhverve Pommern eller nogen Sø
havn, medens Gesandterne overfor Kejseren skulde virke for den uindskrænkede
Amnesti, for Gjenopreltelsen af Rigets. Forfatning og af Religions- og Profanfredene samt for Tilbageførelsen af Tilstandene, som de vare i 161 S. (Frulericia, S. 333). Ogsaa for Stændernes Ret til Deltagelse i Fredskongressen
gjennem Afsendelse af Befuldmægtigede traadle Christian IV i Skranken, medens
Kejseren var alt andel end til Sinds at gjøre alle disse Indrømmelser. (Se
Slange, S. 1180 f.).
At der af Sverrig var planlagt et Overfald paa Danmark midt under Freds
forhandlinger, derom havde hverken Kongen eller Rigsraadet nogen Anelse.
Den 15 Septbr. skriver Kongen til Residenten i Stockholm, Peder Vibe: Det
de dér i Landet tale om Krig og Uro mellem Rigerne, dertil gives dem ingen
Aarsag. Men ville de endeligt deran, da haaber jeg, at de som Kristne vare
os ad, forinden de begynde noget af Importance. — Danmark blev dog ikke
„varet ad“, og 12 Decbr overskred den svenske Feltmarskalk Torstenson
uden Krigserklæring Holstens Grænser. Paany oversvømmedes Landet af
Trediveaarskrigens Horder; Scenerne fra Kejserkrigen gjentoge sig; Alle grebes
af Rædselen for paany at gjcnopleve de samme Ulykker som for 17 Aar siden.
„Men midt i Skrækken og Virvaret stod én Mand fast og urokkelig, ligesom
gjenfødt ved Stormens Pust. Det var Christian IV selv. — Det var som om
Ungdommens Ild atter gjennemglødede. ham trods hans høje Alder, optændt,
som han var, af Harme til sine Fjender og af Iver efter at forsvare sin Krone
og sine Riger“. (Se Fridericia II, S. 374).
„At drive Christian IV ud af Kongeriget“, — de Ord, hvormed Rigs
marsken Jacob de la Gardie betegnede Tanken om Danmarks fuldstændige
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Erobring, — viste sig ikke at være nogen let Opgave. De Svenskes Plan om
Landgang paa Øerne skulde heller ikke lykkes. — Den 27 Juni gik Christian
IV i Kjøbenhavn ombord paa Orlogsskibet „Trefoldighed“. Spændingen var
stor; man imødesaa den forestaaende Søkamp som en Begivenhed, der vilde
afgjøre Danmarks Skjæbne. Den 1 Juli fandt saa det navnkundige Slag Sted
paa Kolbergerheide. Den svenske Flaade var derefter i lang Tid ude af
Stand til at gribe ind i Krigens Gang og holdtes i over 3 Uger blokeret ved
Christianspris. Om Slaget skriver Slange: „Det mærkeligste og forunderligste
i dette Søe-Slag var Kongens egen ubeskrifvelige Tapperhed. Thi hånd med
sit Skib fegtede en lang Tiid alene og var i den stærkeste Ild mere end de
andre, staaende beständigen med Sværdet i Haanden og commanderende sit
Folk; indtil at Hans egen Høye Person blef treffet, saa hånd faldt omkuld, og
Blodet af hans Øye, Øre og Mund strømmede hans Ansigt og Klæder ofver.
Hvorofver da Folkene med bedrøfvet Skrig raabte: Ach! Kongen er skudt;
da stod hånd strax op frem for dennem, lod sig toe og forbinde i deres Paasiun, tog sit Sværd igien i Haanden og sagde med en Majestætisk Røst, at
„var han end treffet af et Skud, saa var det dog ikke farligt og den høyeste
Gud hafde endnu sparet bannem Lif, Styrke og Mod nok til at staa sit Folk
bi, saalænge enhver af dem vilde ligeledes gjøre deres Pligt“. Saaledes holdt
hånd det ud, indtil at Slaget endtes, og Fjenden var gaaen sin Kaas. Hvilket
af en Herre, der nu var over sine 67 Aar, efter saa store forhen i ald sin
Tiid beviiste Tapperheds Prøver til Lands og Vands, findes vel ikke mange
Exempler paa i Historierne. Hvad nu angaaer det ulykkelige Skud, hvoraf
Hans Majestæt blev treffet, og hans høyre Øye samt nogle Tænder af hans
Mund udslagne, og det venstre Øre splittet, da skeede det derved, at en fiendtlig
Slyk-Kugle treffede paa Fænghuldækkelet (som mand kalder Delphinen) af en
Canon i Skibet, hvoraf Dækkelet slog sig i Stykker, og slog andet, hvad det
treffede omkring sig i Splinder. Deraf fik Kongen sin Skade: De tvende
Ulfelder, Rigens Hofmesters Brødre, Knud Ulfeld, Kongens Hof-Marschalk, og
Eyler, som hafde været Resident i Spanien, blefve ogsaa treffede. Styk-Kuglen
foer ind i Eyler Ulfeldts Lif, hånd blef skudt ved Kongens Side, og med sit
Fald slog Kongen omkuld ned paa Skandsen under sig, hvorofver det omtalte
Skrig skeede af Folkene, som blef forvandlet til største Glæde og Forundring,
da Herren igjen stod op. Knud Ulfeld fik sin ene Arm saaledes sønderslagen
af den foromtalte Delphin, at han siden, efter lang udstanden Pine, motte deraf
døe“. (Jfr. Bruun: Slaget paa Kolbergerheide. — Brock: Minderne om Sø
slaget paa Kolberger-Heide. — Bricka og Fridericia: Christian den Fjerdes
2*
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egenhændige Breve 1641 —1644, S. 550). Hverken Kongens Mod eller Dyg
tighed kunde dog afvende en ulykkelig Udgang af en Krig, hvori Danmark
stod uden Alliancer, og med forsømt Forsvarsvæsen. Under sin neutrale
Mæglervirksomhed havde Kongen politisk seet svævet i Luften, medens Sverrig
var forbundet med Holland og Frankrig. Freden i Brømsebro blev den
haardeste, Danmark i Aarhundreder havde maattet tage imod; med den be
gyndte Danmarks Sønderlemmelse. —
Af andre Billeder af Maleren van der Venne findes paa Ledreborg et,
forestillende Sophie Amalie, fremstillet som den hellige Cæcilie, spillende Orgel
(sign. Adr. v. d. Venne 1645). — Om Maleren se iøvrigt: Havard, Histoire
de la peinture Hollandaise, S. 124: „Les gouts litteraires qu’il avait puisés
dans ses études académiques poussérent van der Venne vers les allégories,
fort en vogue dans le monde savant de son temps: mais il tempéra toujours
ce qu’elles auraient pu avoir de trop contraire å la réalité en y melant une
multitude de portraits: Dessinateur habile, coloriste chaud, il n’hésite pas å
introduce dans un meme paysage des centaines de petites figures, qui ont
toutes leur vie propre, leur cachet, leur accent, leur individualité.....................
Il peignit aussi beaucoup en grisaille“ etc.

Som synlige Minder om Slaget paa Kolbergerheide, hvor Christian IV ved
sit Heltemod reddede Danmark fra den truende Undergang, opbevares paa
Rosenborg, i Audientssalen, den med Kongens Blod plettede Dragt, som han
var iført ombord paa Linieskibet „Trefoldighed“.
Huen, den paa højre Skulder gjennemskudte Fløjels Trøje, Halskraven,
Manchetterne og Skjorten samt det med hans Navnechiffer og Aarstallet 1644
forsynede Lommetørklæde, som han holdt for det saarede Øje, ere bestænkede
med hans Blod.
End se vi paa Rosenborg Klædet,
Som kongeligt Blod haver vædet;
Tohundrede Aar ej udsletter
De kostbare purpurne Pletter.

Kong Christian havde faaet 13 Saar og Skrammer; det højre Øje var
ramt af en Metalsplint og det venstre Øre kløvet. Øjet mistede for stedse sin
Seekraft og blev dækket af en grøn Klap. (Om Slaget se ovenfor.)

Stykker

Dragt, som Christian IV var
Linieskibet »Trefoldighed«.

ae den

iført paa

HUEN, DEN FLØIELS TRØIE, HALSKRAVEN, MANCHETTERNE,
SKJORTEN SAMT LOMMETØRKLÆDET, SOM HAN HOLDT FOR

DET SAAREDE ØIE, ERE BESTÆNKEDE MED HANS BLOD.
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Den 24 Decbr. 1644 skrev Kongen til Corfitz Ulfeld:
Du skaldt lade kalde for dig alle Doctores Medicine och dennom befahle,
at dy skal stycke hoffuederne sammen og consultere, Huad Jeg skal bruge,
at Jeg kan bliffue Restituerit y myt hoffuit, huorudi jeg continuerlig haffuer
uerrit besuehrit, som Jeg aldtid waar drucken, Siiden den tyd miit Øhre bleff
slagen y sønder, den tyd dyn broder Knud bleff skamfehrit, och Eyler bleff
død, aff huilckit Slag ded høiier Øiie fyck skade, att jeg seer indted dermed
der dog Øiiestenen ingen skade fiick. Om Natter kan Jeg, gud uerre loffuit,
well soffue paa 4 tymers tyd, Och naar jeg daa Staar op Och bliffuer en tiime
eller thu oppe, daa kan Jeg siiden Soffue En tyme Eller thu igen. Om Epthermiddagen ued tre sieet indtil flux ud paa Afftenen Er Jeg sa Søffnig, at Jeg
Neppeligen kan holde myne Øiien aben, Dog Naar Jeg setter mig lydit Neder
at soffue, da forgår ded mig udi Ett korther och Ringer.

Vale frederigsborg den 24 Decem: Anno 1644.

Christian.
(Se Bricka og Fridericia: Christian den Fjerdes egenhændige Breve
1641—44, S. 550. — Bering Liisberg og Axel Larsen: Chr. IV, S. 464,
hvor der findes en Facsimile af Brevet. — Bruun: Slaget paa Kolbergerheide).
De Metalstykker, der bleve uddragne af Chr. IVs Hoved, findes endnu
paa Rosenborg i Form af to Øresmykker. Det ene er et Stykke af den
svenske Jernkugle, som traf Trefoldighedskanonen paa Fænghulsdækselet og
tilligemed dette slog sig i smaa Stykker; det andet er et Stykke af den danske
Malmkanon; begge Stykker holdes af en lille emailleret Guldhaand. De have
i sin Tid været benyttede som Ørelokker af „Fru Wibeke Kruse, Fru Kirstens
egen Hof-Jomfrue, hvilken høyst bemeldte Konge tog til sig og elskede hende
til sit yderste for hendes Troeskab“. (Se Suhm, Nye Samlinger I, S. 101).
Fru Vibeke var om Chr. IV i hele hans sidste Levetid (1630 — 48), efter
at han endelig havde seet sig nødsaget til at fjerne Kirstine Munk, og trods
alle Krænkelser, især fra Kirstine Munks Børn, blev hun trofast ved Kongens
Side indtil hans Død og plejede ham under hans sidste Sygdom. (Se
nedenfor, under Ulrik Chr. Gyldenløve).
At Bevarelsen af Christian IVs
Klæder fra Slaget paa Kolberger Heide skyldes Fru Vibekes pietetsfulde Om
sorg, er paavist af Dr. Brock i Minderne om Søslaget paa Kolberger Heide,
hvori disse kostbare Nationalrelikviers Skjæbne og Historie gjennem Tiderne
findes beskrevet.
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Med Vibeke Kruse havde Chr. IV Sønnen Ulrik Christian Gyldenløve,
„Danmarks Løve, Rektor gjenfødt i Norden“, der under Kjøbenhavns Belejring
1658 ved sin glimrende Tapperhed væsentligst bidrog til at redde Hovedstaden
fra at falde i Hænderne paa Carl Gustav, den tyskfødte Konge af Sverrig, der
vilde udslette den af Slædernes Tal og dele Danmark i flere Dele.
Heldigvis levede Chr. IVs krigerske Aand hos Kong Frederik og hans
Halvbroder Ulrik Christian, hvis Portræt findes gjengivet nedenfor.

Christian IV.
Buste paa Rosenborg.

Kong Christiern I.
BRONCEMEDAILLE AF SPERANDIO MIGLIOLO FRA MANTUA.

Danske Konger af Huset Oldenborg med deres Dronninger.
Christiern I d. 1481

Dorothea af Brandenhorg.

Hans d. 1513

Christine af Sachsen.

Christiern II afs. 1523 (d. 1559)

Elisabeth af 0sterrig.

Frederik I d. 1533

J) Anna af Brandenhorg.
2) Sophie af Pommern.

Christian III d. 1559

Dorothea af Sachsen-Lauenborg.

Frederik II d. 1588

Sophie af Meklenborg.

Christian IV d. 1648

Anna Catharine af Brandenhorg.

Frederik III d. 1670

Sophie Amalie af Brunsvig-Lyneborg.

Christian V d. 1699

Charlotte Amalie af Hessen-Cassel.

Frederik IV d. 1730

J) Louise af Meklenborg.
2) Anna Sophie Reventlow.

Christian VI cl. 1746

Sophie Magdalene af Brandenborg-Culmbach.

Frederik V cl. 1766

]) Louise af England.
“) Juliane Marie af Brunsvig-Wolfenbüttel.

Christian VII d. 1808

Caroline Mathilde af England.

Frederik VI d. 1839

Marie Sophie Frederikke af Hessen-Cassel.

Christian VIII cl. 1848

’) Charlotte Frederikke af Meklenborg-Schwerin.
Ægteskabet ophævet før Thronbestigelsen.
2) Caroline Amalie af Augustenborg.

Frederik VII d. 1863

Christian IX

Vilhelmine Marie, Frederik VI.s Datter.
“) Caroline Charlotte Mariane af Meklenborg-Strelitz.
Begge Ægteskaber oph. før Thronbestigelsen.

Louise af Hessen-Cassel.

Dronning Dorothea af Danmark, Datter af Johan Alchymisten, Mark
greve af Brandenburg, f. 1431, g. 1° 26 Sept. 1445 paa Kjøbenhavns Slot
m. Christopher III af Baiern, Konge af Danmark, Norge og Sverrig; Enke
1448: g. 2° 26 Okt. 1449 paa Kjøbenhavns Slot m. Christiern I, Konge
af Danmark, Norge og Sverrig, Hertug af Slesvig og Greve af Holsten;
f 10 Nov. 1495, begr. i Hell. tre Kongers Kapel i Roskilde Domkirke.
Gouache, kopieret af Andreas Thornborg efter Maleriet paa Altertavlen
i Thurø Kirke. Halv Figur. En face t. venstre. Blomsterindvirket Kaabe
med Hermelinskant. Malet som Enke; om Hovedet og Hagen Lin, der
hænger ned paa Skuldrene. Foldede Hænder. Til venstre det danske
Vaaben med det brandenborgske som Hjerteskjold. Baggrunden Arkitektur
og Luft. H. 8,1 B. 6,7.
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Billedet skal have tilhørt Klevenfeld og ejedes senere af Konferensraad
Thomsen, paa hvis Auktion det er kjøht 1866. (Brock, Rosenborg Slot S. 22.
— Fortegnelse over C. J. Thomsens Malerier og Haandtegninger S. 22 Nr. 16).
„Da den røde Søjle i Renaissancestil, der ses paa Billedet, gjenfindes paa et
Portræt af Christian V som Barn, udført af Wolfgang Heimbach, ligeledes paa
Rosenborg, er Thornborgs Billede formodentlig udført efter en Kopi af Heim
bach efter Thurøtavlens Portræt.“ (Beckett, Altertavler i Danmark fra den
senere Middelalder.) Dronning Dorothea karakteriseres i et Skrift fra 1524
som en Dame, „die vieler Ehren, grosser Herrschung und Regierung, darzu
vieler Land und Leut, auch grosses Guts begierig“. — Poul Helgesen kalder
hende „Principa clarissima et religiosissima“; hun oprettede sammen med sin
Mand Hellig Trefoldigheds Kapel i Roskilde og drog to Gange paa Pilgrims
rejse til Rom, hvor man dog fandt hende „hverken høflig eller venlig“.
(V. Mollerup i Dansk biografisk Lexikon IV S. 301.)
Efter Traditionen skal Dorothea efter Kong Christophers Død have ønsket
at gifte sig med Adelsmanden Knud Henriksen Gylden stjerne, og Huitfeldt
fortæller herom, at da Svenskerne havde valgt en Særkonge i Carl Knutsson,
bleve de danske foraarsagede at se dennem og om efter en Herre og Konge;
paa de Tider var en af vore danske Riddere, som havde gjort sig stor Forhaabning derpaa, hvis Navn skal forblive her uformeldt. Huitfeldt nævner
ikke den påagjældendes Navn, men dette erfarer man af Cornelius Hamsfort,
som omtaler Sagen i en Biografi af K. H.s Sønnesøn. Det er muligt, at
Dronningen har ønsket at indgaa dette Giftermaal, men K. H. var dog allerede
1446 forlovet med sin senere Hustru. (Se Erslev i Dansk biogr. Lexikon VI,
S. 378.)
Dorotheas Valg faldt da paa Grev Christian af Oldenborg, der blev hyldet
som Konge af Danmark og samtidig trolovet med den 18aarige Enkedronning,
hvis energiske Personlighed skaffede hende stor Indflydelse paa hendes Husbond,
der bl. a. skænkede hende en Mængde Jordegods. Til Gjengjæld viste Dron
ningen sin Trofasthed ved at pantsætte sine Smykker og Klenodier, da Kongen
var i Pengenød. Da Christian I 1457 erhvervede Sveriges Krone, fik Dron
ning Dorothea stadfæstet Kong Christophers Morgengavebrev, der gav hende
Ret til Ørebro med Nerike og Vermeland som Livgeding. I Norge havde hun
Jæmteland og i Danmark oprindelig Haraldsborg Slot med Roskilde By samt
Ringsted og Skjoldenæs Slot og Lehn. Chr. I gav hende tillige Noraberg i
Sverige, Abrahamstrup, Sønderborg Slot, Nordborg, en Del Gods i Sundeved
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og Als; 1480 og 1481 forlenede han hende med begge Hertugdømmerne for
Livstid.
I August 1450 blev Chr. I kronet i Throndhjem som Norges Konge, og
i Bergen sluttedes en Forening mellem Norge og Danmark, Grundlaget for den
dansk-norske Union, der først blev sønderrevet i 1814. De norske og danske
Raader bestemte, at der nu skulde være „en stadig, evindelig og ubrødelig
Sammenbinding mellem de forskrevne Riger Norge og Danmark............. med
saadant Vilkaar, at begge Rigerne, Norge og Danmark, skulle herefter være
og blive tilsammen i broderlig Kjærlighed og Venskab og ingen den andens
Overmand være .... og at begge Rigerne skulle herefter blive under een
Konge og Herre til evig Tid og hvert Riges Raad og Indbyggere raade og
gjøre det andet Riges Raads og Indbyggeres Bestand og Bedste“.
Allerede i Maj 1450 var der i Halmstad sluttet en Union mellem Sverige
og Danmark, hvorved der blev truffet Bestemmelser om fælles Kongevalg efter
Chr. I.s og Kong Carls Død: „Og ville og skulle vi (de svenske og danske
Raader) aldrig nogen Tid efter disse to forskrevne Kongers Afgang, som nu
leve, have udenlandsk Konge; men han skal være født enten i Danmark eller
Sverrig. Og saa, naar Konge afgaaer, da skal Rigets Raad af begge disse
Riger komme tilsammen i Halmstad om Konge at vælge inden 12 Uger som
forskrevet staaer............. Item skulle begge Rigerne Danmark og Sverrig evig
blive tilsammen, saa at intet af dem skal drage sig fra det andet med Tve
dragt eller Søndring; men hvad det ene Rige paagaaer med Krig eller andre
vrangvise Mænds Anfægtning, det skal det andet paagaa og hver være det
andet behjælpeligt med al Troskab................ og naar Gud føier det saa, at
disse tre Riger komme tilsammen under een Konge, tækkes da Norges Riges
Raad og Indbyggere at være i dette samme Forbund, da skulle de med os og
vi med dem nyde alle de Friheder og Forbindelser, som forskrevet staaer“.
Tanken i denne Unionsakt var en paa begge Rigers Selvstændighed bygget
Forening, der ikke afhang af den fælles Konges Person alene, men de to
Kongers Uenighed førte snart til Krig. Kong Carl blev fordrevet af sine
Undersaatter, og Christiern I valgtes 1457 ogsaa til Konge af Sverrig, medens
det svénske Rigsraad afsagde Dom over den flygtede Kong Carl paa Grund af
„den store Fordærv, disse Riger vare komne i for hans Skyld, idet de adskiltes
i den faste, kjærlige Sammenbindelse, som de i mange Aar og lang Tid været
have og ubrødelig skulde blevet“. (Se Paludan-Muller, De første Konger af
den Oldenborgske Slægt, S. 49.)
En kraftig Understøttelse ved Erhvervelsen af de nordiske Rigers Kroner
3
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havde Chr. I fundet hos sin Morbroder Hertug Adolf, hvem det endelig var
lykkedes at forene Hertugdømmet Slesvig med Grevskaberne Holsten og
Stormarn som et af den danske Regjering anerkjendt Arvelelm. 1440 havde
Kong Christopher forlehnet Hertugdømmet til Adolf og hans Arvinger og
atter i 1455 lod Adolf sig forlehne med Sønderjylland af Kong Christiern
og det danske Rigsraad. 1459 døde Adolf barnløs, og Chr. I kunde nu have
inddraget Sønderjylland som et dansk Lehn. Herved vilde han imidlertid være
bleven indviklet i Krig med det holstenske Ridderskab, der havde tilrevet sig
Magten baade i Holsten og i det danske Sønderjylland, hvis indfødte Adel
efterhaanden var bleven fortrængt under de holstenske Grevers Regimente; og
en Krig med Holsten og dets tydske Hjælpere turde Chr. I ikke vove af
Hensyn til sin usikkre Stilling i Sverrig. „Det var kun altfor vist, og Kong
Christiern skulde selv snart gjøre Erfaringen, at Danmark ikke paa eengang
kunde fastholde Sverrig og gjenvinde Slesvig“ (Paludan-Maller, anf. Skr.
S. 62).
Chr. I nøjedes da med at lade sig vælge af Ridderskabet i Egenskab af
Hertug Adolfs Arving, idet han dog tillige betonede sin Stilling som Sønder
jyllands Leh nsherre. Fyrstendømmernes Retsstilling fastsattes i Ribeprivilegiet
af 5 Marts 1460 og Kielerbrevet, den saakaldte tappere Vorbeterung, af
4 April samme Aar. Ligesom det i Bergen var vedtaget, at Danmark og
Norge skulde være og blive tilsammen under een Konge og Herre til evig
Tid, saaledes blev det for Fyrstendømmernes Vedkommende med lignende
Udtryk aftalt, at de skulde „blive evig sammen udelt“, hvorved det holstenske
Ridderskab kunde bevare sin Magtstilling som eet Samfund i begge Fyrsten
dømmer uden Hensyn til disses forskjellige Nationalitet. Den, Ridderskabet
kaarede til Herre, skulde „æske og tage sine Lehn af sine Lehnsherrer, af
hvem de gaa til Lehn“, men Valget var fremtidigt ingenlunde frit, idet Stæn
derne nødvendigvis skulde kaare en af Chr. I.s Arvinger og altid den, der var
Konge af Danmark, forudsat at han vilde bekræfte Privilegierne. I Kieler
brevet hedder det herom: „Om vi eller vore Børn og Arvinger afgik og ikke
efterlod Os flere end een Søn levende, hvilken var Konge af Danmark, da
skulle Indvaanerne i disse Lande beholde deres frie Kaar til at keise den
samme Konge til en Hertug af Slesvig og Greve af Holsten og Stormarn, og
da skal han være pligtig til paany at stadfæste, forbedre og besværge alle de
Artikler og Privilegier, vi have givet disse Lande og deres Indvaanere. Vil
han ikke gaa ind herpaa, da skulle Indvaanerne ikke være forpligtede til at
kaare samme Konge til deres Herre, men saa skulle de kaare en af vore
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nærmeste Arvinger til deres Herre“. Stænderne kunde altsaa komme til at
kaare den, de ikke kunde lade være at kaare, og Kaaringen blev i saa Fald
ikke andet end en Anerkjendelse, en Hylding, men betinget af Privilegiernes
Bekræftelse.
Efterat Chr. I havde samlet alle 3 Kongeriger og begge Fyrstendømmerne,
strakte hans Herredømme sig over det største Rige, som nogen dansk Konge
siden Knud den store havde behersket. Men Magten var kun tilsyneladende,
og snart mistede Chr. I Sverrig, hvis Stormandsslægter stedse selv aspirerede
til Herredømmet. Slaget ved Brunkebjerg gjorde for bestandig Ende paa
Unionens Fuldbyrdelse ad fredelig Vej, medens Chr. tillige maatte kæmpe med
uhyre finansielle Vanskeligheder paa Grund af de store Udbetalinger til hans
Brødre og til Fætrene for Afstaaelsen af deres Rettigheder til Holsten. Dron
ning Dorothea drog 1475 selv til Rom og udvirkede en pavelig Bandbulle mod
Sten Sture, der dog ikke lod sig paavirke af Bandstraalen.
Chr. 1 kaldes i den lybske Krønike „en sagtmodig, mild og naadig
Fyrste“; han var tillige en djærv og virksom Natur, og i Slaget ved Brunke
bjerg, hvor han blev skudt gjennem Kinden, viste han stor Tapperhed. Han
var en kæmpestor Mand, øvet i al ridderlig Idræt.
Dronning Dorothea opholdt sig som Enke mest paa Kalundborg og spillede
en ikke ringe Rolle i Begyndelsen af Kong Hanses Regjering. Chr. 1 og hans
Dronning ere begravne i Hellig tre Kongers Kapel i Roeskilde Domkirke, og
da Graven for en Del Aar siden blev aabnet, fandtes Kongens og Dronningens
to simple Trækister ophængte i to lave Murhvælvinger tæt under Gulvet. Paa
Laaget laa Kongens mægtige Sværd, 2 Al. 33/4 Tom. langt, og hans Skelet
stadfæstede Fortællingen om hans Kæmpestørrelse og Styrke, ligesom Mangelen
af to Tænder i Underkæben vidnede om hans Saar i Slaget ved Brunkebjerg.
Desværre mangler Rosenborg Samlingen et Portræt af Chr. I, hvorimod
der paa Gaunø findes et Billede af ham og Dronningen, formentlig det eneste
authentiske, nordiske Portræt af Chr. I, da Thurø Tavlens Portræt af Kongen
er gaaet tilgrunde. I Møntsamlingen findes en Broncemedaille med Kongens
Buste, iført Harnisk, paa Forsiden; paa Bagsiden er Kongens Tog til Rom
fremstillet. Chr. I bar efter Tidens Skik intet Skæg, og naar han paa et
Maleri paa Frederiksborg (Kopi efter et Billede i S. Spirito Hospitalet i Rom)
er fremstillet med langt, blond Skæg, har dette formodentlig sin Grund i, at
Originalbilledet i Rom er saa overmalet, at det som Portræt er vterdiløst.
(Beckett, Renaissancen og Kunstens Hist, i Danmark, S. 5. — Beckett, Alter3*
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tavler, S. 44. — Jfr. Paludan-Muller, Kong Chr. Ls Rejser i Tydskland og
Italien, i Hist. Tidsskr. V R. 2 Bd.)

Kong Christiern II; f. 2 Juli 1481 paa Nyborg Slot, Konge i Dan
mark og Norge og Hertug i Slesvig og Holsten 1513, Konge i Sverrig
1520—21, fordreven 1523, førtes 1532 som Fange til Sønderborg Slot,
hvor han i henved 17 Aar holdtes i haardt Fængsel, herfra til Kallundborg Slot, hvor han sad i Forvaring i sine sidste 10 Leveaar; f 25 Jan.
1559, begr. i Graabrødrekirken i Odense, 1805 flyttet til St. Knuds Kirke.
Malet paa Træ. Sort opslidset Dragt, hvorunder sees lysere brunlig
rødt Tøj, firkantet udskaaret med hvidt i Udskæringen. 1 et Baand om
Halsen den gyldne Vlies. Hvid poset Manchet; i venstre Haand en Nellike.
Paa Hovedet en flad, sort Hat. H. 53 B. 49.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Se Spengler, Katalog Nr. 714. Portrætet er i 1870 afgivet til Rosenborg
fra det kgl. Billedgalleri.
„Da Christiern II 1521 — altsaa efter at have modtaget den gyldne Vlies
— var i Nederlandene, malede Quentin Massys ham (Allen, Breve og Aktstykker
til Oplysning om Christiern den Andens og Frederik den Førstes Historie I,
S. 208); Portrætet paa Rosenborg, der viser Kongen med den gyldne Vlies,
kunde paa Grund af Hændernes ejendommelige Form se ud som en Kopi efter
Massys.“ Se Beckett, Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder, S. 154.
— Om det af Massys malede Portræt hedder det i Popius Occos Regnskab
(Miinch. Saml.): „Meer betalt mester Quintijn die maeler t’ Antwerpen van
myns g. h. k. ansicht tho conterfeijten, als ick anders niet weet, 20 guiden“.
(Se Allen, S. 210.)
Ogsaa i Nationalgalleriet findes et Portræt af Christiern II, og om dette
siger Allen-. „Mesteren til det fortrinlige Billede, med Aaret 1515 i det
kongelige Galleri, er ubekjendt; men en Yttring i et Brev til Christiern
den Anden af 1 Juni 1514 (Saml. Ch. II Geh. Ark.) kunde muligen lede
paa Sporet.
Tolderen i Helsingør Hans Pedersen skriver til Kongen:
„verdes eders naade ath vide, ath iegh sender nw til eders naade then malere,
som eders naade screff migh til om i dagh, mester Mechil“; længere

Kong Christiern den Anden.
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ben i Brevet bemærkes, at denne Maler sidst kom fra Reval. I Beckett,
Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark S. 12 f. er opstillet den For
modning, at den omtalte Maler er Michel Flamenco (o: Nederlænder), og Sand
synligheden taler for, at han — der stod i høj Gunst hos Regentinden i Neder
landene, Margrethe af Østerrig, hos hvem Christiern II.s Dronning var opdraget
— har overbragt Chr. II et Portræt af hans Brud og ved denne Lejlighed
ogsaa malet Kongens Portræt for at bringe det med tilbage til hans tilkom
mende Gemalinde i Nederlandene. Paa Altertavlen i Nationalmuseet (forhen i
Mariekirken i Helsingør), hvorpaa baade Chr. II og Dronning Elisabeth ere frem
stillede, er Kongens Portræt en Kopi efter Brystbilledet i Nationalmuseet, og
Dronningens Portræt er da formodentlig en Kopi efter en muligvis ligeledes
af Mester Michel malet Pendant. (Beckett, Altertavler i Danm. S. 153. —
Beckett, Renaissancen og Kunst. Hist. S. 14.)
Af Karl Madsen er en anden Formodning opstillet, nemlig at Billedet i
kg]. Galleri skyldes den udmærkede Miniaturmaler Gerard Horebout, om hvem
det vides, at han har malet et Portræt af Chr. II. (Se Karl Madsen, Hol
landsk Malerkunst, S. 77.— 78; jfr. Henry Hymans" franske Oversættelse af
Karel van Manders Kunstbiografier, I, S. 73.)
Ifølge Altmeier, Hist, des relations des Pays-Bas avec le Nord, S. 491,
findes et fortrinligt Portræt af Chr. II i Bryssel i bibliothéque de Bourgogne.
Dette Portræt — hvoraf en Gjengivelse findes i Sick, Bidrag til Chr. II.s Hist,
under Landflygtigheden — siges at have henhørt til en Samling af Portr. af
Slægtninge, som Carl V medførte paa sine Rejser. De to sidste Portr. i Sam
lingen ere Dronn. Elisabeths og Chr. II.s. Dronningens Portr. har til Overskr.:
Isabeau davstriche femme de Christierne Roy de Dinnemarcq. Kongens Portr.
bærer Overskr.: Christierne Roy de Dinnemarcq; hans Haar og Skjæg er brunt
med let rødligt Skjær; han bærer den gyldne Vlies i stor Ordenskjæde.
Da Kongen 1521 var i Nederlandene, blev han — foruden af Massys (se
ovenfor) — tillige malet af Albrecht Dürer, der herom fortæller i sin Dagbog
(2 Juli 1521): „Jeg aftegnede ham med Sortkridt ligesom ogsaa hans Kammer
tjener Antoni, og jeg maatte spise hos Kongen, som var meget naadig imod
mig.............Jeg har udført Kongens Portræt i Oliefarve; han gav mig 30
Guldgylden derfor . . . ." Om sit Indtryk af Kongen under hans Besøg i
Nederlandene beretter Dürer som Øjenvidne: „1k heb ook gezien boe het Volk
van Antwerpen zieh zeer verwonderd heeft, toen zy den Koning van Denemarken zagen, dat hy zoo een mannelyk schoon man was............. ook heb
ik gezien, hoe hem de Keizer van uit Brussel te gemoet is gekom en hem ont
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vangen heeft heerlyk en met groote pomp. Daerna heb ik gezien het heerlyk
en kostbaer banket welk hem de Keizer en Vrouw Margaretha gehouden heeft
op den volgenden dag.“ (Alb. Dürer in de Nederlanden, uitgegeven door
Fred. Verächter, Stadsarchivarius (fol. 84—85) Antwerpen 1840.)
Under Chr. IL s Ophold i Wittenberg 1523 malede Lukas Kranach et
Portræt af ham, der nu findes i Germanisches Museum i Nürnberg (se Dan
marks Riges Historie), ligesom ogsaa Kranach har udført forskjellige Træsnit
med Kongens Portræt til Hans Mikkelsens Fordanskning af det nye Testamente
(udg. paa Chr. II.s Foranstaltning) og til C. Sceppers Forsvarsskrifter. (Se
Allen, Breve, S. 208. — Strunks Katalog, S. 13. — Saint-Genois et Yssel
de Schepper, Missions diplomatiques de C. D. de Schepper. Bruxelles 1856.)
Foruden Dürer, der taler om Chr. II.s mandige Skjønhed, have ogsaa
andre Samtidige udtalt sig om hans Ydre. En Italiener, der saa ham ved
Indtoget i Bryssel 1521, bemærker bl. a., at han var „ben formato di corpore,
né grande, né piccolo“. Hvitfeldt siger, at „hånd vaar megit Laaden oc
haarige paa hans Krop oc vdi hans Ansict, huilckit betyder en hed Natur.
Hand vaar Herdebred oc fire skudden, og det hans Contrafey, som er hannom
efftergiort, oc endnu findis iblant oss, er hannom fast Enligit“. Hans Samtid
fandt, at han havde en Krigers Mine og en Konges Værdighed i sin Holdning.
Hans hele Person gjorde et Indtryk af Kraft og lod formode, at der i ham
boede en mandig og dristig Sjæl, der ligesaalidt skyede Krigens Farer som
manglede Raad, naar det kom an paa at bruge Kløgt og Forstand. (Se Allen,
De 3 nordiske Rigers Hist. II, S. 194.) I Tourneringer og alle ridderlige
Øvelser var han en stor Mester; han var en fortrinlig Skytte og en udmærket
Rytter. De forskjellige Porte ter af Chr. II bære Vidnesbyrd om, at hans
Ansigtsudtryk maa have været meget vexlende; medens Nationalgalleriets og
Rosenborgs Billeder ere prægede af Alvor og Tungsind, tyder Portrætet i
Bryssel paa et livfuldere Temperament. Dette stemmer med den hele Dobbelthed,
der gaaer igjennem hans Liv. Stundom var han — siger Allen — fri og
frejdig og tillidsfuld, udfoldende sin vældige Energi i kraftig og gjennemgribende Virksomhed, syslende med store Planer for sine Folks Bedste, om
sorgsfuld for de Undertrykte, mild og deeltagende endog i smaa Sorger hos
sine Nærmeste. Men til andre Tider syntes han behersket af en mørk Dæmon,
der enten drev ham til gruelige Gjerninger, eller lod ham modløs og fortvivlet
synke sammen i sig selv. Denne Mand syntes at bære tvende Hjerter i sit
Bryst. Lignende Karaktertræk fandtes iøvrigt hos Faderen, Kong Hans, der,
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trods Energi og Dygtighed som Regent, dog af og til overvældedes af en
Sindets Formørkelse med sygeligt Tungsind.
I Omgang var Chr. II sædvanlig venlig og vindende, og flere af hans
Mænd bevarede ligetil deres Død en trofast Hengivenhed for ham. Han taalte
baade Spøg og Modsigelse, „selv Bebrejdelser af sine Undergivne, uden at
vredes eller fatte Uvillie til dem, naar han var overbevist om deres Redelighed
og Oprigtighed og ikke sporede nogen Bagtanke“. Blev han hidsig, stammede
han og udstødte Eden: Guds Dross. Hans Tale gik let over i en noget
spottende og spydig Tone. I Skrift var han kort og fyndig. Alle Tidens nye
Ideer interesserede ham levende, og han søgte gjerne fremragende Kunstneres
og Videnskabsmænds Selskab. „Et Vidnesbyrd om hans egen stærke Person
lighed“ — siger Allen — „er det næsten uimodstaaelige Herredømme, han
udøvede paa sine Omgivelser. De bøjede sig ikke saa meget for hans Konge
magt som for hans overlegne Aands overvældende Styrke“. En fransk Afsending, som var her 1518, yttrer sig paa følgende Maade om Kongen: „der
som han kommer vel til Ende med sine Sager i Sverrig, vil han uden Tvivl
bringe Verden til at tale om sig, thi han er driftig og virksom til at handle,
har et stort Mod og megen Forstand, han forstaaer at forstille sig og er
hemmelighedsfuld i sine Planer og Foretagender“.
For alt, hvad der vedrørte Næringsdrift, Haand værk og Handels væsenet,
havde Chr. II stor Interesse og søgte paa sine Rejser at erhverve Kundskaber,
hvoraf han kunde drage Fordel for sit eget Land.
Til den borgerlige Stand var Chr. II fra sin tidlige Ungdom traadt i et
saa nært Forhold, som ingen anden Konge før ham, og hans Opdragelse havde
da ogsaa været en anden, end der i Almindelighed blev Kongesønner tildeel.
Ikke til en adelig Hovmester betroede Kong Hans sin Søn, men 6 Aar gammel
satte han ham i Huset hos den kjøbenhavnske Borger Hans Bogbinder, og
senere hos Jørgen Hintze. Hans Bogbinders Børn, Hans og Ambrosius, bleve
Chr. II.s trofaste Venner, der i den følgende Tid delte baade Ondt og Godt
med ham.
Meget taler for, at Chr. II kunde være bleven en af Danmarks bedste og
berømmeligste Regenter, og det er „en ubestridelig Kjendsgjerning, at i den
ikke ganske korte Tid af fulde fire Aar, fra Tiltrædelsen af Regjeringen i Be
gyndelsen af 1513 indtil ind i Aaret 1517 staaer Chr. II dadelfri; ingen
Anklage rejser sig imod ham for nogen Retskrænkelse; selv hans værste
Fjender have i disse Aar ikke kunnet tillægge ham nogen voldsom eller uret
færdig Handling eller paabyrde ham nogen Beskyldning for Brud paa Landets
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Love“ (Allen II, S. 345). Aaret 1517 — det Aar, da Dyveke døer — danner
Vendepunktet i hans Regjering, og nærmest ligger det at antage, at det er
Tabet af den, han elskede, og som saa grusomt blev revet fra ham, der har
bragt hans Naturs vilde Instinkter til Udbrud. Den milde Dyveke har mulig
vis udøvet en dæmpende Indflydelse paa Kongens Lidenskaber (se Allen,
S. 345), og en daarlig Tjeneste vistes sikkert Landet ved at rydde hende af
Vejen, hvormeget det end senere udraabtes som en fortjenstfuld Gjerning, til
Frelse for Kongens Sjæl og Salighed.
Chr. II saa anderledes derpaa; hans Sjæl opfyldtes af rasende Forbittrelse,
og han vilde have blodig Hævn. I længere Tid havde det været bekjendt i
Riget, siger en Samtidig, at Rigsraadet havde besluttet at skaffe Dyveke bort
(Allen II, S. 318). Man antog, at hun var bragt af Dage ved forgiftede
Kirsebær, og man paapegede Gjerningsmanden, Torben Oxe, som havde sendt
disse Bær (Hans Mikkelsen ansaa ham bl. a. for skyldig, se Breve og Akt
stykker til Chr. II.s Hist. I, S. 475). De fleste hørte — siger Allen — med
Deltagelse og Medlidenhed om hendes Død; thi Ingen hadede Dyveke. Efter
Samtidens Berettelser var hun „et godlidende, venligt Væsen, en lille Due
(som hendes Navn betød), der ikke gjorde nogen levende Sjæl noget Ondt.“
— Det var da heller ikke saameget den stakkels Dyveke, man vilde ramme,
som hendes Moder, den af Adelen saa forhadte Sigbrit. „Man kan ikke
andet,“ siger Allen, „end finde noget tvungent og opskruet i Samtidens For
argelse over Chr. II.s Forhold til Dyveke, der har fundet saa stærkt et Udtryk
hos hans tvende ældste Historieskrivere Svaning og Hvitfeldt. Man var jo
vant i Kong Hanses Tid til det, som værre var, man havde i mange Aar seet
paa denne Konges Forbindelse med en gift Kone, Fru Edele, Torben Bilde til
Sandholts Hustru, og man havde seet det uden at forarges. . . . Huitfeldt
fortæller med stor Fornøjelse morsomme Historier om dette Kong Hanses For
hold, medens Christierns Forhold til Dyveke er ham en Afsky og Forfærde
lighed. Men det gik her som saa ofte; man slog paa Vognen, men mente
Hestene. Sagen var, at naar Rigsraadet sigtede paa Dyveke, haabede det at
ramme Sigbrit, der var det sande Maal for deres Had og Forbittrelse.............
Dyveke blev da Slagtofferet . . . Livet blev hende berøvet, fordi man hadede
Moderen“. — At Rigsraadet, saavidt muligt, vilde holde Haanden over Torben
Oxe, var, hvad man kunde vente, og Beviserne mod ham var maaske ogsaa
utilstrækkelige, hvor berygtet og ilde anset han end var (en Samtidig siger:
„det, der ramte Torben, var, naar man betænker Forsynets Styrelse, dog ret
færdigt og fortjent“). Hans Skjæbne var dog beseglet, især da det kom op,

25
at han havde søgt med Vold at tiltvinge sig Dyvekes Kjærlighed, uden dog
at opnaa. sin Hensigt. „Havde jeg — sagde Kongen til Rigsraadet — havt
saa mange Frænder og Venner i Raadet som Torhen, da havde jeg vel fanget
en anden Dom; men havde Torben Oxe en Hals saa tyk som en Tyrs, skal
han dog miste den.“ (Se Allen II, S. 322). En Ret blev nedsat af 12 Bønder,
hvis Kjendelse gik ud paa, at de ikke dømte Torben Oxe, men hans egne
Gjerninger dømte ham. Heri laa et bestemt Skyldig, og Kongen bestemte, at
Torben Oxe skulde henrettes.
Hvis Adelen havde ment at fortrænge Sigbrit ved Dyvekes Død, blev det
en Skuffelse. Fra nu af er Kongen i aaben Strid med Aristokratiet, og netop
fra den Tid er Sigbrits Magt i bestandig Stigen, hun bliver nu officielt Kongens
første Raadgiverinde; „hun var hans anden Haand, baade hans Adel og Raad
søgte hende med Hat udi Haand“, siger Hvitfeldt. Toldvæsenet, hele Finansvæsenet og Møntvæsenet blev underlagt hendes Styrelse; næsten alle Rigets
Indtægter og Udgifter gik gjennem hendes Hænder. Selv med Dronning
Elisabeth stod hun paa en god og fortrolig Fod. „Elisabeth, der elskede sin
Ægtefælle, og hvis hele Liv var Hengivenhed og Opoffrelse for ham, overvandt
den naturlige Uvillie, hun maatte føle mod Sigbrit, og fandt sig uden Mod
stand i at omgaaes den Kvinde, der stod i saa høj en Gunst hos hendes
Ægteherre. Den simple Hollænderinde brugte mod Carl den Femtes Søster
det samme Frisprog, som hun var vant til imod Kongen selv og imod Alle.
Hun savnedes end ikke ved Dronningens Barselseng, hvor hun ogsaa som
erfaren og lægekyndig Kone kunde være til Nytte. Dronningen fodte første
Gang en Søn, Hertug Hans, anden Gang Tvillinger, begge Drengebørn. Dette
syntes Sigbrit var altfor galt, og hun udbrød: „Hvad skal vi med alle disse
Drenge? Hvor skal vi faa Lande fra til at forsørge alle disse Herrkens med?“
Hertug Hans blev overdraget hende til Opfostring og Opdragelse, hvorfor hun
paa Breve tituleres: den værdige, vise og fromme Frue, Moder Sigbrit, Hovmesterinde og Plejemoder for Hertug Hans af Slesvig, Prins til Danmark. —
Naar Kongen var fraværende, styrede hun tilligemed Dronningen hele Riget“.
(Se Allen II, S. 329.)
„Hun som Hollænderinde — siger Allen — tænkte højt om de borgerlige
Stænder og saa i dem den rette Grundvold for Statens Velmagt og Velstand:
dem vilde hun have hævede af deres ydmygede og fornedrede Stilling; men
disse Adelsmænd og Prælater, der tærede Landets Fedme, undertrykkede
Bonden, nedtrykkede Borgerne, hæmmede ved deres Særrettigheder Handel og
Vandel og Driftighed, hvis Haand hvilede tungt ikke blot paa de borgerlige
4

26

Stænder, men som med det anmassende Rigsraad i Spidsen vilde bringe Kongen
selv under deres Aag, lamme hans Villie og Virksomhed: dem hadede hun af
Hjertens Grund og vilde gjerne have traadt dem i Støvet. Det var Tanker
og Følelser, der fandt en dyb Gjenklang i Chr. IL s Hjerte.“
Til Sigbrit sluttede sig en Del Mænd — det saakaldte Sigbritske Parti
— af højst forskjellig Beskaffenhed, og een af dem var Didrik Slagheck, der
som Anstifter af det Stockholmske Blodbad skulde vinde en saa sørgelig Be
rømmelse; selv maatte han senere bløde under Øxen, da det gik op for Chr. II,
hvorhen hans Raad havde ført ham.
Foruden de Ulykkesspirer, der laa i Kongens egen Karakter,, var der en
anden Omstændighed, som mægtigt bidrog til hans Fald, nemlig Kampen om
S verrigs Besiddelse. „Kongen havde ikke Frihed til at lade dette Spørgsmaal
hvile eller skyde det tilside; han maatte løse det; det laa for ham med en
Skjæbnens Nødvendighed. Det var en Arv fra hans Fader og Forfædre,
Unionskongerne, som det var ham umuligt at opgive, og som han heller ikke
vilde opgive, thi han var fuldt og fast overbevist om sin Ret, og denne var
visselig ogsaa vel grundet. Men det kostede fire haarde Krigsaar, inden det
lykkedes ham at undertvinge Landet, og strax efter udbrød en ny Opstand,
der kuldkastede alt, hvad der var vundet; derpaa atter to Krigsaar. Ved denne
lange, fortærende Kamp udtømte han Danmarks og Norges Kræfter og nødtes
til at paalægge sine Undersaatter de utroligste Byrder. Herved fjernede han
fra sig ogsaa den Del af sine Undersaatter, som ellers vare ham hengivne,
Borger- og Bondestanden, i det Mindste i visse Dele af Riget; thi Byrderne
vare utaalelige; de vare nærved at segne under Vægten af dem, og der var
ingen Ende at se paa dem. Den ulykkelige Kamp med Sverrig gav ogsaa
først Lybeks Fjendskab sin farlige Betydning. Havde Kongen ikke havt denne
uheldbringende Arv, som han hverken formaaede at tage eller opgive, vilde
meget have stillet sig anderledes. Han vilde, naar hans Rigers Kræfter vare
usvækkede, vel have kunnet magte Lybek og gjennemføre sine Planer til
Handelens Fremme og Frigjørelse; det menige Folk, der ikke blev udpint af
Skatter, vilde have bevaret sin Hengivenhed usvækket for Kongen som dets
store Velgjører, og støttet paa Borger- og Bondestanden havde han vel været
istand til at bryde de priviligerede Stænders Modstand, gjennemføre sine Re
former og befæste sin Kongemagt“. (Allen, anf. Skr. II, S. 296.)
Efterat have betvunget Sverrig ved Vaabenmagt, lod Chr. II sig i Nov. 1520
krone i Stockholm som Arveherre, og Alle svore ham Lydighed. Men hvorledes
skulde nu denne Magt bevares i Fremtiden for ham og hans Efterkommere? Han
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kjendte af egen Erfaring et stort Stykke af Sverrigs Historie, hans Fader og
gamle Krigere og Rigsraader havde fortalt ham om ældre Tider, hvorledes det
var gaaet i første Kong Christierns Dage. Overalt saa han den samme Gjenstridigheds Aand, idelige Opstande, lange Fejder, korte Stilstande, aldrig Ro.
Hvad var Aarsagen til denne evige Uro, denne uophørlige Strid og Modstand
mod Retten? Ingen anden end den gjenstridige og ustyrlige Adel og for
nemmelig disse rige og mægtige Stormandsslægter, der hovmodige og trodsige
ingen Ærbødighed havde for Kongenavnet og mente sig skabte til at herske
og ikke til at lyde. Skulde det saaledes blive ved? Skulde det gaa ham
som hans Bedstefader eller som hans Fader, hvis Throne de havde søndersplintret, efterat han havde siddet 3 eller 4 Aar paa den. Skulde han i saa
mange Aar have ført den blodige, haarde, anspændende Kamp, have seet saa
mange af sine gjæveste Mænd lade Livet paa Valpladsen, have taalt Ydmygelser
og Nederlag, inden Sejren vandtes, have udtømt sine tvende andre Rigers
Kræfter til det Yderste for om et, to eller tre Aar at se hele Frugten af alle
disse Kampe og disse dyre Offre tabes ved en ny Opstand. Og dog vilde det
visselig gaa saaledes, saasnart Lejligheden viste sig gunstig, det udsagde hele
Fortidens Historie med de klareste Ord — det vilde ske, saafremt han ikke
i Tide tog kraftige Forholdsregler. Saadanne og lignende Tanker have sikkert
tidlig og silde pint Kongens Sind og tilsidst gjort ham tilgjængelig for hans
gejstlige Omgivelsers Raad. Kongen, mente disse, kunde vel give Tilgivelse
for Forseelserne mod ham selv, men ikke for Forseelser mod Kirken., og Sten
Stures Tilhængere vare jo paa Pavens Befaling lyste i Band. Bisperne kræve
da Dom over alle de aabenbare Kjættere, hvis Navne opregnes. „Disse holder
jeg“, siger Gustav Trolle i Klageskriftet, „alle lige gode og lige store i Kjætteri,
og jeg vil ingenlunde annamme noget mindeligt Forlig af saadanne Kjættere,
som have kastet sig op mod al Kristendommen med slige ubekvemme, aaben
bare og uærlige Gjerninger, baade den døde Kjætter Hr. Steen og alle de
Øvrige“. Derpaa opregnes alle de Misgjerninger, disse Kjættere have begaaet
mod Gustav Trolle og den hellige Kirke: Belejringen af Stæke, de grove Forhaanelser mod hans Person, hans Fangenskab, det voldelige Overfald paa ham
i Fængslet, hvorved han farligt saaredes, Nedbrydelsen af Kirkens Slot Stæke,
Plyndringen af Domkirken og Bispegaarden i Upsala, hvorved han og Kirken
havde mistet store Kostbarheder. Dernæst Plyndringen og Opbrændeisen af
Arnø Slot og Erkebisp Jacob Ulfsens voldelige Bortførelse i Fængsel; Over
faldet paa Bisp Otte i Vesteraas Domkirke og hans paafølgende Fangenskab;
Mester Jon Eriksens lange Fængsel og store Tab af Gods, dernæst Plyndring
4*
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og Vold mod Klerker, Kanniker og Præster i Upsala og mod Sognepræsterne
paa Landet, som man havde overfaldet og frataget alt, hvad de ejede, etc. etc.
— Da Oplæsningen af Klagen var forbi, sagde Kongen til Erkebispen: „Hr.
Erkebisp, lyster Eder ikke at have Fremgang i denne Sag med Mindelighed
og Forlig efter gode Mænds Afgjørelse, eller ville I, at det skal gaa efter
Lovens Strenghed?“ Erkebispen forlangte det sidste og bad indstændigen, at
alle de, som vare nærværende, maatte arresteres. En gejstlig Ret blev nedsat,
hvori begge Hovedklagerne, Gustav Trolle og Bisp Otte Svinhufvud havde
Sæde. Da tilmed intet Forsvar blev tilstedet, var Resultatet paa Forhaand
givet; de anklagede fandtes baade efter Kirkeret, Kejserret og Sverriges Lov
skyldige i Kjætteri. En Benaadning fra Kongens Side var ikke at vente; det
var ham kun altfor kjærkomment, at Bisperne vilde overtage Ansvaret og
lovede ham selv Himlens Løn, hvis han straffede Misgjerningerne. Vel var
der givet Løfter om Fred og Tilgivelse; men hvilken af Samtidens Fyrster
havde nogensinde ladet sig binde af et Løfte? Desuden havde Sverrig jo selv
lært ham, hvorledes man skulde holde Løfter. De havde for 21 Aar siden
valgt ham til Konge og med dyre Eder svoret ham Troskab, men brudt disse
Eder og i saa mange Aar med Vold og Magt og blodig Fejde forholdt ham
hans Krone. Hans Moder, Dronning Christine, havde de mod al Ære, Tro og
Love holdt i Fængsel. Saaledes kunde han ogsaa holde sine Løfter; Lige for
Lige. Desuden, hvad kom det an paa nogle Løfter eller nogle Liv, naar det
gjaldt en hel Fremtids Tarv. Saaledes maatte det vel staa for Kongen, og
den endelige Beslutning blev saa Fuldbyrdelsen af den forfærdelige Udaad, den
Række Henrettelser, der fik Navnet det Stockholmske Blodbad. Sverrigs Adel
mente Kongen dermed at knække og saaledes fortynde Rækken af Stormands
slægterne, at der skulde gaa lange Tider hen, inden de atter satte sig op mod
deres Konge. (Se Allen, anf. Skr.)
At Chr. II nogensinde har angret Misgjerningen, dertil findes intet Spor.
„Ved milde Midler udretter man intet; de Lægemidler, der formaa at ryste
den hele Krop, det er de bedste og virksomste“, yttrede Kongen Aaret efter
til Erasmus Rotterdamus paa sin Rejse i Nederlandene, hvor der iøvrigt fra
alle Sider blev vist ham saa stor Ære, at man faaer det Indtryk, at hans
Gjerning ikke regnedes ham til Last i meget høj Grad. Verden har siden den
Tid seet langt mere storstilede Myrderier med og uden Paaskud hentede fra
Religionen, og Staternes politiske Moral overfor besejrede Nationer er fremdeles
lige slap. At Chr. II i saa udpræget Grad har faaet Tyrannavnet heftet paa
sig, ligger vel nærmest i, at han rasede mod Undersaatter af en fremmed
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Nation, hvis Historieskrivere derfor have søgt at gjøre ham saa sort som
muligt og endnu i vor Tid ere fremkomne med de urimeligste Beskyldninger.
(Om Strinnholms, Sveriges Historias Omtale af Chr. II siger Allen i anf. Skr.
II, S. 402: „Jeg veed sjeldent i saa faa Linier at have seet sammendynget
saa mange Urigtigheder, dels uhjemlede, dels ligefrem opdigtede Fortællinger.
Jeg forstaacr ikke, hvorledes en alvorlig Historieskriver kan bekvemme sig til
uden Prøvelse at nedskrive slige Ting. Det er usømmeligt i vore Dage at
gjentage sligt“ osv. — Chr. II er jo endog blevcn beskyldt for at have henrettet Børn, at have flænget i Sten Stures Lig med sine Tænder etc.!). Tager
man en senere Tids Begivenheder i Svcrrig, ligaer det nær at sammenligne
med Carl IX.s Adfærd mod sine Modstandere, da han havde forjaget den ret
mæssige Konge Sigismund og lod hans Rigsraadcr henrette paa Torvet i Linkoping Aar 1600, skjøndt de efter deres Pligt og Ed maatte være den lovlige
Hersker tro. I Forvejen havde Karl IX efter Kalmars Indtagelse 1599 ladet en
stor Del af den ulykkelige, svenske Besætning henrette, endogsaa Slotspræsten,
og opsat Kommandanternes afhuggede Hoveder over Slotsporten. I Kalmarkrigen
lod den svenske Rigsmarsk Jesper Matsson Krus 300 norske Skytter, der havde
overgivet sig ved Nyløscs Kapitulation, indespærre i en Kirke, og da de vare
komne derind, lod han dem alle nedskyde. (Se Axel Larsen, Kalmarkrigen,
S. 191.) Naar Offrene høre til det menige Folk, lukke Bølgerne sig stedse
hurtigt over dem. En lignende Daad forøyet mod Stormænd, var sikkert sent
blevet glemt. Gaaer man atter en Række Aar fremad i Tiden, kommer man
til Carl X Gustavs Henrettelser paa Malmøs Torv af de Borgere, der ikke
havde kunnet finde sig i at skifte Nation med saa kort Varsel. For at
Dommen over Ghr. ILs Optræden ikke skal blive eensidig, maa historiske Træk
som disse ikke lades ude af Betragtning.
Allerede under Opholdet i Stockholm havde Chr. II syslet med store Lov
givningsplaner og bl. a. stiftet et nordisk Handelsselskab for Kjøbmænd fra
alle 3 Riger; han haabede, at dette Selskab skulde virke til, „at de tre
Riger herefter maa blive sammen udi en evig Fred og Endrægtighed“, medens
den nordiske Handel i Ind- og Udland skulde være fri og selvstændig og bryde
Hansestædernes Aag. — Efter Hjemkomsten til Danmark lagde han den sidste
Haand paa de store Lovgivningsarbejder, ved hvilke han „har rejst sig selv
et Mindesmærke, der vil staa urokket gjennem Tiderne. Der fremtræder i
disse Love ikke sjelden Træk af en Mildhed og menneskelig Deltagelse, en
Omsorg for de Ulykkelige og Hjælpeløse, der. gjør et velgjørende Indtryk. De
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vise, hvilke forunderlige Modsætninger, der kunde rummes i dette Hjerte“.
(Allen, anf. Skr. III, S. 4.)
I Chr. IL s Lov om Stranding og Vrag bestemte han, at alt Gods, der
ved Stranding reddes, uvægerlig skal tilhøre de Skibbrudne, der tidligere havde
været udsat for den umildeste Medfart. Nu skulde Lehnsmændcne under
Livsstraf være dem behjælpelige paa enhver Maade. Bisperne af Børglum og
Viborg, der hidtil havde havt en stor Indtægt af Vrag, vare højlig misfornøjede
med den nye Ordning, men bleve af Kongen henviste til det femte og syvende
Bud: Du skal ikke slaa ihjel, Du skal ikke stjæle. Selv opgav Kongen ved
Strandingsloven en aarlig Indtægt af 100,000 Gylden. I Retspleje og Rets
væsen foretog Chr. II store Forandringer, og Gejstlighedens Rettigheder bleve
stærkt beskaarne, ligesom den Afhængighed, hvori den danske Kirke hidtil
havde staaet til Romerhoffet i gejstlige Retssager, aldeles blev ophævet. —
For Kjøbstæderne gaves en Række Bestemmelser, som især med Hensyn til
Renlighed paa Gader og i Huse minde om Sigbrits Indflydelse. Lettelse af
Midlerne til Samkvem og Færdsel laa Kongen meget paa Sinde; han gjorde
Begyndelsen til at indføre et Postvæsen, og Kjøbstæderne skulde holde Vognmænd til Befordring af Rejsende. For Bondestanden viste Kongen stor Omsorg
og fastsatte bl. a., at Tiden for Gaardfæste baade paa Kronens og Adelens
Gods skulde være bestemt, ti, tolv Aar, længere eller kortere, og i den Tid
maatte Fæsteren ikke udvises af Gaarden. Dersom nogen Bonde i Høstens
Tid blev tilsagt til Jagthoveri og forsømte det, skulde han ej derfor lide Skade,
„efterdi det er Høst, og Bonden skal tage Vare paa sin Biering“.
Til Ophævelse af det ulidelige Vornedskab med Stavnsbundethed paabød
Chr. II, at „Slig ond, ukristelig Sædvane, som hidtil i Sjælland, Falster, Laaland
og Møn været haver med stakkels Bønder og kristne Mennesker at sælge og
bortgive ligesom andre uskjællige Kreaturer, skal ei efter denne Dag saa yder
mere ske; men naar deres Husbonde og Herskab farer uredeligen med dem
og gjør dem nogen Ulov og Uret, da maa de flytte fra det Gods, de paasiddde,
og ind paa Andres Gods, som Bønder gjøre i Skaane, Fyn og Jylland, og
give Husbonden deres rette Førlovspenge, før de flytte; og dersom Gaarden i
Bondens Tid er forfaldet og forarget, skal han oprette det igjen, inden han
affarer“.
Chr. II.s Love ble ve efter hans Fordrivelse af de jydske Rigsraader
offentlig brændte paa Viborg Landsthing „som skadelige og fordærvelige Love
imod god Politi og Regimente“. Hans Villie m. H. t. Bondens personlige
Frihed maatte vente paa sin Fuldbyrdelse indtil 1788! —
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Denne Tænkemaade overfor det menige Folk kan spores tilbage til Chr. ILs
tidligste Ungdom og skinner frem allerede i den af Kong Hans udstedte For
ordning af 1497 i Anledning af Sønnens Hylding, da det svenske Rigsraad
„samtykte, kejste og bebrevede Kong Hans’ ældste Søn Hr. Christiern for
Herre og Konge at være over alt Sverriges Rige efter hans Hr. Faders Død“.
Forordningen slutter bl. a. med følgende Bud: Er der nogen af vore Fogeder,
som haver sig anderledes imod Eder, end tilbørligt er, da giver os det tilkjende; vi ville da sætte Eder andre gode Karle i hines Sted, som skulle blive
ved Lov og Ret“.
Om Skolevæsenet traf Chr. II nye Bestemmelser og ophævede gamle Mis
brug. „Skulle de og ikke herefter have Ferier udi Skolerne, som de hidtil
havt have, eller slaa Børnene saa umaadeligen og uskælligen med Ris, som
de hidtil gjort have“ — bestemte den nye Lov.
Literære Foretagender af national Betydning fandt i Kongen en varm Be
skytter; han støttede Christiern Pedersen ved Udgivelsen af Saxe, og under
sin Landflygtighed sørgede han for en dansk Bibeloversættelse. — Skjøndt
Chr. II var hjemme i Tydsk, vilde han dog kun benytte dansk og svarede
f. Ex. engang paa et tydsk Brev med følgende Tilrettevisning: „Vor Gunst
tilforn! Vid, at os forundrer, hvi at Du ikke skriver os til paa Danske, efterdi
Du vedst, at vi forstaaer det bedst“ osv. Da han sad fængslet paa Sønder
borg, begjærede han at faa en Bibel, men da man sendte ham en tydsk,, viste
han den tilbage og forlangte en dansk. (Se Allen, anf. Skr. III, S. 39.)
Med Reformationen maatte Chr. II, der selv var en Fremskridtsmand og
forud for sin Tid, nødvendigvis føle Sympathi, og han var utvivlsomt i sit
Hjerte luthersk, selv om han af politiske Aarsager vaklede.
Chr. II tilhørte helt den nye Tid, og Kampen mellem ham og den gamle
Tid maatte blive uforsonlig. Hans Reformer vare saa mangfoldige og gjennemgribende, at han paa alle Punkter maatte komme i Strid med de priviligerede
Stænder. Saa kom da det Øjeblik, da den jydske Adel rejste Oprørsfanen for
at standse ham paa hans Vej og særligt hindre ham i at gjøre Danmark til
et Arverige ligesom Norge og S verrig og befri sig fra Haandfæstn ingens hæm
mende Baand. Oprøret traf Kongen aldeles uforberedt, da Penge og øvrige
Krigsmidler vare udtømte ved Kampen med Sverrig. Chr. ILs troløse Far
broder, Hertug Frederik, sluttede sig til Oprøret og indgik Forbund mod Kongen
med Hansestæderne. Stillingen blev derved haabløs, da Chr. II paa Grund af
Krigen med Sverrig ikke havde havt Penge til at holde Flaaden i kampfærdig
Stand, hvilket nu bittert hævnede sig. Af alle disse Ulykker lod Kongen sig
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overvælde og lamme, Kraften var brudt, og han veg uden Sværdslag, da han
indsaa, at han vilde blive sine Fjender, Hertug Frederiks og Lybeks Fange.
Den 13 April 1523 gik Kongen — ledsaget af Dronningen, sine tre smaa
Børn og en Skare trofaste Mænd, der ikke vilde svigte i Ulykken — ombord
paa sin Flaade og sejlede til Nederlandene for der at søge Hjælp. Den højhjertede Dronning Elisabeth afslog Tilbudet om at blive og skille sin Skæbne
fra Kongens. „Ubi rex meus, ibi regnum meum“ (hvor min Konge er, der
er mit Kongerige), skal hun have svaret. Kjøbenhavns Borgere, der ligesom
Sønderjyderne og Malmøes Beboere havde bevaret Troskaben mod Chr. II, saa
med Sorg deres Konge drage bort og viste deres Hengivenhed ved mandigt
Forsvar af Staden.
„Christiern II.s Løbebane som Konge var nu sluttet. Han blev afbrudt
midt i Løbet, og hans Gjerning blev kun et Brudstykke. Hans Stræben var
stor: i den laa som i en Spire de store Mærkeaar i Danmarks Historie 1536,
1660 og 1788. Maalet var større, end at det kunde naaes ved et enkelt
Menneskelivs Anstrængelser. Hans Herskerrolle var forbi, men ikke hans Strid
og Møje. Under en tiaarig Landflygtighed følte han al den Nød, alle de Savn,
Ydmygelser og Skuffelser, som falde i den Forladtes Lod.“ Forsøget paa at
gjenerhverve Riget mislykkedes.
(Se Heise, Chr. II i Norge og hans
Fængsling.) Det Lejde, man gav ham, blev brudt, og han selv som Fange ført
til Sønderborg Slot, hvor han holdtes fængslet i henved 17 Aar, og senere førtes
til Kallundborg. (Se A. D. Jørgensen, Afh. 1 Danske Magazin 5 R. I S. 1.)
„Blodige’Kampe, en lang Aarrækkes urolige Fejdetilstand og en uafviskelig Plet
paa Danmarks Skjold blev Følgen af Kong Frederiks og hans Raaders Færd.“
(Se Allen.) I 27 Aar sukkede Chr. II i Fængsel. Fra Fængslet bares han
til Graven. „Hadet standsede ikke her, men forfulgte ham udover Livets
Grænser. Hans Minde fordærvedes af partiske og uvidende Historieskrivere.
De vidste at fortælle alt det Onde, han havde gjort, og en god Del til, men
glemte hans gode Gjerninger. Saaledes forvansket overgaves hans Minde til
Efterslægtens Had og Forbandelse. Har Chr. II haardt forbrudt sig, har han
ogsaa bødet haardt.“
Folket sørgede dybt over Tabet af sin Forsvarer. Det sang:
Bort da fløi den gamle Ørn,
Alt med sine Unger saa smaae:
De andre Smaafugle de bleve saa vilde,
De vidste dem ingen Raad.
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Nu sidder Høgen i Egetop,
Og breder han ud sin Vinge:
De andre smaa Fugle, i Skoven ere,
Han monne saa jammerlig tvinge.

Nu sidde alle de andre smaa Fugle,
De tie saa qvær som Sten:
De have nu mist deres deilige Sang,
Naar Gud vil, fange de den igjen.

Gud han da hjælpe den fattige Ørn,
Som flyver over vilden Hede.
Han veed sig hverken Led eller Ly,
Hvor han tør bygge sin Rede.

Kurfyrstinde Anna af Sachsen. Datter af Kong Christian III; f. 22 Nov.
1532 f 1 Okt. 1585 i Dresden af Pest, begr. i Freiberg; g. 7 Okt. 1548 i
Torgau med Hertug (senere Kurfyrst) August af Sachsen (f. 31 Juli 1526
f 11 Febr. 1586, begr. i Freiberg).
Kopi. Halv Figur. En face t. venstre. Sort, guldindvirket Dragt
med Skindkrave og derover opstaaende Pibekrave. Om Halsen svære
Guldkjæder, hvori et Kors med tre store Perler. Haaret skjult af et hvidt
Lin, hvorover en guldindvirket og perlebesat Hue. Betegnet: Anna gebornn
aus Königlichem Stamme Dennemarck, Herzogin und Kurfürstin zu Sachsen
etc. H. 59 B. 50.
Billedet er i 1858 afgivet fra Frederiksborg Slots Loft til Rosenborg. —
Paa en af Dresdens Pladser er der i nyere Tid rejst en Statué af Kurfyrst
inden, „Mutter Anna“, som hun endnu kaldes i Sachsen. Bekjendt er hun
bl. a. ved sin uhyre Korrespondance; den Del, der er bevaret heraf, fylder i
Kopibøger 89 Foliobind, foruden en utallig Mængde løse Breve og Billetter, der
ikke ere indførte i Kopibøgerne. Se Troels Lund i Dansk biografisk Lexikon
I S. 284. En Del Breve fra Kurfyrstinden findes i det af Arkivar Wad paa
Herlufsholm Stiftelses Foranstaltning udgivne Værk: Breve til og fra Herlu
Trolle og Birgitte Gjøe. — Fra den Tid, Birgitte Gjøe var i Dronning Doro
theas Jomfrukammer, skrev sig Venskabet med den unge Prinsesse, og saave
Herluf Trolle som Fru Birgitte vare med i det Følge, der ledsagede Anna paa
hendes Brudefærd til Torgau. Senere vedligeholdtes Forbindelsen ved Korre
spondance. Se ovenn. Værk II S. 25, samt: v. Weber, Anna Churfürstin zu
Sachsen, Leipzig 1865.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Kurfyrstinde Anna af Sachsen,
født Prinsesse af Danmark.

Dronning Sophie af Danmark,
Prinsesse af Meklenborg.

født

Pacht & Crone.

Frederik II og Dronning Sophie.
Buster

paa

Rosenborg.

Dronning Sophie af Danmark, Kong Frederik II.s Gemalinde, Datter
af Hertug Ulrik af Meklenborg; f. 4 Sept. 1557 i Wismar, g. 20 Juli 1572
paa Kjøbenhavns Slot og kronet den følgende Dag i Frue Kirke af Sjæl
lands Biskop Poul Madsen, f 4 Okt. 1631 paa Nykjøbing Slot paa Falster,
begr. i Hellig tre Kongers Kapel i Roskilde Domkirke. — Halv Figur.
En face t. venstre. Venstre Haand lagt over højre. Bærer hvid Under
kjole, rød Fløjels guldindvirket Overkjole. Pibede Manchetter; to Finger
ringe. Svære Guldkjæder om Hals, Bryst og Liv. Hængesmykke om
Halsen og derunder et Kors. Puffer paa Skuldrene. Højt opstaaende,
enkel Pibekrave. Paa Hovedet en med Guld og Perler prydet Hue, der
dækker begge Øren. H. 72 B. 54.
Billedet her gjengivet i Fototypi.
5*
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Samme. —
Malet som ældre; bærer sort Kjole, Lin paa Hovedet og stor Pibe
krave; dobbelt Perlesnor om Halsen.
I Baggrunden grønt Drapperi.
H. 51 B. 44.

Se Høyen og Vedel Simonsens haandskrevne Fortegnelse over Maleri
samlingen paa Frederiksborg, hvorfra begge Portræter ere afgivne vistnok
i 1858.
I Kong Christian den Fjerdes Historie giver Slange folgende Karakteri
stik af Dronning Sophie: „Hendes Majestæt kand med Sandhed berømmes af
mange og store Dyder, og særdeles af hendes Gudfrygtighed og store Forstand.
Hun hafde ikke alleneste læst Bibelen mange Gange igjennem, men endogsaa
alle Dr. Morten Luthers og andre lærde Mænds gudelige Skrifter, saa at hun
var saaledes oplyst og fast i sin Religion, at hun frygtede ikke for at binde
an med de, som vare paa de vrange Troes Veye, for at overbevise dennem
deres Vildfarelser. Hun var og af den Forstand, at hendes Søn Kongen udi *
mange vigtige Rigens Sager baade søgte og fandt hos hende de beste Raad,
som han gierne fuldte. Hun førte sig udi alle Tilfælde op, som en Dyde-fuld
Dronning med Pragt, naar hendes Majestæt skulle udviises, dog med en
skikkelig Sparsommelighed, saasom hun var i sin Tiid den fornuftigste Hus
holderinde, som findes kunde. Self var hun aldrig leedig, og hendes Fruen
timmer holdte hun stedse i Arbeyd og fra Ørkesløshed. Hun var Gafmild mod
Kirker, Skoler og Hospitaler, hvilket de mange store og smukke Stiftelser
endnu denne Dag bærer Vidne om, og særdeles det skiønne Hospital, som udi
Nyekiøbing-Bye udi Falster af hende self blev stiftet og oprettet. Hun blef og
derfor af Gud særdeles velsignet, thi hun efterlod sig store Midler, beløbende
sig over to Millioner eller Tiuge Tønder Guld, hver Tønde Guld paa dend
Danske Maade til 100,000 Rixdaler beregnet: som bestode udi reede Penge
her og der hos en og anden saavel inden som uden Riget paa Rente udsatte,
desligeste udi en stor Del kostbare Klenodier af Ædelstene og overflødigt
arbeydet Guld og Sølf.“
Jfr. Nachricht von der Verlassenschaft der verwittweten Königin von Däne
mark Sophia gebohrnen Herzogin von Meklenburg, aus Archiv-Urkunden, i
Schlegel, Samlung zur Dänischen Geschichten II, 4 Stück, S. 131 — og Howell,
familiär letters II, S. 175: „. . . she was reputed the riehest Queen of
Christendom“.
Ikke fuldt 15 Aar gammel havde Dronning Sophie besteget Tvillingrigets
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Throne ved sit Giftermaal med Fr. II, der den Gang havde fyldt de 37 Aar.
Det var altsaa, som Anders Sørensen Vedel udtaler i sin Ligprædiken over
Kongen, „fast paa høj Tid, at Hans Maj. tog sig til Ægte en gudfrygtig Person
af god Stamme og Herkomst, at Gud almægtigste maatte velsigne H. N., at
han nu kunde lade efter sig Livsarvinger og endogsaa den, som kunde staa
Land og Riger fore efter hannem i sin Tid. Hvad for Anslag herpaa ere gjort,
vide de hedst, som herudi have været brugt og ere nu meste Parten hos
Herren. Dette maa vel være alle Mand vitterligt til Guds hellige Navns Ære
og Andre til et nyttigt Gudeligheds Eftersyn, at dersom H. kgl. Maj. havde
ikke havt Gud almægtigste nærmere udi Raad med sig end Mennesken, og
Gud havde ved nogle faa af H. N. fornemme tro Raad ladet hannem alvorligen paamindes, da menes vist, at det skulde gaaet noget anderledes end
som det siden Gud ske Lov er gangen“. Og visselig kunde det være „gaaet
noget anderledes“, thi Fr. II.s Hjerte havde fra den Tid, han som ung resi
derede paa Malmøhus, tilhørt hans Hofmesters unge Broderdatter Anna Hardenberg, der tjente i Dronningens Jomfrukammer. For hendes Skyld havde han
været døv for Moderen, Dronning Dorotheas, talrige Formaninger til at indtræde
i „den Gottgefelligen ehligen freyen Stand“ (se Geh. Ark. Aarsberetn. I S. 102);
for hendes Skyld udeblev han fra sin Faders Dødsleje, skjøndt Dronningen
sendte ham Brev paa Brev med Opfordring til at haste over til Kolding (Geh.
Ark. Aarsberetn. I S. 82—83). Prinsen vidste jo, at Dronningen netop nu
satte alt ind paa at skaffe hans Elskede gift med en anden hurtigst muligt,
inden Fr. havde besteget Thronen og som Konge havde Magten til at hindre
Planen; fire Dage før Chr. III.s Død havde Dronningen jo skrevet: „Min hjærtekjære Søn, jeg kan ikke skjule for Dig, at jeg vel har hørt, at det, hvad Du
skriver mig til om Anna, har været paa Tale, dog er det ikke fuldt vist“. I
det Øjeblik, da Fr. selv skulde sætte Kongekronen paa sit Hoved, saa han sig
pludselig nedstyrtet fra alle sine glade og lykkelige Forhaabninger. Den Kvinde,
han elskede højest, skulde nu være en andens Brud. At Fr. har kæmpet for
at bevare sin Lykke, tør vel betragtes som givet,
det fremgaaer ogsaa af
Vedels Ord, og mange Aar skulde gaa hen, inden begge Parter bleve gifte —
men da var det hver med sin. Fr. II savnede Kraft til at sætte sin Villie
igjennem overfor Moderen, Rigsraadet og den Elskedes egne Betænkeligheder.
Nu lagde ogsaa Kongegjerningen Beslag paa hans Tanker, først Ditmarskens
Undertvingelse:
Kong Frederik rider i Ditmarsken ind
Med høien Rat og Rosenkind.
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Om dette Tog handler vor sidste historiske Folkevise. — Saa kom den lange,
blodige Kamp for Unionens Fornyelse, den nordiske Syvaarskrig (1563—70).
Under Krigslarmen, da der spilledes saa højt et Spil om Land og Rige, var
der ingen Tid til Tanker om Kjærlighed eller Ægteskab, og det synes, at
Fr. stedse har været den Elskede tro; det er vel mere end et rent Tilfælde,
naar vi, som kunne nævne en lang Række af Kvinder, der have givet sig
hen for vore Konger, ikke formaa at paavise en eneste, i hvis Arme Fr. II
har hvilet“. (Se Bricka, Frederik ILs Ungdomskjærlighed.) Da Krigen var
endt, stod Sagen endnu paa samme Punkt, og Kongen har da sikkert gjort sit
sidste Forsøg paa at rydde Hindringerne afvejen. Det mislykkedes. Fr. II
indsaa nu Nødvendigheden af al indgaa et politisk Ægteskab for at skaffe
Landet en Thronfølger. Han var dog kun en lunken og modstræbende Bejler
og forspildte stadig Enkedronningens og Kurfyrstinde Annas Bestræbelser.
Først efter at Enkedronningen var død uden at have set sit Hjertensønske
opfyldt, lykkedes det en ny moderlig Veninde at indfange det kongelige Vildt.
Hans Faster Elisabeth, gift med Hertug Ulrik af Meklenborg, kom selv og
medbragte hele to Prinsesser, den 17aarige Margrethe af Pommern og sin egen
14aarige Datter Sophie. Endnu søgte Frederik at sno sig fra Sagen og paa
stod, at Frøken Margrethe ikke svarede til det ham foreviste Portræt; men
Fasteren slap ikke Taget, og Kongen saa sig snart forlovet med sin lille
14aarige Cousine Sophie. (Troels Lttnd, Frederik II, i Museum). Hvad der
under disse Afgjørelser foregik i Kongens Hjerte, vide vi gjénnem et mærkeligt
Brev fra Anna Hardenherg til Birgitte Gjøe. (Se Wad, Breve til og fra
Herluf Trolle og Birgitte Gjøe II S. 187. — Jfr. Bricka, anf. Skr. S. 91). I
Brevet omtales Kongen under Benævnelsen „Borgmeder Søn“, og der gives
Meddelelse om en Samtale mellem Anna Hardenberg og Hertuginde Elisabeth,
der efter samme „Borgmeder Søns“ Anmodning havde stævnet hende til Møde
for at tale om hans Hjerteanliggende.
Svigerforældrene og den unge Brud vare nemlig fra Nykjøbing dragne
nord paa med Kongen for at bese Riget og vende hjem til Lands over Kolding.
Men efterhaanden som Kongen nærmede sig Jylland, blev han mere )g mere
trang om Hjertet. „Og der Borgmeder Søn drog fra Odense, da var han ret
bedrøvet og klagede haardt, hvorledes hans Samvittighed trykkede ham, og
sagde, at han ikke kunde give sig tilfreds, før han kom Anna til Orde, at han
kunde høre hendes egne Ord, om hun havde og villet give den Sag over med
en god Villie“.
Hertuginde Elisabeth, der nu saa Faren, søgte at tale Kongen fra hans
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Forsæt og overbevise ham om, „at det vilde ikke skikke sig, at han talte
med hende“; Fr. II blev dog ved sit, at Anna Hardenbergs Samtykke skulde
indhentes, og Hertuginden tilbød saa selv at udføre dette Hverv. Hun indbød
Anna til en Sammenkomst paa Hønborg Slot, og Indholdet af Samtalen kjende
vi fra det ovennævnte Brev. Hertuginden fortalte, hvad der var foregaaet i
Odense, spurgte, hvad Svar hun skulde bringe Kongen. Anna Hardenberg
svarede, at hun var veltilfreds; hun havde skrevet Kongen sin Mening til
derom, og derved vilde hun lade det blive. Hertuginden roste Annas hele
Optræden i denne Sag og omtalte, hvor meget godt Kongen talte om hende,
og hvorledes han tilstod, at det var hende, „der havde raadet ham fra i den
Handel, og at det havde for længe siden været skeet, havde hun ikke været
der saa meget imod“. Men, fortsatte Hertuginden, det hun særlig frygtede for,
var at Kongen „skulde faa en ond Samvittighed i Fremtiden, fordi han saa
havde forvendt hendes Lykke“; hun havde derfor talt med Kongen om at faa
Anna Hardenberg godt gift. Der var jo den gamle Handel mellem Anna og
— (Navnet nævnes ikke i Brevet, men Vedkommende betegnes forsigtigt blot
som hendes „Broder“). — Kongen havde dertil svaret, „at han vilde give
tusind Daler til, at det var skeet“, men han frygtede, at hendes „Broder“ ikke
vilde mere, thi Kongen havde to Gange søgt at faa „Broderen“ gift med
Andre, men formærket, at han ikke vilde gifte sig, „thi han havde en Frue
kjær“. Af samme Grund frygtede han, at „Broderen“ nu ikke vilde ægte
Anna Hardenberg, og om Anna sagde Kongen, at „han vidste, hun var saa
gudfrygtig, at hun ikke sanitykte noget, førend han var gift“. — Hvad mente
nu Anna om denne gamle Handel? Hendes Svar til Hertuginden blev klart
og tydeligt: hun „bad hende tale med Holger og Jørgen Rosenkrands om
hendes Broder“, det vil sige: træffe Aftale om Forbindelsen. Derpaa tilføjes i
Brevet: „Saa lod jeg hendes Naade formærke mit Hjerte i den Sag, men
hendes Naade lovede mig hart, at det skulde blive uformærket i alle Maader.“
Anna Hardenberg havde nu ikke blot givet Kongen hans Løfte tilbage,
men selv lovet sig til en Anden, nemlig den Medbejler, som Kongen to Gange
havde søgt at faa gift med Andre. At Kongens Følelser ikke vare forandrede,
kunde fremgaa af et Bud, han just i de samme Dage sendte hende angaaende
nogle Klenodier, vistnok Fr. II.s tidligere Gaver til Anna. Hun lader forhøre
om, hvorledes der skal forholdes med disse Smykker, og Fr. II sendte hende
det Svar, at hun skulde beholde dem: han undte hende gjerne det, der var
meget bedre. Ogsaa i den følgende Tid havde Kongen ondt ved at vænne sig
til Tanken om, at hun var tabt for ham, og Efterretningen om hendes Bryllup
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11 Jan. 1573 rev paany det gamle Saar op. Hendes Ægtefælle blev Adels
manden Oluf Mouritsen Krognos, Rigsraad og Forstander for Herlufsholm. Et
halvt Aar efter opløste Døden dette Ægteskab, og i 16 Aar levede Anna
Hardenberg stille som Enke, indtil hun kaldtes bort 15 Febr. 1589. et knapt
Aar efter sin kongelige Bejlers Død.
Fr. II.s eget Ægteskab blev mere langvarigt, og der synes at have været
en hjertelig Forstaaelse mellem ham og Dronningen. Hun fulgte ham overalt
paa hans Rejser i Landet, og i sine Dagbogsoptegnelser omtaler Fr. II hende
stadig som „mynt Soffye“.
„Saadant deres Giftermaal og Ægteskab“ — siger Anders Sørensen Vedel
i sin Ligprædiken — „begyndt udi sand Gudsfrygt og alvorlige Guds Paakaldelse, haver Herren efter sit hellige sanddrue Løfte velsignet i mange Maader.
Hans Naade lod sig hende jo længere jo mere befalde, ikke alleeneste for
hendes dejlige Skabning, men mest for hendes Dyds og Fromheds Skyld. Hans
Naade haver havt sin Livstid en tryg, lydig og forstandig Hjælperinde udi
Hendes Naade, som aldrig haver været Hans Naade noget imod, eller befattet
sig med den Deel, som hørte til kongelig Bestilling i det aller mindste, men
flitteligen varede paa sin kjære Herre, at giøre hannem alting til Takke, med
synderlig Snildhed og Belevenhed, saa H. N. er baade i Ord og Tale og al
Omgjengelse, ikke alleeneste en meget ydmyg Fyrstinde mod alle, men ogsaa
ganske forstandig til at føie sig efter Tiden og Lejligheden“. —
Samlivet skulde ikke blive saa langt, som man efter begge Ægtefællers
Alder og Sundhed kunde have formodet. Vel var Fr. II „af Naturen en før,
karsk og tidig Mand“, men den Tids Sædvaner kunde paa visse Punkter nok
tage paa Helbreden og ved de overdaadige Gjæstebud, som Etiketten ved
mange Lejligheder udfordrede, var det vanskeligt at iagttage Maadehold.
„Konning Frederik sidder paa Koldinghus,
Med Riddere og Svende drikker han godt Rus“,

hedder det i Folkevisen, og især i de unge Dage har Kongen neppe holdt sig
tilbage, naar:
Han holdt Kollatz med Adelen sin,
Og gjorde den lystig og glader,
Og drak med den den sødeste Vin,
Som Landsens Herre og Fader.

„Man mener vel“, siger derfor A. S. Vedel i sin Ligtale, „at dersom
Hans Naade kunde havt Aarsag for fremmede Fyrsters og udlændiské Legaters
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og andre sine gode Mænds daglige Omgjængelse at holde sig fra den almindelig
skadelig Drik som nu over al Verden, iblandt Fyrster og Adel og den menige
Mand altfor meget gjængs er, da synes for menneskelig Øien og Tanker, at
H. N. kunde levet mangen god Dag længer.“
Skjøndt Fr. II følte sig noget svag, drog han dog i Vinteren 1588 til
Sønderborg, hvor hans Broder, Hertug Hans den yngre, agtede at fejre sit
Bilager. Under hele Rejsen var Kongen syg, Bryllupsfestlighederne tog yder
ligere paa Kræfterne, og paa Hjemvejen forværredes hans Tilstand saaledes,
at Dronningen i stor Hast maatte hentes fra Haderslev til Antvorskov, hvor
Kongen var taget ind. Udmattet som Dronningen var efter den ilsomme Rejse,
vaagede hun dog allerede den første Nat over sin syge Husbond, og i de faa
Timer, han endnu levede, veg hun ikke fra hans Leje, plejede og trøstede
ham, bad for ham og med ham, indtil han Kl. 4Vg om Eftermiddagen 4 April
1588 „sagtelig og sødelig som udi en Søvn eller Svimelse“ sov hen i Dron
ningens Arme. (Se Werlauff, Sophie af Meklenborg i Historisk Tidsskrift 111
og Bering Liisberg, Ghr. IV.)
Dronningens Sorg over Tabet af sin Ægteherre og hendes Bekymring for
Fremtiden viser sig tydeligt i et Brev, hun sender Faderen, Hertug Ulrik af
Meklenborg faa Dage efter Kongens Død. „Godt weis wie hertzlich betrobett
ich mit meinen kleinen Kindern sitze, vnd nun fast keinen Trost mehr habe,
ach keine Zuflucht ahne zu Godt vnd zu E. G. Ich hofe E. G. werden mich
och in meinem elende, dahr ich leider in bin, nicht fürlassen werden, sonderen
mich beistehen, den ich nicht weis wie ich es anfangen sol oder was ich don
sol, den ich nich fil mit sonchen hendellen vmgangen habe, vnd och sonst fon
keinen Sachen weis, den mich der Konigk nichts hatt bei seinen leben wissen
lassen fon seinem handel................... ; den dach tzu foren eh er fürscheidett,
do hede ihm der Docktter vnd Herr Kristoffer der Prediger gefragett, ob er
nicht fürordenen wolde wie es mith mich vnd mit meinen Kinderen scholde
geholden werden: so hette er geanttworttet, er konde es nu nicht thun aber
er wolde mich vnd die Kinder Godt vnd seine Onderthanen befellen, er wüste
wol, die wurden mich und meine Kinder nicht fürlassen. Was nu die Rett
don werden, dass wirtt die Tzeit geben................ “
Formodentlig har det ikke været Fr. II.s Hensigt, at Regjeringen skulde
gaa over i Dronningens Hænder, siden ingen Aftaler derom vare trufne, og
der vilde jo unægtelig have været den Fare ved en saadan Ordning, at Rigernes
Styrelse let kunde være kommet til at udgaa fra Meklenborg; hos Hertug Ulrik
hentede Dronningen efter Kongens Død Raad i alle Forhold.
6
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Allerede 15 April udstedte Rigsraadet fra Antvorskov et aabent Brev om,
at det havde overtaget Styret som Formynder for „den udvalgte Prins og unge
Herre, Hertug Christian den Fjerde“, hvorved Dronningen altsaa udelukkedes
fra Formynderskabet. Til Gjengjæld fik hun den afgjørende Stemme i Alt,
hvad der vedkom den udvalgte Konges og de yngre Børns personlige Forhold,
Ret til at repræsentere Kongehuset og Landet samt fri Hofholdning, paa hvilke
Slotte hun lystede (se Troels Lund, Chr. IV.s Skib paa Skanderborg Sø, I,
S. 15. — Jfr. Slange, Chr. IV.s Historie I, S. 7—8).
Rigsraadet havde opnaaet Magten i Danmark og Norge, og Enkedronningen
havde trods sin af hendes Fader understøttede Protest maattet renoncere, idet
hun „udi denne Handel skikkede sig efter de Tiders Tilstand, thi det havde
været hende altfor hart hermed igjennem at trænge“.
Tilbage stod saa Sønderjylland og Holsten, hvor Forholdene vare mere
indviklede, idet begge Lande vare delte i en kongelig og en hertugelig Del,
og Holsten var et Lehn af den tydske Kejser. Desuden var det „saaledes
sluttet imellem begge Husene, det Kongelige og det Fyrstelige Gottorpske, da
Delingen skeede mellem Kong Christian III og hans Brødre, at de Aar om Aar
skulde skiftes til at regjere................ Da blef blandt andet u-deelt og under
Fællesskab imellem dem alle tre efterladt den Magt og Myndighed, som de
skulde have over Prælaterne og Ridderskabet. Denne Magt og Regjering vexler
om hver Aar paa St. Mikkels-Dag, saa at dend, som antager det, kaldes det
Aar Regjerings-Herre; og de Befalinger som udgaaer enten til bemeldte Præ
later, Ridderskab eller andre, som ere samme Fællesskab undergifne, blive vel
udgifne i begge Herrernes Nafne, men alleneste forseglede med den Herres Seigl,
som det Aar fører Regjeringen“. (Se Slange, S. 77 — 78.)
Medens Holsten var et Lehn af den tydske Kejser, var derimod Sønder
jylland et dansk Lehn bl. a. med „dend Forskjel, at Slesvigske Prælater og
Ridderskabet dømmes efter Kong Waldemar dend Andens Jydske Lov, dernest
at de maa eller tør ikke indstefne dend for høiere Ret. Thi dersom de det
gjøre, falde de i Kongens høieste Unaade, efter det Exempel, som den lærde
Arnisæus, Professor til Helmstad, som siden kom herind i Danmark og blef
Kongens Lif-Læge fortæller, at denne Konge (Chr. IV) lod sætte Ild paa en
Slesvigsk Adelsmands Gaard, som understood sig først Land-Retten med nogle
u-sømmelige Ord at overfalde og dernest truede at ville indstefne samme Dom,
som faldt ham imod, til dend Keyserlig Cammer-Ret; hvilket Kongen med
saadan U-naade optog, at hånd befoel, hans Gaard strax med Ild at skulle
anstikkes og opbrændes, for at viise hannem, hvor formasteligen band forgreeb
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sig imod den høieste Magt, som hånd som Konge hafde over Hertugdømmet
Slesvig, hvilket var Danmarkes Rige tilhørende, og som ikke hørte eller burde
svare under det Rommerske Tydske Rige eller den Keyserlige Ret. Denne
Hændelse fortæller bemelte Arnisæus self at have seet, da Gaarden stood udi
Røg og Brand“. (Se Slange, S. 78 — 79.)
Disse indviklede Regjeringsforhold var der netop paa dette Tidspunkt
(1588) en Mulighed for at om ordne, idet Thronen i den hertugelige Del af
Hertugdømmerne var ledig; Aaret før var Hertug Frederik død, og hans Efter
følger, Philip, var umyndig. Øjeblikket kunde benyttes til at erhverve alt til
bage under Danmark ved at faa Landdagen til at forbigaa Philip og vælge
alene Chr. IV til Hersker i ikke blot den kongelige, men ogsaa den hertuge
lige Del. (Se Troels Lund, anf. St. S. 16—17.)
I sin Henvendelse til Statholderen i den kongelige Del af Hertugdømmerne,
Henrik Rantzau, og de holstenske Raader fremhævede Rigsraadet denne Sønder
jyllands Stilling som et dansk Lehn og udtalte den Anskuelse, at det tilkom
det danske Rigsraad at tage Vare paa, at Retsplejen hævdedes i Sønderjylland,
saa at ingen Uro opstod; for Sønderjyllands Vedkommende maatte det have
sit Forblivende ved, hvad der om samme Sag var bestemt i Danmark, hvor
Formynderregjeringen førtes af Rigsraadet. Henrik Rantzaus og de holstenske
Raaders Svar gik ud paa, at de „erkjendte deres naadige Dronning for øverste
Formynderske og Landsmoder“, og at de derfor ikke ansaa et særligt For
mynderskab for nødvendigt. Holstenernes Bagtanke hermed var at benytte
Dronningen som Dække og selv beholde Magten efter Rigsraadets Exempel i
Danmark.
Da det siden viste sig, at det danske Rigsraad var fast bestemt paa at
gribe Tøjlerne i Hertugdømmerne og maaske endog beskikke en ny Statholder
i den kongelige Del, vendte man sig for at hindre dette til Enkedronningen,
der af Henrik Rantzau og de holstenske Raader i 1590 lod sig overtale til
som virkelig Formynderske at overtage Regjeringen i den kongelige Del af
Hertugdømmerne. 1 den hertugelige Del havde man paa Landdagen i Kiel
1588 valgt Hertug Philip til Herre, hvorved Haabet om Landenes Forening
under Chr. IV glippede. Ridderskabet mente bedst at kunne bevare sin Magt
og sine Privilegier, naar Hertugdømmerne vare delte mellem to Herskere.
Enkedronningens Regjeringsovertagelse var „et skjæbnesvangert Skridt for
alle Parter, ikke mindst for hende selv. Fra nu af stod hun paa det mest
udsatte Punkt, mod hvilket Alles, først og sidst Rigsraadets, Vaaben vare
rettede. Thi Rigsraadet tilgav hende aldrig, at hun saaledes havde krydset
6*
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dets Planer og berøvet det Magten i Hertugdømmerne. Men hun udfoldede
en saadan Dygtighed og Kraft, at hun -- hvorledes end Dommen maa lyde
over de Maal, hun i det enkelte tilstræbte — uvilkaarligt afnøder Beundring.“
(Se Troels Lund, S. 65.)
Hendes Kraft skulde allerførst vise sig overfor dem, der mindst havde
ventet det, ni. Henrik Rantzau og de holstenske Raader, som inden ret længe
maatte finde sig i at „lade sig underdanigst gefalle“, at alle Regjeringsskrivelser
skulde stiles i Dronningens Navn.
Med det danske Rigsraad kom Enkedronningen snart paa Kant, og Striden
var baade langvarig og bitter. (Se herom Troels Lund, Chr. IV.s Skib paa
Skanderborg Sø). Vel var Enkedronningen sin Søns Formynder i Hertug
dømmerne, men i Kongerigerne havde Rigsraadet baade Formynderskabet og
Magten og benyttede begge Dele paa en Maade, der ikke stemmede med Dron
ningens Ønsker. Chr. IV.s tydskfødte Hofmester blev saaledes fjernet og erstattet
med Hak Ulfstand, hos hvem Rigsraadet fandt større Garanti for Prinsens Be
varelse mod al tydsk Indflydelse. Mest af alt var dog Chr. IV.s „Tugte
mester“, Hans Mikkelsen, Enkedronningen en Torn i Øjet. Hun beklagede sig
over ham i de bittreste Udtryk, beskyldte ham for at hidse Søn mod Moder
og gjøre Tydskerne forhadte for Prinsen. „Dette Par Folk, Hofmesteren og
Præceptoren, ville vi ikke længere vide, see, taale eller høre om vor Søn“,
skriver Dronningen til sin Fader; men paa dette Punkt var Rigsraadet ubøje
ligt — det vidste at hævde sin Magt baade over Riget og over den unge
Konges Person. Selv Stillingen som Formynderske i Hertugdømmerne skulde
snart gaa tabt for Dronningen. I al Hemmelighed erhvervedes der i 1593 en
kejserlig Myndighedsbevilling for Chr. IV. om hvilket Skridt Bedstefaderen,
Hertug Ulrik i Meklenborg, modtog den første Underretning i en af Chr. IV
underskrevet Skrivelse, hvori udvikledes: „at vi se, at vor Mindreaarighed mis
bruges til at tilføie os Spot og Skam, og Sagerne ledes os og vore Undersaatter til Skade, saa at der klages overalt; da fremdeles vor Moder er i
Hænderne paa vore Fjender og selv seer — og faaer ved feilagtige Beret
ninger, forfattede af vore Fjender, Eder og Andre til at see — Alt i et skævt
Lys, saa agte vi nu strax selv at overtage Regjeringen i Hertugdømmerne, i
hvilken Anledning vi have forhvervet en keiserlig Myndighedserklæring af
26 April dette Aar. Vi skulle da selv skaffe Indbyggerne Ret, haandhæve
Retspleien og gjenerhverve vor Hæder. — Vi tvivle ikke om, at slette Raadgivere ville søge at bilde vor Moder ind, at dette er til vor egen Skade, eller
til Forringelse af hendes Hæder, men vi bede Eder om at bevæge hende til
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med det Gode at afstaa Regjeringen til os, ligesom vi bede Eder at staa os
bi med Raad og Daad“. (Se Troels Lund, II, S. 151 f.)
Med det Gode vilde Enkedronningen dog ikke vige Pladsen; hun var For
mynderske ikke alene for Chr. IV, men ogsaa for hans to Brødre, og fra
denne Stilling kunde Chr. IV.s Myndighedserklæring ikke fortrænge hende. Hun
nægtede at modtage Landraadernes Opsigelsesbrev og sendte Ilbud til Kejseren
for at fremstille de mislige Følger af hans Myndighedsbevilling. Kejseren
efterkom hendes Ønsker og sendte Befaling om, at alt i Hertugdømmerne
skulde blive i sin nuværende Stand, indtil kejserlige Kommissærer havde ordnet
Delingen med de to yngre Brødre, Ulrik og Hans. Disse Hindringer tjente
dog kun til at ophidse Kongens Omgivelser. Det gjaldt nu at handle hurtigt
og bestemt, saa Modparten stod overfor en fuldbyrdet Kjendsgjerning. Chr. IV
drog — trods Kejseren og Enkedronningen — med alle sine Mænd og 900
Heste over Haderslev til Flensborg, lod Landdagen afholde, modtog Land
raadernes Ed og bekræftede Privilegierne 1 Sept. 1593. Ved at true med
Landets Deling havde Kejseren kun opnaaet, at Alle enige samlede sig om
Chr. IV, der ved at give Møde i Flensborg i Spidsen for en hel lille Hær,
paa en Maade, der ikke kunde misforstaaes, viste, hvad der var hans Villie.
Den af Enkedronningen ønskede Udstykning af Hertugdømmerne blev lykkeligt
afværget; med Brødrene affandt Chr. IV sig siden og beholdt selv Landene
udelte. Hvad Sønderjylland angaaer, lod Landdagen med Eftertryk Kejseren
vide, at han her ikke havde noget at befale, da Sønderjylland var et Lehn af
Danmark.
Trods det lidte Nederlag vedblev Enkedronningen at modarbejde Chr. IV
og klagede til Kejseren og hans Kommissærer. En Fortsættelse af hendes
Ophold ved Hoffet blev derved i Længden umuligt, og i Begyndelsen af det
paafølgende Aar blev hun af to Rigsraader anmodet om snarest muligt at ville
begive sig til sit „Livgeding“, Lolland og Falster, en Anmodning, der — paa
Grund af hendes yderligere Forsøg paa at blande sig i Hertugdømmernes For
valtning — snart efterfulgtes af et meget skarpt Brev fra Chr. IV, medens
Rigsraadet 4 Marts 1594, for at tvinge hende til at fortrække, skred til den
krænkende Forholdsregel at give hele hendes Betjening Afsked, hvorved hun
nødtes til at forlade Hoffet. Bortrejsen fra Koldinghus foregik dog med Iagt
tagelse af alle Hensyn, men selv fra sit „Livgedingu fortsatte hun Kampen
om Hertugdømmernes Besiddelse, uden dog at opnaa andet Resultat, end at
Kejseren omsider bekvemmede sig til at lade Chr. IV i uforstyrret Besiddelse
af Regjeringen.
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Enkedronningen, der hermed var definitivt besejret, lærte i Tidens Løb at
resignere og kom til bedre Forstaaelse af, at der var Omraader, hvor hendes
Søn selv havde en Villie som regjerende Herre i sin Del af Hertugdømmerne,
snart tillige Konge i Danmark og Norge. Chr. IV.s hele godmodige og varmt
følende Karakter gjorde Forsoningen lettere, og efterhaanden gled det gjensidige Forhold ind i et naturligere Spor. En ny Opgave fik Enkedronningen i
Omsorgen for at vælge en passende Brud for sin Søn, og som rimeligt var,
fandtes der adskillige Lysthavende til et saa godt Parti. Markgrevinde Cathrine
af Brandenburg indledede Sagen for Datteren Anna Cathrine ved Afsendelse af
alle Slags Gaver til Enkedronningen, ved Nytaar 1595 saaledes en Hund, „der
ikke blot stod godt for alt, men ogsaa var en god Lokkehund“. Enkedron
ningen sendte til Gjengjæld en Kattekilling, „en allerkjæreste lille Kat“ —
skrev Markgrevinden — „som aldrig skal forlade mig, dels fordi jeg elsker
den saa meget, men først og fremmest fordi det er en Gave fra Eders konge
lige Værdighed“. Enkedronningen benyttede Lejligheden til at forlange Mark
grevindens Apotheker tillaans, hvori Markgrevinden fandt sig med Anstand og
endda sendte sine hemmelige Opskrifter i Tilgift. Der var saaledes det bedste
Grundlag, og under Chr. IV. s snart paafølgende Besøg paa Nykjøbing Slot
fandtes Lejlighed til at drøfte Sagen.
Fra nu af synes Forholdet stedse at have været godt mellem Moder og
Søn, og Enkedronningen fandt Trøst for den tabte Magt i Bestyrelsen og For
øgelsen af sin store Formue. I Tidens Løb forstrakte hun Chr. IV med store
Summer og skjænkede ham bl. a. et stort „overmaade prægtigt“ Krigsskib,
kaldet Sophia (se Holberg, Danmarks Riges Historie II S. 529).

Dronning Maria af Lifland,
født Prinsesse af Rusland.

Dronning Maria af Lifland, Datter af den russiske Prins Vladimir
Andrejevitsh (en Sønnesøn af Ivan Vassiljevitsh I); g. 12 April 1573 i
Novgorod med Kong Frederik II.s Broder Magnus, f. Aug. 1540 paa
Kjøbenhavns Slot, blev Biskop af Øsel, Kurland og Reval 1560, udnævnt
til Konge af Lifland 1570 af Czar Ivan Vassiljevitsh IV, men igjen be
røvet sit Land af Samme 1577, f 1583 i Pilten i Kurland, begr. 1662 i
Roskilde Domkirke.
Halv Figur. En face t. venstre. Hvid Dragt med en Mængde Smykker
af Guld, Perler og Ædelstene. Paa Hovedet en lodden Hue, ogsaa besat
med Guld og Perler, og derfra Slør nedover Nakken. Betegnet foroven
med en fra forrige Aarhundrede hidrørende Inskription: Maria Printz
Magnus af Danemarck Hans Gemahl Descenderende fra Gros Fyrst Iwan
Basilowitz den ældre. Forneden: Hidofverbragt fra Lifland ved den Rus
siske Minister Hr. Baron Korff til mig. T. K. (Terkel Klevenfeldt?).
H. 91 B. 75.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Om Magnus af Lifland og hans russiske Gemalinde se: Mollerup, Dan
marks Forhold til Lifland, og K. H, v. Busse, Herzog Magnus, König von
Livland, ein fürstliches Lebensbild aus dem 16 Jahrhundert, samt Bricka,
Dansk biografisk Lexikon.
For at undgaa Delingen af den kongelige Del af Hertugdømmerne havde
man allerede tidlig været betænkt paa at skaffe Frederik II.s Broder Magnus
Besiddelser uden for Riget, og efter forgjæves Forsøg paa at faa ham valgt til
Biskop i Dorpat og i Lübeck eller til Erkebisp i Bremen, lykkedes det i 1559
at skaffe ham Stifterne Øsel og Kurland, der af Biskoppen Johan Munichhausen
ble ve afhændede til Frederik II, der igjen afstod dem til sin Broder Magnus,
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mod at denne gav Afkald paa sin Ret til Part i Slesvig og Holsten. (Se
Mollerup, S. 117.) I Maj 1560 kom Magnus, ledsaget af flere jævnaldrende,
unge Adelsmænd, til Øsel, hvor han blev valgt til Bisp af Domkapitlet.
I Lifland havde man i de nærmest foregaaende Aar søgt Danmarks Be
skyttelse mod Rusland, hvis Czar Ivan Vassilievitsch søgte at erobre Landet
for derved at aabne Rusland Adgang til Havet. Siden Valdemar Sejers be
rømmelige Korstog i 1219 havde Forbindelsen mellem Danmark og Estland
stadig vedligeholdt sig, og skjønt Valdemar Atterdag 1346 havde overdraget
dette Hertugdømme til den tydske Ridderorden, søgte de danske Konger dog
stedse at hævde en Højhedsret derover. Det faldt da derfor naturligst, at de
Liflandske Stænder under den truende Fare søgte Hjælp hos Danmark; men
Forholdene vare allerede haabløse, og Ordensstaten gik sin Opløsning imøde.
Bisperne kjæmpede kun for deres Særinteresser, Stæderne tænkte kun paa at
sikre sig Handelsfordele, og Ridderne havde mistet al krigerisk Dygtighed;
overalt flygtede de for Russerne, som oftest uden Sværdslag. Spottesange og
Nidviser løde om den engang saa tapre Adel:
„Kleider aus, Kleider an,
Essen, Trinken, Löffeln, Schlafen gan
Ist die Arbeit, so die teutschen Herrn han.“

Den indfødte Befolkning var i Aarhundreder bleven undertrykt af de tydske
Herskere. Sebastian Münster giver i sin Cosmographia, trykt 1550, en
sørgelig Skildring af de liflandske Bønders Tilstand under det tydske Herre
dømme: „In summa vivunt miseri homines ut bestiæ, tractantur ut bestiæ“
(de ulykkelige Mennesker leve som Dyr og behandles som Dyr). — Naar de
begraves, gives dem en Øxe, Spise, Drikke og en lille Tærepenge med i
Graven med disse Ord: „Perge in alium mundum, ubi dominabis Teutonibus,
sicut illi tibi hic fecerunt“ (gaa til den anden Verden, hvor Du skal under
trykke Tydskerne, ligesom de have undertrykt Dig her), anført hos Falme,
Livland, S. 176 f. — Jfr. Mollerup, S. 53. En saadan Befolkning kunde
selvfølgelig ingen Modstand yde.
I 1554 havde Lifland forpligtet sig til ikke at slutte Forbund med Polen,
og da dette Løfte blev brudt, rykkede Russerne 1558 ind i Landet med en
talrig Hær. Allerede under den foregaaende Czar Vassily var den russiske
Hær bleven uddannet paa europæisk Vis og havde særligt et udmærket Artilleri
(se Mollerup. S. 49).
Samtidige, f. Ex. den italienske Gesandt Foscarini, udtale sig allerede
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dengang med stor Beundring om Ruslands Hær. (Se Turgenief, Historica
Russiæ Monumenta I, 153.)
Kun 19 Aar gammel drog Hertug Magnus til sit Bispedømme og indvikledes i Forhold, der absolut maatte kræve en erfaren Mands hele Omsigt.
At hans Kræfter ikke sloge til paa en saa udsat Post, viste sig snart. — I
Lifland, hvor Forvirringen var paa sit Højdepunkt, vakte hans Komme store
Forhaabninger. „Do begunde de grote sekerheit sick wedder anthofangende
unde meyneden nicht anders, denn dat se dem ungeluke alle entronnen weren“
— siger Krønikeskriveren Russow (Chronica der Pr o teintz Lyfflandt i Scripter,
rer. Livonicar. II, 59). Som naturligt var, maatte Hertugens Opmærksomhed
først henledes paa Reval, hvor det danske Parti havde talrige Forbindelser.
31 Maj 1560 skriver Magnus til Fr. II, at han agter at drage til Wieck „vnd
ferner mit vnserm kriegsfolck vff des itzigen bischoff von Reuel resignation,
so bei unser thumbkircken zu Habsell geschehen soli, von dar ab vnsern zugk
nach Reuel zunemen vnd berurte stilfts Reuel vnderthonen vnd eingesessen
vns huldigen vnd schweren zu lassen, damit wir also vnsern fusz mit in die
stadt Reuel kriegen mussen, daraus dan kunftig mehr zu gedei vnd vortheil
kommen vnd erfolgen kont“. I Begyndelsen af Juni blev Administrationen
over Reval Stift ham overdraget i Hapsal Domkirke, og i samme Maaned kom
Gesandter fra Adelen i Estland for at tilbyde ham Herredømmet, da Ordenen
ikke længer kunde yde Hjælp mod Russerne. Med Ordensmesteren, Ketler,
stod Magnus nu i en fuldstændig Krigstilstand, der kun bragtes til Ophør, da
de liflandske Tropper lede et afgjørende Nederlag ved Ermes. Et Forlig blev
da bragt tilveje, men netop dette blev af Russerne grebet som Anledning til
at falde ind i Magnus’ Besiddelser, hvor man havde troet sig i Sikkerhed som
staaende under dansk Beskyttelse. Magnus maatte i en Baad flygte over til
Øsel, og da det viste sig, at han hverken vilde eller kunde yde Hjælp mod
Russerne og ingen Støtte fik fra Danmark, blev han Gjenstand for Folkets
Foragt og mistede al Anseelse. I Febr. 1561 maatte Magnus rejse til Dan
mark for at søge Pengehjælp, som han kun med Vanskelighed opnaaede og
kun paa den Betingelse, at hele Magten nu lagdes i Hænderne paa en kongelig
Statholder, ligesom Christopher Valkendorf skulde følge med som Raadgiver.
Statholderen fik Instrux om at vedligeholde et godt Forhold til Rusland og
søge Gzarens Anerkjendelse af Danmarks Fordringer paa Estland. I denne
Sag havde Danmark imidlertid ikke i rette Tid varetaget sine Interesser, og
Sverrig benyttede det gunstige Øjeblik til at bemægtige sig Estland og Reval
uden at tage Hensyn til Danmarks Protest. Polen fulgte Sverrigs Exempel,
7
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og ved Ordensstatens endelige Opløsning i 1561 var Lifland delt, saaledes at
Rusland havde den østlige Del, Danmark den nordvestlige, Sverrig den nord
lige og Polen den midterste og vestlige Del, et Virvar, der maatte fremkalde
blodige Kampe. Sverrig havde lagt Grunden til sin Erobringspolitik, og Dan
mark, der havde lidt et Nederlag ved Tilintetgjørelsen af den gamle, danske
Tradition om Højhedsretten over Estland, søgte nu Forbund med Polen og
Rusland.
Under Krigen mellem Danmark og Sverrig (Syvaarskrigen 1563—70)
mistede Magnus de fleste af sine Besiddelser, der nu væsentlig indskrænkedes
til Øsel. Svenskerne erobrede Hertugens Bispesæde Hapsal, og Kurland kom
under Ordensmesteren som Vasalstat af Polen. Hertugens Forsøg paa at gjenerhverve det tabte mislykkedes, og fra Danmark fik han, trods hans Moder,
Enkedronning Dorotheas, Forbønner hos Fr. II, ingen Hjælp. Magnus vendte
sig da til Polen og rejste 1567 til Lithauen, men hans allerede tidligere ind
ledede Frieri til den polske Prinsesse Anna blev resultatløst. Under disse for
tvivlede Forhold viste der sig for Magnus en Udvej, da Afsendinge fra den
russiske Czar søgte at formaa Lifland til frivillig Underkastelse under Czaren,
der tilbød at befri Landet for Svenskere og Polakker og lovede at respektere
Liflændernes Sprog og Institutioner, idet de skulde staa under en særlig Fyrste.
Hertug Magnus, der haabede paa at faa Hævn over sine Fjender og bringe
Orden i Landet, sendte 1569 sine Gesandter til Moskou og fik fra Czaren et
foreløbigt Løfte om at ville forlehne ham og hans Arvinger med hele Lifland,
der kun skulde svare en Tribut til Czaren, men iøvrigt beholde alle sine Fri
heder; en Ordning, der vilde have sparet Lifland for mange Ulykker i Frem
tiden. (Se Busse, S. 54.)
Det følgende Aar brød Magnus op for at begive sig til Czaren og holdt i
Juni 1570 med 200 Heste sit Indtog i Moskou, hvor han blev modtaget med
alle Æresbevisninger. Czaren gav ham Titelen Konge af Lifland og Løfte om
sin Niece Fyrstinde Euphemias Haand. Brylluppet skulde dog udsættes for
strax at begynde Krig med Sverrig. (Czarens Planer omtales i Monumentis
Bussiae historicis N. CLI. — Den svenske Gesandt i Moskou Paul Justen
siger i sine Acta Legationis Moscoviticae: „Illo ipso tempore advenerat
Muscoviam hostis patriae nostrae Dux Magnus Livon tensis monoculus (Magnus
havde som Barn under en Sygdom mistet det ene Øje), (jvi suo adventu
plurimum interturbavit negotia nostra et reddidit nos apud Caesarem Ruthenorum vehementer odiosos“).
Til Danmark havde Magnus sendt Gesandter for at undskylde, at han
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havde maattet handle uden først at spørge om Tilladelse, og Fr. 11 udtalte i
et Brev til Ulrik af Meklenborg, at „der Handel“ var „seltzsam, geferlich und
. . . . ein gewagt Ding, wie wohl Seine Liebden (Magnus) nach gelegenheit
Ires betruckten armseligen Zustandts so hoch nicht zu verdencken“. At
Hertug Magnus nu havde Udsigt til at gifte sig, maatte vel ialtfald have
vundet Bifald hos Enkedronning Dorothea, der i mange Aar havde søgt at
vække sine Sønners „Gemuth und neigung zu dem Gottgefelligen ehlichen
freyen Stande“ og gjentagne Gange overfor sin Søn Kongen havde udtalt Be
kymring over, at Magnus ikke vilde „sich in ettliche heuratt einlassen“ . . . .
„Ob dem allem wir dan wie billich ein hertzlich trauren vnd bekhummernus
tragen, in furnemlicher erwegunge das dadurch allerley Sunde vnnd vnzucht
angestifftet vnd die gottliche Mtt. zu ewigem zorn wider Ihre 1. vnd andere,
so dieselb darzu vorursachen, gereitzt werden . . .“ (se Dronning Dorotheas
Breve i Aarsberetninger fra Geheimearkivet I S. 98—102). Skjøndt Ordene
dreje sig om Magnus, tør man maaske formode, at de tillige havde Adresse
til Kong Frederik, der først i en sen Alder indtraadte i „den gottgefallenden
Stand“. (At Dorothea ogsaa interesserede sig for sine Undersaatters Giftermaal, viste hun ved at skjænke Kjøbenhavns Raadhus et Brudesmykke — der
nu opbevares paa Rosenborg — og som enhver borgerlig Brud, hvis Bryllup
stod paa Raadhuset, maatte bære paa Brystet sin Bryllupsaften).
Ved et „Gud velbehageligt“ Ægteskab forstod Dronning Dorothea dog
tillige et hende selv velbehageligt, naar Talen var om hendes Sønner, og Kong
Frederik havde maattet føle sin Moders strenge Haand, der ubønhørligt stansede
ham i hans kjæreste Forhaabninger om et Giftermaal med Anna Hardenberg
(se Bricka, Fr. IL s Ungdomskjærlighed). Nogen Lejlighed til at spørge
Moderen tilraads fik Hertug Magnus derimod ikke. Vejen til Moskou var lang,
og Gzar Ivan den frygtelige havde neppe syntes om Indvendinger. Et Konge
rige og en trolovet Brud fik Magnus saaledes uden sin Families Bistand under
sit Ophold i Czarens Hovedstad, men stor Lykke bragte det ham ganske vist
aldrig. Hans første Brud døde, og det blev hendes Søster, Maria, han senere
hjemførte. Kongeværdigheden blev en „titulus sine vitulo“; „viel Titel und
geringes Gut, gar kleine frewde bringen thut“, bemærker en Forfatter ikke
uden Grund om Magnus.
Sit Kongerige skulde han nu til at erhverve, og at de Tanker, der laa
til Grund for hans og Czarens Planer, i Virkeligheden vare sunde og kunde
have ført til en heldigere Afslutning, viste det store Antal Tilhængere, der fra
alle Kanter flokkede sig om ham. Ved Siden af sine Fejl havde Magnus
7*
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sikkert Gaver til at vinde Andres Tillid, og af Landets tydske Indvaanere blev
der til ham sat de største Forhaabninger, hvortil ikke lidet bidrog, at han hos
Czaren udvirkede Frigivelsen af en Mængde liflandske Fanger, der nu sluttede
sig til Magnus og ærede ham som deres Redningsmand. Til een Del af
Landet, nemlig det i svensk Besiddelse værende Reval, strakte den for Magnus
gunstige Strømning sig dog ikke, og netop denne gamle, danske Stad skulde
blive den Klippe, hvorpaa hans Forhaabninger lede Skibbrud. I Spidsen for
en stor Hær af Liflændere og Russere rykkede Hertugen mod Reval, der blev
opfordret til Overgivelse under Henvisning til, at den „var grundlagt af den
danske Krone og fordum havde hørt til Danmark“ (se Busse, S. 57). I et
endnu opbevaret Formaningsbrev (datum Inn Eile In Vnserem feldlager den
23 Aug. MD. 70) til Byens Borgere paaviser han, hvorledes alle Midler vare
forsøgte til at skaffe Ro i det sønderrevne Land, hvorledes han selv havde
anraabt Gud om at vise ham Vejen og Midlerne og forgjæves prøvet alt, indtil
han nu havde forbundet sig med Czaren som den mægtigste Hersker. Han
lovede at være en naadig Fyrste, og til Czaren skulde der kun svares en
ringe Tribut.
Alle Opfordringer vare dog forgjæves, og den svenske Besætning forsvarede
sig med saa stort Heltemod, at Belejringen efter 6 Maaneders Forløb maatte
hæves. Til Besætningens Udholdenhed bidrog Efterretningen om den mellem
Danmark og S verrig under Kejserens Mægling sluttede Fred i Stettin, ifølge
hvilken Reval og Øsel ikke maatte komme i Hænderne paa Nogen, der ikke
anerkjendte Kejserens Overhøjhed og især ikke maatte overlades til Magnus,
hvis Stilling herved blev yderligere isoleret. Tilmed mente han at maatte
nære Frygt for Czarens Vrede over det mislykkede Tog til Reval, hvori Czarens
Raadgivere Taube og Kruse vare Skyld, da de havde forsikret om Byens
Villighed til Overgivelse; de følte sig nu ikke længere sikre og søgte Tilflugt
i Polen efter at have gjort Forsøg paa ved Forræderi at bringe Dorpat fra
russisk over i polsk Besiddelse.
Mod Magnus forblev dog Czarens Sindelag uforandret gunstigt, og i ven
lige Ord meddelte han ham Prinsesse Euphemias uformodede Død, samt stillede
ham den yngre Søster, Marias, Haand i Udsigt. Ogsaa militært søgte han frem
deles at bistaa ham mod Svenskernes Overgreb, skjøndt Czaren selv dengang
havde Vanskelighed nok med at forsvare sig mod Tatarerne. Chanen af Krim
Dewlet-Hiray, var i 1571 af Sultan Selirn ophidset til Krig mod Russerne og
angreb Moskou med en vældig Hær. Staden gik op i Flammer, og Chanen
skulde til at forfølge sin Sejr videre, da — fortælles det — udbredte sig
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pludselig det Rygte, at Hertug Magnus med en stor Hær rykkede til Undsæt
ning; Dewlet-Hiray blev betænkelig og trak sig tilbage, og da han det følgende
Aar fornyede Angrebet, blev han totalt slaaet. (I en samtidig Skrivelse hedder
det: „Der krimmische Kaiser — in Meimmg gewesen den Groszfursten weiter
zu uoruolgen, da jenen nicht durch die gefangenen Zeitung zukommen, es
were Herzog Magnus mit 15000 Man im Anzuge. Do bedachte der Tatar den
Handel“. Denne Overlevering synes at tyde paa, at Manges Sind paa den
Tid beskæftigede sig med Magnus og gjorde sig store Forventninger om ham.
(Se Busse, S. 72.)
Saasnart Faren fra Tatarerne var forbi, vendte Czaren sig paany mod
Svenskerne; der blev kæmpet med vexlende Held, men Vinterkulden gjorde
snart Ende paa Krigen, og Magnus kunde nu drage til Novgorod, hvor han
ankom i April 1573 med et talrigt Følge af Ryttere. Den 12 April stod hans
Bryllup med Prinsesse Maria under store Festligheder, som Czaren selv ledede;
Vielsen foregik baade efter græsk katholsk og efter luthersk Ritus. Nogen
Udvidelse af sit Landomraade fik Magnus dog ikke; thi — udtalte Czaren i
en Skrivelse: „Taube og Kruse, hvem vi gav alt, hvad de begjærede, løb fra
os, Fahrensbach og Wachtmeister, som vi ophøjede, forlod os. Omendskjøndt
I er en stor Herres Søn, og vi vide, at saadanne bedre holde et Løfte end
de, der komme fra Hoben, saa betænke vi dog, at I er et Menneske. Gav
vi Eder Penge og flere Fæstninger, kunde I vende Eder fra os og hverve
Krigsfolk mod os med vore egne Penge, og vi maatte da hente vore Fæst
ninger med vort Blod. Derfor maa I tilgive, at vi ikke udlevere Brudeskatten
endnu og heller ikke flere Slotte, men snart skulle I erfare vor store Naade,
naar vi have seet, hvorledes I forholde Eder.“ — Fra Czarens Side var det
maaske en ret klog Forsigtighed, thi Magnus havde bl. a. i Henvendelser til
Kejseren ikke stillet sig helt bestemt paa russisk Side. Desuden havde Czaren
Mistillid til Tydskere, hvortil han maaske tildels regnede Magnus. „Die
Teutschen halten mir weinig Farbe“, svarede han i Anledning af en tydsk
Fyrstes Ansøgning om Czarens Anerkjendelse af hans Fordringer paa Riga Stift.
Som Konge var vel Magnus den fattigste paa sin Tid, og det kgl. Taffel
bestod ofte kun af een Ret Mad, hvilket væsentlig havde sin Grund i Magnus
ødsle Gavmildhed mod Undergivne. Om Dronning Maria skriver Frederik II
paa denne Tid, at „hun er et Barn paa 13 Aar, hvem hendes Mand plejer at
give Æbler og Sukker for at stille hende tilfreds“. Selv Dronningens Toilette
foraarsagede Vanskeligheder; hun havde udelukkende russiske Nationaldragter,
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og da Magnus vilde modernisere dem efter tydsk Mode, paadrog dette ham en
Irettesættelse fra Czaren.
Imidlertid var Krigen mellem Rusland og Sverrig bleven fortsat. De
svenske Besiddelser bleve hærgede og Reval blev to Gange angrebet. Sven
skerne hævnede sig ved at hindre Handelen med Rusland paa Narva og hen
rettede bl. a. Besætningerne paa 16 beslaglagte liibeckske Kjøbmandsskibe.
Reval lykkedes det stadig ikke at indtage, og da det sidste russiske Angreb i
1577 var skeet uden Medvirkning af Magnus, fandt han sig derved saa til
sidesat, at han søgte en Tilnærmelse til Polen, navnlig for de Piltenske Stifts
godsers Vedkommende. Trods al Forsigtighed kom denne Forhandling for
Czarens Øre, og Magnus maatte indfinde sig i Pleskau, hvor det lykkedes
ham paany at vinde Czaren, med hvem han indgik Overenskomst om, hvor
langt han turde strække sine selvstændige Erobringstog. Af Frygt for Russerne
gave forskjellige Slotte og Byer sig frivilligt under Magnus’ Herredømme, men
da Czaren med Rette mente, at han havde krænket det Territorium, Czaren
havde forbeholdt sig selv, ved at besætte Kockenhusen, Erla m. m., hvis
Borgere og Besætning anraabte om Magnus’ Beskyttelse, hævnede Czaren sig
ved at lade disse befæstede Pladser indtage og Besætningen nedhugge. Ogsaa
paa andre Punkter var Magnus saa uheldig at komme Czaren ivejen og skjøndt
hans Hensigter ikke havde været uredelige, saaledes som det kunde se ud,
kom han dog aldeles i Unaade, og det Offer af Penge og Klenodier, som Byen
Wendens kvindelige Indbyggere bragte som Erstatning og Sonoffer, hjalp ikke.
I August 1577 rykkede Czaren for Wenden og forlangte, at Magnus skulde
fremstille sig for ham; han søgte at slippe med at sende to af sine fornemste
Hoffolk, som dog efter en korporlig Afstraffelse bleve sendte tilbage med Ordre
til Magnus om selv at indfinde sig. Hertil besluttede han sig endelig og bad
knælende om Tilgivelse. Czaren blev rørt, modtog ham venligt, og en Ud
soning vilde være paafulgt, hvis ikke et Skud fra Fæstningen, der af Vanvare
blev løsnet, havde bragt Czarens Liv i Fare og nær dræbt ham.
Nu blussede hans Vrede op over dette formentlige Forræderi. Magnus
blev grebet og ført bort; Byen stormet og ødelagt. Besætningen sprængte sig
selv i Luften med Kvinder og Børn efter først at have nydt den hellige Nadver
i Fællesskab. I Dorpat blev den fangne Magnus ført for Czaren, der heftigt
foreholdt ham hans Ubestandighed, men dog endelig gav ham Friheden tilbage
og paany lovede at tage ham til Naade. Kun maatte han forpligte sig til en
Skadeserstatning og skulde selv indfinde sig i Moskou, hvis den ikke i rette
Tid blev erlagt. Summen oversteg hans Evner, og da alle Udveje syntes
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spærrede, maatte han paany søge Polens Beskyttelse og traadte 1578 i Lehnsforhold til Kong Stephan med sine Stiftsgodser og øvrige Slotte. Dermed
endte Kongeriget Lifland, paa hvis Oprettelse Magnus havde offret saa mange
Aar af sit Liv.
18 Marts 1585 døde Magnus i Pilten, og hans Omgivelser hemmeligholdt
længe hans Død, da Stiftet ønskede at komme under dansk Herredømme og
hemmeligt havde sendt Bud til Danmark med Tilhud om Underkastelse.
Hertug Magnus’ Enke, Dronning Marie, der neppe har spillet nogen meget
virksom Rolle under de eventyrlige Begivenheder i hendes Mands Liv, tog
først Bolig i Riga og drog derfra til Moskou, hvor hun tog Ophold i et
Kloster sammen med sin Datter Eudokia, der døde før Moderen.
Portrætet af Dronning Marie er i 1858 afgivet fra Frederiksborg Slots
Loft til Rosenborg.

Hertuginde Elisabeth af Brunsvig-Wolfenbuttel, Datter af Kong Frederik
II; f. 25 Aug. 1573 paa Koldinghus, f 19 Juli 1626 i Brunsvig; g. 19 April
1590 paa Kronborg med Hertug Henrik Julius af Brunsvig-Wolfenbtittel
(f. 15 Okt. 1564, f 20 Juli 1613 i Prag).
Halv Figur. En face t. Venstre. Sort Dragt med Kniplinger. Opstaaende, fortil aaben Kniplingskrave. Højt opsat Frisure med Perlesnor.
Paa venstre Bryst et Smykke med Emaille og Juveler i Form af en
kronet Drage eller Grif, hvorunder en Stjerne; om Halsen svære, ned
hængende Perlesnore. I Baggrunden Drapperi. H. 104 B. 62.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Det er i 1858 afgivet fra Frederiksborg Slots Loft til Rosenborg.
Om hendes Bryllup læses hos Slange, Kong Christian den Fjerdes Historie,
Første Part: „Imidlertid Danmark endnu glædde sig over Kongen af Skotlands
Nærværelse her i Riget, kom endogsaa denne Glæde, at det Giftermaal imellem
Hertug Henrick Julius af Brunsvig-Lyneborg blef fuldkommet med dend unge
Konges ældste Syster Frøiken Elisabeth, og stode deres Bilager paa Cronborg
Slot Paaske Dag med største Højtid, hvortil og vare ankomne Hertugerne af
Mecklenborg og Holsten. Bruden blef ført til Brude-Skammelen af hendes
Broder, dend unge Konge, og hendes Mor-Fader Hertug Ulrick af Mecklenborg,
og hun blev igjen ført fra Brude-Skammelen af Kong Jacob og Hertug Sigismundus Augustus af Mekelborg Hertug Johan Albrets Søn. Hendes tvende
Brødre Hertug Ulrick og Hertug Hans ginge begge Gange for Bruden, og
Enke-Dronningen Sophie og Dronning Anna fuldte efter, og begge hendes
Systere Frøiken Augusta og Frøiken Hedevig toge imod Bruden udi Døren,
da hun blef indleed.
Det var en Fornøjelse at se og merkc, hvorledes saa mange Kongelige
og Fyrstelige Personer paa engang og et Stæd, ligesom kappedes om at fore-
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komme hinanden med Venlighed og Høflighed. Aid Verden glædde sig over
dend Fortrolighed, som spurdtes iblant disse Høje Hoveder, og blef det holdt
for et rart Exempel, at det gik saa vel af uden at merke ringeste Fortryde
lighed, enten hos de Høje Herrer self, eller og hos de ringeste af deres
Betjenter.11
Om Rigsraadets Forestilling til Enkedronning Sophie, hvori det remonstrerer mod den Ødselhed, hvormed Hds. Majestæt var gaaet tilværks i An
skaffelse af Udstyr til Prinsesserne Elisabeth og Anna, se: Holger Børdam:
Arild Hvitfeldt, S. 118—19. — Troels Lund: Christian IV.s Skib paa Skan
derborg Sø, S. 41 f. — Er slev: Aktstykker og Oplysninger om Rigsraadets
og Stændermødernes Historie i Christian IV.s Tid I, S. 34 f. Raadet fandt,
at „der vilde opgange en mærkelig stor Summa pendinge paa disse tvende
Frøkeners Udflyning.“ Jfr. Danmarks Riges Historie IV, S. 21.
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Dronning Anna af England, Datter af Kong Frederik II; f. 12 Dec.
1574 paa Skanderborg, f 2 Marts 1619; g. 24 Nov. 1589 m. Jacob VI
Konge i Skotland, fra 1603 tillige Konge (Jacob I) i England (f. 19 Juni
1566, f 27 Marts 1625).
Van Sonier pinx. Brb. En face t. Højre. Hvid, nedringet Kjole ind
virket med rødt og Guld; Kniplinger i Brystet. Perlesnore langs Ud
skæringen og paa Livet. Om Halsen Perlesmykke; Berlok i Øret. Højt
opstaaende Kniplingskrave, prydet med Moderens Dronning Sophies og
Broderens Christian IV.s kronede Navnechiffre i Brillanter. Højt opsat
Haar med Smykke af store Perler. En Fjer-aigrette foroven. H. 92 B. 68.
Billedet her gjengiret i Ætsning.
Det er i 1860 skjænket til Rosenborg af Horace Marryat Esq.
Om Dronning Anna se Danmarks Riges Historie IV, S. 21. — Strickland:
Lives of the Queens of England, IV. — Holger Rørdam: Arild Hvitfeldt,
S. 118. — Erslev: Aktstykker og Oplysninger om Bigsraadets og Stænder
mødernes Historie i Christian IV.s Tid I, S. 34 ff. — Troels Lund: Christian
IV.s Skib paa Skanderborg Sø, S. 41 ff.
20 August 1589 viedes hun paa Kronborg til Earlen George Keith paa
Kong Jacobs Vegne; „og de begge bleve satte paa een Brude-Seng“. 1 Sep
tember afsejlede Dronningen paa en dansk Flaade, „bestaaende af 14 store
Krigsskibe, foruden mange andre letie Skibe“ for at føres til Skotland; men
stærke Storme, som Hexe fik Skyld for, tvang Skibene til at søge Land under
Norge, hvor Dronningen og hendes Følge gik i Land i Oslo „og forblef der
nogen Tiid, indtil de finge at vide, at Kong Jacob udi Skotland, af Utaalmodighed og Længsel efter sin Brud fattede Mood og Lyst til at hændte hende
self, med sin egen Flode, 6 Skibe sterk, fra Norge. Han kom og til Hendes
Majestæt den 19 Novembris eller Slagte-Maaned udi Opsloe, hvor de begge
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omfafnede hinanden med største Kiærlighed og Glæde. Fire Dage derefter,
nemligen den 24 Novembris, lod Kong Jacob af Skotland sig self vie til sin
Dronning af sin Hof-Prædikant Robert Brusius udi Opsloe, hvor de forble ve
indtil Begyndelsen af nestfølgende Aar“. Se Slange, Kong Christian dend
Fjerdes Histories Første Part.
21 Januar ankom Kong Jacob og Dronning Anna til Danmark og bleve
„med Glæde og ald optænkelig Hofskik og Høfligheder modtagne af Hans
Kongel. Majest. og Enke-Dronningen, de Kongelige Børn, Rigens Raad og
mangfoldige Adel udi største Herlighed udi Helsingøer og af dennem opførte
paa Cronborg Slot, hvor de forblefve indtil dend 21 Februarii, da de derfra
begafve sig til Kjøbenhafn................ Intet blev efterladt som kunde optænkes
at fornøye og forlyste disse fremmede Giæster, særdeeles med adskillige RidderSpil, Optoge, Dyst- og Ring-Rending, hvorudi dend unge Konge lod see større
Styrke og Fuldkommenhed, end man af hans Alder kunde have ventet; desligeste med Dantzen og Fyrverker, Latinske og Danske Comædier, med Jagt
saavel med Hunde som med Falke, med Vedde-Løb baade af Folk og Heste;
med Spil-Fegtning af Skibe og desligeste: Saa at ingen Dag gik forbi, jo
noget nyt blef paafundet til Forlystelse og Tidsfordriv“. (Se Slange.), —
Mest Behag fandt dog Kong Jacob i Discussioner med „de mange lærde Mænd,
hånd fandt for sig her“. Med Niels Hemmigsen drøftede han „dend Troens
Artikul, som handler om Menniskens Beskikkelse til Salighed“; han „fandt en
u-sigelig Behag udi at see det Sjællandske Stifts Clericie, som samme Tiid
vare i Roeskilde forsamlede til et Provste-Mode“; han tilbragte 8 Dage hos
Tyge Brahe paa Hveen, „der forklarede for hannem mange Naturens Hemme
ligheder baade paa og under Jorden“ og viste ham „Solens, Maanens og
Himmelens Løb og Bevægelse“.
Dronning Anna beskrives af Slange saaledes: „Hun var vel skabt, af en
skikkelig, god og rank Høyde, og af et deyligt Ansigt, af hvis Øyne udfunkede
Majestæt og Naade, yndig af Tale, lystig af Sindet, fornuftig udi ald sin
Gierning, saa at hun
vel vidste at giøre Forskiel paa hvem hendes Naade
kunde være værd eller ikke; hun var rundgivende, dog saa at hun det ikke
unytteligen udøste, thi hun hafde meget vel lært af hendes Fru Moder udi
tide at holde inde. Udi alt hun var saadan en Princesse, hvis Rygte noksom
kunde drage Kongen fra Skotland udi dend kolde Vinters Tiid til sig udi
Norge, og da hun kom udi Skotland, og siden da hun tilligemed blef Dronning
udi Engelland, kunde saaledes lænke Under saattern es Hierter til sig, at den
Høyeste med dend Ringeste vidste ikke at kunde enten ære eller elske hende
8*
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saa meget, som hun vel fortiente; hvorfore hendes Afmindelse denne Dag i
Dag ogsaa er udi frisk Ihukommelse og u-dødelig.“
I religiøs Henseende var hun i den senere Del af sit Liv i Hjertet
Katholik og hørte katholske Messer i sit Slot i London, Denmark House;
dog bekjendte hun ved sin Død den evangeliske Lære. Se Fridericia i Dansk
Biografisk Lexikon I, S. 287.

Hertug Ulrik, Biskop af Schwerin, Kong Frederik den
Andens Søn.
SKITSE EFTER ET MALERI, SOM GIK TABT VED
FREDERIKSBORG SLOTS BRAND.

Hertug Ulrik, Søn af Kong Frederik II; f. 30 Dec. 1578 paa Koldinghus, Biskop af Slesvig 1602, tillige Biskop af Schwerin 1603, f 27 Marts
1624 i Btitzow, begr. 1642 i Roskilde Domkirke.
Kopi. Signeret „F. Lund. Frederiksborg 23 Juni 1858, Ulrik, Chr.
IV.s Broder“. — Hel Figur. En face til Venstre. Langt tilbagestrøget
Haar, skilt ved venstre Side. Pibekrave. Sølvmors-Trøje besat med
Guldlidser om Livet, røde Sløjfer med Aiguiletter; hvidt Skulderskjærf
broderet med Blomster og besat med Guldkniplinger; røde Benklæder med
Guldstriber, hvide Silkestrømper, hvide Kniplingsrosetter paa Skoene og
ved Knæene. Højre Haand i Siden, venstre paa Kaardeheftet. H. 30,9
B. 18,6.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Det opbevares i en Mappe paa Rosenborg og er i sin Tid af Professor
F. C. Lund kopieret efter en Original paa Frederiksborg Slot, der gik tabt
ved Slottets Brand.
Paa Raadhuset i Malmø findes et Portræt af Hertug Ulrik, som her
ligeledes gj engir es i Ætsning.
De samme strenge og alvorlige Principer, som af Frederik II bleve fulgte
ved den ældste Søns Opdragelse (se under Chr. IV som Barn), kom ogsaa til
Anvendelse overfor den næstældste Søn, Hertug Ulrik. Instruktioner og Be
falinger til Lehnsmændene paa de kongelige Slotte vidne om, at de kongelige
Forældre, naar de selv vare tilstede, førte nøje Tilsyn med Børnene og strengt
holdt dem afsondret fra al anden Omgang end den, der blev foreskrevet og
tilladt. For det meste delte Prinserne Opholdssted med Forældrene paa de
Slotte, hvor der afvexlende blev holdt Hof i forskjellige Egne af Riget; men
fra Prinsernes sjette Aar, da de fik egne „Tugtemestere“, maatte de dog til
bringe længere Tid borte ’ fra Moderen og Hoffet. Allerede 4 Juli 1584 fik
Herman Juel, Lehnsmand paa Kallundborg Slot, den Befaling, at da Kongen
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„er tilsinds at stille Hertug Ulrik under Tugtemester til Lærdom og Disciplin,
og vil, at han paa nogen Tid skal holdes og blive paa Kallundborg“, skulde
Juel sørge for, „at de Kamre og Gemakker, som Kongen og Dronningen
plejede at have deres Værelser udi, baade med Vinduer og Bænke paa Væggen,
hvor nogen Mangel er, paa det ziirligste med det første maa blive tilflyede og
forfærdigede“. Den 28 Dec. 1584 fik „Os Elskelige, hæderlige og høilærde
Mand“ Mester Povel Pedersen „Bestilling at skulle være Hertug Ulriks Tugte
mester, og hvorledes han sig udi samme Stilling skal forholde“. (Se Nyt
historisk Tidsskrift III, S. 251, 256.)
I Begyndelsen af 1585 blev Ulrik sendt til Sorø Kloster, hvor hans
ældre Broder allerede opholdt sig, og ligesom det fandt Sted med Hertug
Christian, lod Fr. II ogsaa nogle Adelsmænds Sønner oplære og opdrage i
Selskab med Hertug Ulrik. 22 Jan. 1585 fik Johannes Munthe Bestilling „at
skulle være hos Hertug Ulriks Tugtemester og hannem hjelpe de smaa Herremænd at optugte“. Om Opholdet i Sorø se iøvrigt nedenfor, under Chr. IV
som Barn.
I Chr. IV.s latinske Stilebøger findes mange Udtryk for hans kjærlige
Sindelag overfor den yngre Broder, suavissime Dux Uldarice, carissime,
amantissime etc. — som han stedse benævner ham. Han glæder sig over
den yngre Broders gode Fremgang, udtaler, hvor kjært det har været ham at
høre, at Ulrik nu har lært sin A. B. C., raader ham til at læse den over
endnu engang og lover ham, „naar han veed den vel“, en smuk Donat,
„bunden i rødt Fløjel med Guldspænder“ (se nedenfor under Chr. IV som Barn).
Det gode Forhold mellem Brødrene skulde dog senere for en Tid forstyrres,
hvori Enkedronningen havde en væsentlig Skyld. I sin Strid med Rigsraadet
og Chr. IV om Formynderskabet i Hertugdømmerne (se ovenfor) benyttede hun
Ulrik til at modvirke Chr. IV og fik ham til at klage til Kejseren for at ud
virke en Deling af Hertugdømmerne og Moderens Formynderskab. Ulrik, der
dengang opholdt sig i Leipzig, skrev herfra 17 Dec. 1593 til Chr. IV og frem
satte sine Krav. Med Rette følte Chr. IV sig krænket over, at hans egen
Broder paa tydsk Grund modarbejdede hans Bestræbelser for at bringe Orden
i Hertugdømmerne.
Dog ønskede Chr. IV selv en Forsoning med den Broder, der før havde
staaet hans Hjerte nær, og under et Besøg hos Moderen paa Nykjøbing Slot
i Sommeren 1595 fattede han den eventyrlige Plan ganske hemmeligt at sejle
over til Meklenborg, hvor Ulrik opholdt sig hos sin’ Bedstefader, for at hente
Broderen hjem, Ikke engang for sin Bedstefader gav Chr. IV sig tilkjende,
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men Broderen fik han dog med sig, og da de begge fremstillede sig for
Moderen paa Nykjøbing, var det som gode Venner. (Se Troels Lund, Chr.
IV.s Skib paa Skanderborg Sø II, S. 208, 375, 380, 388). Da Chr. IV drog
fra Nykjøbing, fulgte Ulrik med ham og opholdt sig en Maanedstid hos sin
Broder paa Sjælland. Ved denne Lejlighed blev der da truffet foreløbige
Aftaler om Arvedelingen, og man synes at være enedes om den Løsning, der
blev den endelige: at Hertug Ulrik som sin Part skulde have Bispedømmet
Slesvig eller, som det ogsaa kaldtes, Amtet Schwahstedt. Derefter drog Ulrik
atter tilbage til Bedstefaderen i Gustrow.
Om videre Forhandlinger mellem Brødrene om Arveforliget se Chr. IV.s
Egenhændige Breve I, S. 20 — 28, 30—34. 1610 gik det danske Rigsraad
ind paa, at Ulrik fik Schwabstedt Amt for Livstid, „imod dend Forpligt, som
Rigens Raad toge af Kongen, at samme Forlehning ei skulde komme Danmarkes Rige til nogen Forfang eller Formindskelse udi nogen Maade“. (Se
Slange, Chr. IV.s Historie, S. 286.) Allerede tidligere var Hertug Ulrik blevet
Biskop af Schwerin. (Se Slange, S. 121.)
Saavel Slange (S. 138) som Jesper Brochmand i sin oratio funebris
fortæller adskilligt om Hertug Ulriks forskjellige Rejser. Han opholdt sig
bl. a. ved Universiteterne i Helmstadt, Lippe og Rostock og studerede tillige
forskjellige større Fæstningsværker. Ogsaa Haandskriftsamlingen „Dronning
Sophias Arkiv“ yder forskjellige Oplysninger om disse Vandreaar, og man
seer bl. a., at Moderen har maattet rette meget kraftige Formaninger til Her
tugen om at afholde sig fra Tidens Drikkeri. Af Enkedronningens Regnskab
for 1594 fremgaaer, at han i Leipzig havde havt et Vinforbrug af 800 Potter
Rhinskvin og „fremdeles til hans fyrstelige Naades Nødtørft“ et omtrent lig
nende Antal Potter spansk og fransk Vin. Under Ulriks Besøg ved det Brunsvigske Hof hos Svogeren Hertug Henrik Julius synes det at være gaaet over
Stregen, og Enkedronningen maatte sende et Tordenbrev, hvorpaa Ulriks Svar,
dat. Wolfenbiittel 1 Marts 1595, findes i Dronning Sophias Arkiv. „Til min
Bedrøvelse har jeg fornummet,“ skriver han, „at jeg igjen er bleven angiven
for Eders kongelige Værdighed, som om jeg daglig gav mig af med at være
døddrukken. Nu maa jeg ganske vist bekjende, at jeg undertiden har skejet
ud, især naar fremmede Folk besøgte mig; men at jeg Dag ud og Dag ind
skulde have været fukl og gal, deri gjør man mig Uret. Nu vil jeg dog
vogte mig derfor som for en skadelig Gift og deri tage baade Eders kongelige
Værdigheds moderlige Formaninger og min egen Sundhed. iagt. Jeg beder
derfor ganske sønligt og paa det alleryd mygste, at Eders kongelige Værdighed
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vil naadigst lade Eders fattede Unaade fare, og hvis jeg skulde have sviret
for meget, da venligt tilskrive det Ungdommen og Hoflivet, hvilket plejer at
kunne forføre selv den Frommeste, og nu som før være og blive min naadige,
hjert aller kjæreste Fru Moder.“ — I Frankrig studerede Hertugen Regjeringsformerne og rejste senere til England, hvor han blev modtaget med stor Pragt
af sin Søster Dronning Anna og Kong Jacob VI. Han vandt her alles Yndest
ved sit elskværdige Væsen (morum elegantia, facilitate & comitate), blev slaaet
til Ridder af Hosebaandsordenen (eqves aureæ periscelidis) og fik en aarlig
Apanage af den engelske Konge.
Tilskyndet af sin Interesse for Krigsvæsenet begav han sig til Belgien og
studerede de spanske og bataviske Fæstningsværker, „Men da nu Hertug
Ulrik“ — fortæller Jesper Brochmand i sin Ligpræken — „var fuldstændig
uddannet i alt, hvad man med Rette kan fordre af en fuldendt Hærfører og
derefter ønskede at efterlade et berømmeligt Exempel og mindeværdigt Bevis
paa sit store og ubetvingelige Mod, stred han ikke mod sine Slægtninge, ud
fordrede heller ikke nogen kristen Fyrste eller bemægtigede sig fremmede
Riger med Vold og Uret; men imod Tyrken, Guds og alle Godes svorne
Fjende, vendte ban sine Vaaben. Thi den modige Hertug Ulrik mente, at
han ikke kunde opleve noget mere hæderfuldt end at have den til Fjende, som
var Guds og Kristi Fjende og med Liv og Sjæl gaa op i at bekjæmpe den,
der af al sin Magt anstrenger sig for at nedstyrte Jesus Kristus fra sin Throne
samt ødelægge og udrydde enhver, der bekjender Kristi Navn. Ikke ophidset
af Begjærlighed efter Bytte, ikke ledet af tom Forfængelighed, men besjælet af
Iver efter guddommelig Hæder, opflammet af utrolig Kjærlighed til Kristen
dommen og bevæget af Medlidenhed med de fangne Kristne hverver og ud
skriver den højmodige Prins Ulrik en udsøgt og talrig Skare Soldater, aflægger
Troskabsed til den uovervindelige romerske Kejser Rudolp II, som paa den
Tid tappert førte Krig med Kristendommens Fjende, Tyrken, og han haade
lover og yder Romerriget en saadan Bistand, som man kunde vente af en i
Sandhed heltemodig Aand og af en Fyrste, der var født til at udføre store
Bedrifter................ “ —
„Hvor maatte man ønske, at alle kristne Fyrster vare besjælede af det Sind
og af den Aand! Hvor faa Fyrster er der, som ikke ere beredte til at kæmpe
og udgyde sit og sines Blod, men hvor det gjælder om at drage Sværdet for at
forsvare den kristne Religion mod Tyrken, er der ingen, der ikke unddrager
sig, ingen, der ikke tyer til Undskyldninger og alle Slags Paaskud. Sig mig,
kristne Fyrster, hvordan er Eders Samvittighed, at I frimodigt kunne ile til
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indbyrdes Drab? Til een og samme Gud ere I døbte, een og samme Gud
paakalde I, ved een og samme Frelsers Blod ere I løskjøbte; alle tro I paa
de Dødes Opstandelse, og alle haabe I paa et evigt Liv. Hvilket Afsind er
det ikke, at I, som burde være forenede baade i Sind og i Interesser, svække
hverandre ved gjensidige Saar..................... Ras ikke mod Eders eget Kjød og
Blod, men hvis der i det Hele taget skal kjæmpes, saa vend Eders Vaaben
mod Tyrken, den kristne Religions Fjende!“
Til Berømmelse af Hertugens Tapperhed siger Bispen videre: „Han veg
aldrig for Fjenden, og selv om flere paa en Gang styrtede ind imod ham,
trak han sig ikke en Fodsbred tilbage, da han hellere modigt vilde udgyde
sit Blod end frelse Livet ved fejg Flugt. Han huskede nemlig, at det fordum
havde været Skik hos de Danske, at den som søgte Ry for anerkjendt Tapper
hed, angreb een, holdt Stand imod to og søgte at undgaa tre ved at flytte
Foden en ubetydelig Smule.“
Om Hertugens Bedrifter paa Søen synes ikke meget at være optegnet.
Dog vides det, at han deltog i Chr. IV’s Togt omkring Nordkap i 1599.
Sivert Grubbe fortæller i sin Dagbog, at „paa Skibet Victor var Kongen, som
vilde kaldes Kaptajn og under Livsstraf forbød nogen at kalde ham anderledes.
Hertug Ulrik, som kaldtes Mat Ulrik og ikke anderledes . . .“ osv.
Helt søstærk har han ikke været, ialtfald skriver Sivert Grubbe for
28 April: „Idag blæste den samme Vind med lige Heftighed og drev os, som
vi antog, henved 50 Mile af vor Kurs. Da Stormen Kl. 12 om Natten steg
end mere, strøg vi alle Sejl med Undtagelse af et trereb et Storsejl. Idag
var Mat Ulrik en god Ligger (unus bonus jacens). Jørgen Kaas var ogsaa en
meget god Ligger i flere Dage.“ Det strænge Vejr holdt ved i flere Dage, og
paa Grund af Stormen kunde der ikke holdes Prædiken. Dette Savn blev
dog afhjulpet nogle Dage efter, og „Mat Ulrik“ var imidlertid kommet op af
Køjen; han synes ogsaa paany at have faaet Appetit, thi 4 Maj skriver Sivert
Grubbe: „Vi hørte en Prædiken over Johannes „om en liden Stund“. Efter
Prædiken blev der holdt Standret over nogle Delinkventer, der havde gjort sig
skyldige i at spise under Prædiken, og de bleve dømte til at miste en Maaneds
Hyre; blandt disse var Ulrik af Holsten, Iver Friis, Jørgen Kaas og Markus
Pens. Solen gik ned i Nordvest og stod strax efter op i Nordost. I disse
Egne er der nemlig paa denne Tid ingen Nat.“ (Se Danske Magasin,
fjerde Række II, S. 391.)
Uopmærksomhed under Prædiken og Forstyrrelse af Gudstjenesten var
noget, hvormed General-Kaptajnen (Chr. IV) umuligt kunde se igjennem Fingre
9
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under saa alvorlige og farlige Forhold; selv Kongens Broder maatte bøde for
sin Letsindighed. Værre gik det dog den sorte Kat, hvorom Sivert Grubbe
fortæller. En af Kaptajnens Hornblæsere havde i Kild in stjaalet den fra en
Finnekone og taget den med ombord trods Konens Græden og Jamren, Straffen
kom dog snart i Skikkelse af usædvanlig Storm og Modvind, der af Skipperen
formodedes at være den troldkyndige Finnekones Værk. Formodningen steg
næsten til Vished, da Katten en Søndag helt havde forstyrret Gudstjenesten
ved at gjøre Kunster i Rigningen, springe fra et Toug til et andet og svinge
frem og tilbage som et Pendul, saa Matroserne ikke kunde bare sig for Latter.
Præsten blev da vred og sagde, „at nu var det ikke Tid at le, nu skulde de
paakalde Gud“. Kaptajnen (Chr. IV) havde hidtil holdt sin Haand over Dyret,
men da Alle vare enige om at forlange dets Død for ikke at udsætte Skibet
for yderligere Hævn af Finnekonen, maatte han give efter. Dog forlangte
han, at den skulde sættes i et Kar med Føde for en Maaned, om den maaske
kunde komme tilbage til sin Herskerinde. —
Mangfoldige vare de Farer og Eventyr, som „Mat Ulrik“ og hans konge
lige Broder udstode paa denne Sørejse. Ved Indgangen til Havnen Olenia
stødte Victor endogsaa paa et skjult Skjær, paa hvilket Skibet blev staaende,
og Kjølen led Skade i en Strækning af 9 Alen, saa Skibet siden bestandig
tog Vand ind og maatte holdes gaaende paa Pumperne. Ghristi Himmelfarts
dag var Skibet paany i Fare, og Besætningen „saa den visse Undergang for
Øinene“. Det havarerede Skib maatte 19 Maj søge ind i en ubekjendt Havn,
„som Kaptainen til Ære for Mat Ulrik kaldte Jomfruhavnen“!
Ved Siden af de mange Farer og Savn var der dog ogsaa glade Timer
ombord, især naar man samledes i „Capernaum“ (Chr. IV.s Kahyt), og fuld
Erstatning fik de Søfarende, da de 21 Juni „kom i Herrens Navn fra Verdens
Ende til det længe forønskede velsignede Bergen“ og ankrede ved Bergenhus
„under hele Byens Jubel og almindelige Lykønskning“. Den ene Fest afløste
da den anden, og „Kaptajnen“ indbød selv alle Adelsmænd fra Flaaden til et
Gilde i Apothekerens Hus, hvor de bleve „svært beværtede“. „De smukkeste
Piger i Bergen“ — fortæller Sivert Grubbe — „vare tilstede og vi dansede
ordentlig med dem, glade over, at vi endelig vare komne til et Sted, der var
efter vor Smag. Tilsidst da vi havde drukket tæt og danset nok, sloge vi
alle Apothekerens Vinduer i Stykker og drog Omsorg for, at „Kaptajn Christian
Frcderiksens“ og alle vores Vaabenmærker bleve indsatte i dem til en Erin
dring“. Den 28 var Kaptajnen indbudt af Jacob Trolle, Lensmanden over
Throndhjem, „og her blev Mat Ulrik først bekjendt med Jacobs Hustru, Fru
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Mette Høeg, hvilket Venskab ikke var meget værd“. (Se Danske Magazin
fjerde Række II, S. 402 f.) Ogsaa de Bergenske Glæder fik dog en Ende,
og Hjemrejsen maatte tiltrædes. 20 Juli ankrede Victor paa Kjøbenhavns
Rhed, og Ulrik kunde nedlægge Værdigheden som „Mat“ for paany at blive
Hertug af Holsten, medens hans Broder avancerede fra „Kaptajn Christian
Frederiksen“ til Konge af Danmark og Norge.
Som ovenfor nævnt var Ulrik Administrator af Bispedømmet Schwerin.
Han residerede i Bützow og døde 27 Marts 1624 paa sit Landsæde Rühn
udenfor denne By.
Om hans morganatiske Giftermaal se: „Katharina Hahn Gemahlin des
Herzogs Ulrich Prinzen von Dänemark“, af G. C., F. Lisch (Jahrbücher des
Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, 23 Jahrgang,
S. 33). Hertugen synes at have holdt meget af „sin Kätchen“, hvem han
bl. a. skjænkede Godset Ziebühl. Da han imidlertid døde, før han havde
faaet Tid til at oprette et Gavebrev, blev Fru Catharine Hahn „mit groszem
Unfug ohne rechtmässige Ursache und Erkenntnisz des Gutes destituirt und
entsetzt und ihr Geräthe, Zeug und Mobilien von den Gute weggeschafft, solcher
Macht sie dero Zeit nicht widerstreben können, sondern mit Patienz und Geduld
alles ertragen müssen.“
Den nye Administrator af Bispedømmet Schwerin, Herlug Ulrik den
Yngre, Chr. IV.s Søn, fik dog ikke Lov at nyde det ret længe, da Wallenstein
bemægtigede sig baade Meklenborg og Stiftet. Dette sidste blev tilbagegivet
Hertug Ulrik den Yngre lige før hans Død, og senere skjænkede Chr. IV sin
Søn Ulrik Christian Gyldenløve Godset Ziebühl.
Fru Katharine Hahn giftede sig senere paany med en Oberst von Nidrum.

Kong Christian IV som Barn. Hans Knieper pinx. Knæstykke. En
face t. Højre, venstre Haand i Siden. Rød Dragt, indvirket med Guldlilier.
Om Halsen en Guldkjæde med Kong Frederik ILs Portræt. Lille, opstaaende Pibekrave. Handsker i højre Haand. H. 83 B. 61.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Det her gjengivne Portræt, der tidligere formentes at forestille Chr. IV.s
Broder, Hertug Ulrik, antages — sikkert med Rette — af Dr. phil. Francis
Beckett at forestille Christian IV som Barn. (Se Afhandling af Beckett om
et Drengeportræt af Hans Knieper. Historisk Tidsskrift VI Række IV, S. 197).
I Porlrætsamlingen, der brændte med Frederiksborg Slot, fandtes efter
Høyens Udsagn fem Portræter af Frederik ILs Hofmaler Hans Knieper, „der
iblandt et fortrinligt af Frederik II.s Svigerfader Ulrik af Meklenborg. Det var
de eneste Malerier, vi havde tilbage af denne flanderske Mester, der 1578 blev
ansat som Maler paa Kronborg, hvor han forherligede den store hvælvede Sal
med den lange Række af Kongefigurer i vævede Tapeter, hvis sidste Stykker
nu bevares i oldnordisk Museum.“ (Se Høyen, Skrifter, I, S. 245.) Af
Kniepers Billeder reddedes kun et ved Branden (Høyen, I, S. 249), ni. det
her gjengivne Knæstykke, der vistnok er forskaaret og oprindelig har været et
Portræt i hel Figur i Legemsstørrelse. Over den tidligere Portrætsamling paa
Frederiksborg findes i Arkivet paa Rosenborg en haandskreven Fortegnelse (en
Afskrift paa Universitetsbibliotheket). Her har Høyen bag Navnet „Prins
Ulrik“ sat 2 Spørgsmaalstegn, og da det her omtalte Drengeportræt i Rosen
borgsamlingen stemmer temmelig nøje overens med Prins Christians Portræt,
saaledes som det er fremstillet paa Kniepers vævede Tapet i Nationalmuseet,
maa de vist antages at forestille samme Person. Paa Tapetet (der findes
gjengivet i Bering Liisberg, Chr. IV) sees Prins Christian staaende ved Siden
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af sin Fader, Frederik IL Drengen staar med sin lille Hund ved Siden paa
en tavlet Stenterrasse med Ryggen til en Porfyrbalustrade; i Baggrunden Fre
deriksborg Slot.
Om Drengebilledet paa Kniepers Tapet skriver F. Beckett i nævnte
Afhandling:
„Dette Portræt viser sig i et og alt at være en Gjentagelse, en Over
førelse i Tapet af Kniepers Drengeportræt paa Rosenborg; Dragten er den
samme rødligbrune med nøjagtig de samme guldindvirkede Ornamenter, Knap
perne de samme, Halskæden med Skuepengen den samme, og Stillingen er
den samme, idet blot højre og venstre er byttet om, da Portrætet er blevet
vævet. At dette forholder sig saaledes, kan man overbevise sig om ved at
iagttage, at Knapperne her sidde paa højre Side af Linningen, og at Frederik
den Andens Profilhoved paa Skuemynten vender til den anden Side................
Som Portræt har Tapetbilledet ingen selvstændig Betydning, men det viser, at
Kniepers Billede paa Rosenborg maa være et Barneportræt af Christian den
Fjerde.“
Hans Kniepcr døde 2 Nov. 1587. Samme Aar faar hans Enke Betaling
for 22 Portræter, mellem hvilke udtrykkelig Prins Christians nævnes, muligvis
netop det paa Rosenborg opbevarede Billede.
Om Christian IV.s Barndom og Ungdom se bl. a. Molbech, Nyt historisk
Tidsskrift III, S. 245. — Troels Lund, Historiske Skitser og Christian den
Fjerdes Skib paa Skanderborg Sø. — Bering Liisberg, Christian IV. —
Slange, Kong Christian den Fjerdes Historie, m. m. Kildeskrifter af stor
Værdi haves i Chr. IV.s Stilebøger, der ere fuldstændigt bevarede og fra
Undervisningens Begyndelse indtil 1593 næsten fra Dag til Dag gjøre Rede
for, hvad der har beskjæftiget ham.
Frederik II, der selv beklagede sig over Mangel paa Grundighed i sin
Barndoms Undervisning, ønskede at „lade sin Søn opdrage og lære paa en
anden Maade end han selv var bleven det“. Valget til „Tugtemester“ for
den unge Prins faldt paa Magister Hans Mikkelsen, der før havde været Rektor
paa Herlufsholm og siden Slotspræst paa Frederiksborg. Ved Kongebrev af
15 Nov. 1582 fik han Ordre til henimod Fastelavn det følgende Aar at begive
sig til Hoffet paa Koldinghus (Sjcell. Tegneiser). Der tillagdes ham — for
uden Udsigt til et Kannikedom — „to hundrede gamle Dalere“ om Aaret, og
en Klædning „eftersom det efter hans Stand egner ham“. Fr. II paalagde
Magisteren at „anvende tilbørlig Strenghed mod Kongens Søn; ikke lade ham
have sin egen Villie; men holde ham i god Disciplin og opdrage ham i sand
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Gudsfrygt, Dyd og Ærbarhed, saaledes som han kunde forsvare det for Gud
og for sin Konge og Herre“. {Christopher Knopf8 Ligprædiken.) Ved den
fra Haderslevhus udfærdigede skriftlige „Bestilling“ for Hans Mikkelsen „hvor
ledes han sig imod Hertug Christian skal forholde“, blev det strengt paabudt
at holde Prinsen borte fra al skadelig Omgang „efterdi Ungdommen synderlig
af ond Omgjængelse kan lære onde Sæder“, et Paabud, der jævnlig gjentoges
i Instruktionerne til Lehnsmændene paa de Slotte, hvor Prinsen opholdt sig.
Hvor fuldstændig Afspærringen var, sees f. Ex. af Instruktion for Lehnsmanden
paa Sorø Kloster Joh. Svave, hvori Kongen skriver: „Vi ville og derhos have,
forne Johan Suobe, saavel som os elskelig, hæderlig, og høilærd Mand, Mester
Hans Mikkelsen, strengelig og alvorlig forment og forbudet, at tillade nogen
af Adel, Herremænd, Fruer eller Jomfruer, som kunde hænde hid til Kloster
at komme, i hvo somhelst det kunde være, end mindre nogen anden, at
komme til høibemeldte vor kjære Søn; uden det kunde være nogen af vore og
Rigens Raad, som det kunde begiere, hvilke det maa blive tilladt; desligest
skulle og Vor Prædicant, Os Elskelig Mester Christoffer Knop, Saa og hederlig
og høilærd Mand Doctor Povel Madsen, Superintendent udi Siællands Stift,
naar de hændes did at komme, maa blive tilladt at komme til høibem. vor
kiære Søn, og ellers ingen Anden; saafremt de ikke derfor ville have vor
høieste Unaade“. Prins Christian var efter Hyldingsrejsen i 1584 kommen til
Sorø, og Broderen Ulrik i Begyndelsen af det følgende Aar. Brødrene boede hver
for sig, men spiste Middag og Aften sammen i Hertug Christians Værelse med
deres „Tugtemestre“ og med de Adelsbørn, der oplærtes med Prinserne. Svave
skulde sørge for, at de „fyrsteligen og tilbørligen underholdes, eftersom deres
Stand og Lejlighed nu udkræver“; hver Middag og Aften skulde han lade
koge 10 Retter Mad og tilsee, „at iblandt samme Retter en 3, 4 eller flere
Retter efter Lejlighed blive synderlig vel kogt og tilflyet for høibemeldte vore
Sønners egen Person“. Vin, Sukker, Urter og andet saadant skulde Rente
mesteren Christopher Valkendorff skaffe til Bordet, og skulde disse Ting op
bevares af Hans Mikkelsen, der daglig udlevérede Kokken, hvad han deraf
behøvede. Fade og Tallerkener skulde opbevares af Fyrbøderen, som tillige
skulde holde Stuer og Kamre rene, gjøre Ild, rede Seng, brede Dug og bære
Maden paa Bordet. At Betjeningen blev holdt godt i Ørene, seer man af
Instruktion til Peder Reedtz, Lehnsmand paa Antvorskov, hvorhen Prinserne
drog i Juli 1585. Kongen befaler, at hvis Kok, Bager, Fyrbøder eller Andre,
som ere i Tjeneste hos de kgl. Børn, befmdes forsømmelige i Tjenesten, skal
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Peder Reedtz straffe dem ,.med den spanske Mantel, eller i anden Maade efter
Lejligheden“.
Dr. Laurids Jacobsen opregner i sin Ligprædiken alle de Videnskaber,
Konster og Sprog, hvori „den unge Herre gjorde saadan Fremgang, at hans
Præceptores og Læremestre sig derover høiligen haver forundret“. Han fattede
i kort Tid ikke alene de saakaldte „Instrumental-Discipliner“ (Grammatik,
Logik og Rhetorik); men ogsaa Mathematik, Arithmetik, Vocal- og InstrumentalMusik, Tegning og Arkitektur. Han lærte Latin til Færdighed endog i at tale
det; Fransk, Italiensk etc. I mekaniske Færdigheder opnaaede Prinsen saa
stor Indsigt, at han i næsten alle saadanne Konster og Haandværk selv kunde
give vedkommende Mestere den fornødne Anvisning, ja endog egenhændige
Udkast og Tegninger til deres Efterretning m. m. Den opbevarede Skrivebog
viser, hvorledes Hans Mikkelsen lagde Vægt paa en smuk Haandskrift, og
Chr. IV bragte det i denne Henseende meget vidt. Skrivebogen indeholder
243 fuldskrevne Kvartblade med Øvelse dels i latinsk, dels i gothisk Skrift.
Det første Stykke i Modersmaalet, som Prinsen maalte gjentage over 40 Gange
paa Dansk, som oftest med latinsk Oversættelse ved Siden, lyder saaledes:
„Hør gierne den Fattige og svar ham venlig og sagtmodig; redd den, som
skeer Vold, fra dem, som giøre ham Uret, og vær uforfærdet, naar Du skal
dømme; hold Dig mod de faderløse som en Fader, og mod deres Moder som
en Husbonde: Saa skal Du være som den Allerhøiestes Søn, og han skal have
Dig kjærere, end din Moder haver Dig“. Den tidligste af Prinsens latinske
Stilebøger, et tykt Oktavbind paa 400 Blade, indeholder c. 668 latinske Ud
arbejdelser, hvoraf 387 ere udførte baade paa Latin og Dansk. Stilene, der
strække sig fra Prinsens ottende Aar til 1591, ere skrevne i Form af Breve
til forskjellige Personer. Indholdet er mest taget af personlige eller Familie
forhold, Begivenheder i hans barnlige Liv, Nyheder fra Hoffet, fra Udlandet
etc. At Tugten var streng, seer man, naar Prinsen skriver: „Igaar, da vi
legte i den lille Sal (paa Kronborg) kom min allerkiæreste Herfader uforventendes til os. Af Hans Majestæts Samtale med mig fornam jeg vel, at
det skulde Hans Maj. befalde, om vi undertiden ginge paa Volden at spadsere.
Det vilde jeg gjerne, min Præceptor vidste: maa vel skee, han ikke troer,
denne være min kiære Herfaders Villie“. — Brevene, hvori den ceremonielle
Titulatur nøje overholdes ikke alene overfor Forældrene, men ogsaa f. Ex.
overfor den yngre Broder, dreje sig jævnlig om Kongens Rejser; Prinsen
glæder sig over, at Vinden nu er gaaet i Nord, det vil give Kongen en hurtig
Rejse. „Gud give vor allerkjærcste Könning Her Fader en lykkelig Tilbage-
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komst“ osv. Til Broderen Ulrik (suavissime Dux Uldarice) retter han mange
kjærlige Raad og Formaninger: Det har været Prinsen kjært at høre, at hans
Broder Ulrik nu har lært sin A. B. C. Han raader ham at læse den over
endnu engang og lover ham, „naar han veed den vel“, en „smuk Donat
bunden i rødt Fløiel med Guldspænder“. — Prinsen har igaar besøgt Hertug
Ulriks „kiære Tugtemester“, som talte saare vel om ham og roste hans Flit
tighed og Lydighed, hvilket var Prinsen meget kjært at høre. Han beder ham
„naadigst hilse sine Herremænd“ og sin gode Tugtemester. — „Kjære Herbroder — skriver han omtrent 8 Aar gammel — jeg agtede noget idag, der
I legede med mig Skak spille, det mente jeg være fornødent at paaminde Eder
om, som er: Naar I leger med nogen det Spil eller noget andet, skulle I altid
flittig give Agt paa Legen og intet andet“. — Respekten overfor Moderen
finder jævnlig Udtryk i Brevene, som f. Ex. naar Prinsen fortæller sin Broder,
at deres Moder har faaet en Del smaa Fugle til Foræring, deriblandt een, der
fornemmelig synger ypperligt; denne ønsker Prinsen sig meget gjerne, dersom
han turde bede Dronningen om den. Men hvis Præceptoren vilde sige til
Dronningen, hvor kjær denne Fugl vilde være for Prinsen, tror han vist, at
„Hendes Kjærlighed“ gjerne forærede ham den. — Eller: „Jeg saa gerne, att
di unge Herrer, myn kere Herbroder, Hertzog Hans, och myn kere Faders
Broders Søn, Hertzog Frederich, komme til mig og lerde paa mit Kammer her
paa Cronburg, som di tilforn giorde paa Friderichsborg; men nu veed jeg ikke,
om saa behager myn allerkereste Frumoder, huorfor jeg begerede af Eder,
kere D. Præceptor, I uille med første høre, huad hinders MatL er kiert her
udi; dersom di kommer til mig, skal det saare vel behage mig“. — En stor
Mængde Breve retter Prinsen til sine „Herremænd“, især den unge Friis, der
„i alle Maader behagede ham vel“, men dog jævnlig trængte til lidt For
maning: „Friis, jeg har Dig kjær; men herudi befalder Du mig ikke osv.“. —
Friis har klaget over en Kammerat, hvilket giver den 8aarige Prins Anledning
til at meddele: „Jeg skrev til ham igaar, hvilken Du klagede for mig over
hans Ulempe, men strax undskyldte han sig saare vel, som mig syntes. Men
han mener vist, Du ingenlunde kan bevise det, for hvilket Du hannem
anklager. Derfor, min gode Friis, byder jeg Dig, Du strax møder for mig,
at jeg kan høre baade dine Klagemaal og hans Undskyldning, og saa i
denne Sag afsige, hvad mig retfærdig synes“. — At Prinsen er sig sin høje
Stilling fuldtud bevidst, viser sig jævnlig, og enkelte Breve slutte endog med
et: „Dermed skeer min Villie“. 9 Aar gammel skriver han til en af sine
Venner: „Jeg troer vist, der ikke skulde findes mange med det Sind, hvilket
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jeg nu kort Tid forleden befandt udi Dig, at Du kunde saa taalelig omdrage
Skjændselsord, og ikke strax hævne det. Sandelig jeg for ingen Deel kunde
have lidet saa aabenbarlig Forhaanelse, som Du gjorde af saa hoffærdig et
Menniske, hvilket jeg frivilligen maa bekiende; osv.“. — En stor Mængde af
Brevene ere af historisk eller moraliserende Indhold og udvikler f. Ex., hvilke
Egenskaber en god og viis Fyrste bør have for at regjere rettelig. „Stor
Rigdom og Herkomst er ikke tilstrækkelig, men Visdom, Retfærdighed, Sindets
Raadighed, Forsynlighed og Flid paa Statens Tarv“.
At Prinsen ikke satte Pris paa at males, ser man af et Brev fra 1590,
hvori han meddeler, at Malerens Dreng havde været ved hans Dør, i det
Ærende at bede Prinsen snarest muligt komme til hans Mester, paa det Sted,
hvor han i nogle Dage havde været ifærd med at male Pr. Han seer deraf,
at Portrætet endnu ikke er færdigt og bliver nu kjed af at gaa saa ofte til
ham og spilde sin Tid, som han heller anvender paa Studeringer („Profecto
me tædet demum, tam sæpe eum accedere & interea negligere alia mea negotia, quæ sunt maioris momenti; præcipue meas leel iones, quos multo pluris
facio & puto mihi multo commodiores esse.“ Vale. Coldingæ. 5 Octobris
Anno 90).
Den sidste af Prinsens latinske Stile — ligeledes dateret Colding — er
fra 25 Okt. 1593, men kun 6 Linier lang. Der var nu alvorligere Ting at
tage vare, efterat Prinsen, 16 Aår gammel, selv havde overtaget Regjeringen
i Hertugdømmerne, hvorved han kom i en langvarig Strid med Enkedronningen,
der ønskede Hertugdømmernes Deling, for vedblivende at regjere som For
mynderske for de yngre Sønner. Se Troels Lund, Chr. IV.s Skib, II, S. 158,
177, 209 ff.)
31 Aug. holdt Chr. IV i Spidsen for et Følge med 900 Heste sit Indtog
i Flensborg, hvor han Dagen efter modtog Landdagens Hylding.
I Kongeriget blev den unge Konge endnu nogen Tid holdt under For
mynderskab indtil Kroningen i 1596. Rigsraadet holdt paa Magten saa længe
som muligt, skjøndt Kansleren Niels Kaas allerede paa sin Dødsseng i Juni 1594
havde leveret den unge Konge Nøglen til'Rigsklenodierne, den kongelige Krone
med Sceptret, Sværdet og Æblet („Og som Gud nu vil kalde mig fra denne
Verden, saa vil jeg ingen Anden levere dem til, uden til Eders kgl. Majestæt
selv. Tager derfor Rigets Klenodier af Gud selv ! og naar Tiden kommer,
bærer Eders Krone med Pris og Ære, regerer Spiret med Visdom og Naade,
fører Sværdet med Retfærdighed og Magt og holder Æblet fast med Raad og
Forsigtighed!“)
10
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Foruden den Lærdom, der bibragtes Prinsen af Præceptoren, sørgede For
mynderne dog tidligt for gavnlig Indøvelse i Regentpligterne, og allerede 1590,
da der paa Koldinghus holdtes Rigsraadsmøde, Herredag og Retterthing, sad
den 13aarige udvalgte Prins Dag efter Dag ved Hvitfeldts Side og hørte paa,
hvorledes Retten skiftedes; en kongelig Skolegang, der siden gjenloges Aar
for Aar, naar Herredagene holdtes (se Holger Rørdam, Arild Hvitfeldt, Kjøbenhavn 1896, S. 126).
Det var netop paa et saadant Retsstævne i Juni 1591 i Kjøbenhavn, at
den udvalgte Konge gav det bekjendte Vidnesbyrd om sin tidlig udviklede
Retfærdighedsfølelse (se Historisk Tidsskrift VI, 309 ff. — Slange, Kong
Christian den Fjerdes Historie, S. 49). Under Retssagen mod 3 Brødre Friis,
der havde overfaldet en ung Adelsmand, Peder Skram, paa Viborg Gade og
af hugget hans højre Haand, skjøndt han var baade „værgesløs og sagesløs“,
syntes nogle af Rigens Raad at ville behandle de Skyldige med for stor
Mildhed. Da „brast dend unge Konge ud med Nidkierhed at spørge med
disse Ord“: .... „Er dette, som disse Anklagte have gjort, rette og oprig
tige Adelsmænd anstændigt, som skulle have mere Dyd og Ære i Hjertet, end
til at begaae slig en grof Misgjerning? De skal derfor miste deres Ære og
bøde deres 3 Mark: Det dømmer Vi, og saaledes skal de, som leve og staa
for Vores Dom, straffes: Dend som død er (ni. den ene af de 3 Friis’er) maa
Gud dømme. — .... Dend Tiid var Kongen ikkun lidet over 14t(;n Aar.“
I Maj Maaned 1592 besøgte den unge Konge „med en temmelig HofFølge Tyge Brahe paa Hveen, for at forlyste og fornøye sig udi de mange og
konstige Mathematiske Stykker, som der var med største Kunst, Arbejd og
Bekostning indrettede. I særdeleshed hafde den unge Herre allerstørste Behag
at tale med hannem om dend Videnskab at befæste Byer og Stæder, hvorudi
band allerede hafde lagt temmeligen god Grundvold: Desligeste om Maaden
paa at udmaale og tvinge Vande, saa og hvorledes Tyngsler med en læt
Maade kunde ophæves, og i særdeleshed om Skibes Bygninger.“ (Se Slange,
S. 62.)
Om Prinsens utaalmodige Længsel efter denne Rejse til Hveen, giver de
latinske Stile fra den Tid det bedste Vidnesbyrd (se Troels Lund, Hist. Skitser
S. 305, Chr. IV.s Besøg hos Tyge Brahe), og afseet fra de mange Vidundere,
Uranienborg havde at byde paa for en saa videbegjærlig ung Prins, var der
jo muligvis ogsaa den yderligere Tillokkelse, at Tyge Brahe, der saa vel for
stod at tyde Stjernernes Bane i Himmelrummet, tillige var den, der maatte
sidde inde med den paalideligste Viden om Prinsens egen Bane. (Se Troels
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Lund, Hist. Skitser, S. 111, Chr. IV.s Fødsel og Daab. Tyge Brahe havde
jo netop i sin Tid, strax efter Prinsens Fødsel, ifølge kongelig Befaling af
Stjernernes Stilling tydet den vordende Konges Skjæbne og forudsagt den Ind
flydelse, som Venus og Mars vilde faa i hans Liv. (Se Tyge Brahes Skrift
i Kgl. Bibi. Thottske Saml. Nr. 831 4to. — Friis, Tyge Brahe, S. 74 f.).
Hvis Udflugten til Hveen var mere kortvarig, end Prinsen kunde have
ønsket, som det synes at fremgaa af hans Stilebog (se Troels Lund, Hist.
Skitser) tog den unge Konge til Gjengjæld Revanche senere i Livet ved Sø
rejser af længere og mere farefuld Art, f. Ex. til England og især ofte til
Norge. 'Mest bekjendt er det Togt paa halvfjerde Maaned, som han foretog
sig rundt om Nordkap, paa hvilket det var „forbuddet, at ingen under stor
Straf maatte kalde hannem andet end Capitain,' fordi han vilde tilgafns og med
større Sikkerhed u-bekiendt erfare, hvor vidt hans Riges Strømme sig strækkede“.
„Paa samme Reise viiste Kongen saa stor Viidenskab i Seylatzen og Søemandskab, at saavel hans Admiraler og Søe-Capitainer som de gemeene SøeFolk, fik dend Tanke om hannem, at hånd kunde befale dem allesammen,
hvad de skulde have udi Agt, og hvad de udi Søen skulde giøre“.
løvrigt var jo Chr. IV.s hele Barndom og Ungdom næsten en fortsat Rejse
lige fra den Dag, da han strax efter sin Fødsel blev bragt til Meklenborg for
efter den Tids Skik at opfostres hos sin Mormoder, hvor han forblev til 1579,
da Fr. II omsider skrev til Hertug Ulrik, at „Vort tro Rigsraad, saa ofte det
samles hos Os, underdanigst paaminder os at tage særlig vor ældste Søn til
Os og beholde ham hjemme i Riget“. (Se Bering Liisberg, Chr. IV.)
I Løbet af Sommeren kom Prinsen da hjem og fulgte nu med Hoffet
under dets vexlende Ophold paa de forskjellige kongelige Slotte. Kjøbenhavns
Slot, Kronborg, Frederiksborg, Antvorskov, Skanderborg, Koldinghus og Haderslevhus vare Hovedophol«Isstederne for Fr. II med „mynt Soffye och mint sønt
Crysstiant“, for hvem — ved de stadige Rejser — hele Landet blev et Hjem
og ingen Del af Riget fremmed.
Trods den unge Alder var det en Konge med baade Kundskaber og
Verdenserfaring, der endelig i 1596 kunde gribe Regjeringens Tøjler; „en
Kongesøn, som man snart i hundrede Aar ikke havde kjendt Mage til i Dan
mark: vel oplært, i alle Maader Kronen voxen og dog hjemmevant, dansk og
sund, et Udtryk for, hvad Folket følte og vilde“. Kroningen foregik Søndagen
29 August. (Se Slange, S. 93. — Troels Lund, Chr. IV.s Skib, II, S. 447.)
Gjennem en Række af Bevæbnede, der stode opstillede lige fra Slottet til
Frue Kirke, red Kongen „udi en skjøn hvid Sølfstøkkes Klædning gandske
10*
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overstukket med Diamanter, Guld og Silke, hvorover hånd drog en sort Fløiels
Kappe, som paa Opslaget og omkring Randerne var bestukken med Perler en
Haand breed, riidendes paa en deylig og modig hvid Hest med Sølf Skoe beslagen; hvis Ride-Tøy af Bitzel og Remmer samt Dekket under Sadelen, som
var af rød med Guid borderet Fløyel, vare besmykkede og besatte med koste
lige og dyrebare Steene af Diamanter og Saphirer paa det herligste og skiønneste“. Omkring Kongen gik Drabanter og holdt Plads for „at hånd af alle
vel kunde sees, og at hans Hest nok kunde gjøre sine Ophævelser, og lade
sig see, at hånd bar en Konge“. — Foran Kongen skred et talrigt Optog: I
Spidsen gik en Pukken-Slager med tvende Sølf-Pouker, overhængde paa Siderne
med Damask, hvorpaa vare broderede Rigernes Vaaben, samt 9 Trompetere
med Sølf Trompeter illigemaade vel stafferede“. Dernæst Hof-Marskalken med
forgyldt Marskalk Stav, begge Rigers Adel, de fremmede Fyrsters Følge,
Gesandter fra Dantzig, Hamborg og Lybeck, Kongens Land-Raad i Slesvig og
Holsten, „Danmarkes Riges Raad alle udi lange Fløyels Kapper“. Derefter
paany Trompetere og Pukkenslager samt „tvende Rigens Herolder udi deres
Herolds-Dragt med Sølf-Spiire udi Hænderne“. „Siden kom de 4 fornemmeste
og høieste Rigens Raad, prægtigen klædde med lange Fløyelskapper over sig,
og reede een efter anden hver med et af de kongelige Klenodier paa en rød
Fløyels bordered Pude“.
Efter Hans kongelige Majestæt fulgte en stor Skare fremmede Gesandter
og Fyrster, Kongens Brødre, „Enke-Dronningen med hendes Døttre Frøikener“
„udi en meget kostbar Karm med 8 Heste for“; de fremmede fyrstelige Damer
og endelig Enkedronningens og de øvrige Fyrstinders „Jomfruer“.
I Frue Kirke holdtes latinsk og dansk Tale af Sjællands Biskop, Kongen
besvor Haandfæstningen og blev salvet „med dyrebar Balsam, som var udi en
dertil beskikket Guld-Budikc, som Bispen af Skaane holdte, først paa hans
høirc Haande-Leed, og imellem hans Skuldre.“ — Dernæst blev han iført sine
kongelige Klæder, omgjordet med Sværdet, paasat Kronen af Bispen og alle
Rigsraader, sluttelig overdraget Sceptret og Æblet, Alt under meget vidtløftige
Taler, Forklaringer, Sang og Ceremonier. Da Kongen var omgjordet med
Sværdet, „vendte Hans Kongelig Majestæt sig om for Alteret imod Folket,
drog Sværdet, og slog kraftelig om sig imod alle fire Hjørner. Hvoraf Biskoppen
tog Leilighed at forklare, hvad sligt havde at betyde osv.“
„Fra Kirken reed Kongen udi sine Kongelige Klæder, af rød Gyldenstykke,
med sin kongelige Kappe over af rød Fløyel, meget riigt med Guld bordyret
og med spetted^ Hermeliner underforet. Self bar hånd og de Kongelige
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Klenodier, nemligen Kronen paa Hovedet, Spiiret udi Haanden og Sværdet ved
Siden; men Æblet lod hånd føre for sig af Steen Brahe Rigens Raad paa en
rød Fløyels Pude. Over Hans Kongel. Majest. blef baaret en rød Gylden
stykkes Himmel af disse 4 Rigens Raad, Jørgen Friis, Predbiørn Gyldenstierne,
Axel Brahe og Henrik Lykke. Af Byens Volde og Flaaden hørtes Stykkernes
Løsning; af Kirkernes Taarne alle Klokkerne, foruden Pouken-Skral og Trom
peters Klang, af Ære-Porterne deylig Sang og sød Strenge-Leeg; hvilket alt
sammen dog ikke var nær saa angenem, som at se langs ad Gaderne, hvor
ledes Undersaatterne glædde sig. Smaa Pige-Børn toge hinanden i Haand,
dantzede og sang deres Viser, imidlertid Drenge-Børnene kastede deres Hatte
op i Luften. Unge Piger løbe mod Kongen med Lilier og Blomster og strøde
for ham i Veien; de unge Karle gave Salve af deres Gevæhr. Mid-Aldrende
klappede med Hænderne og glædde sig, og de gamle Graahærdede løftede
Hovederne og Hænderne op, takkede Gud og sagde, at de endnu ikke hafde
seet saadan en Dag. Ja, alle frydede sig, og der hørtes intet paa Gaderne,
af Huse, af Dørre. af Vinduer og af Tagene andet end Kongen leve! Kongen
skee Lykke! Gud glædde Kongen! Gud frelse Kongen! og Gud staae Kongen
bie! Med saadan Frydeskrig blef Kongen forfuldt lige op til Slottet................
Offentligen paa Torfvet sprang rød og blank Viin; ikke vidt derfra blef heele
Oxer stegte, opfyldt med alle Slags Vildt og spekkede med Fugle......... Siden
var hver Dag nogen ny Lyst og Spil opfunden, som med Torneer-Renden,
med at bryde Spær og med at riide til Rings, udi hvilke Kongelige og Ridder
lige Øvelser Kongen var saadan en Mester, at Ingen enten af de Ind- eller
Udlændiske kunde gjøre ham det efter, og vandt han mesten alle Priiserne,
som vare opsatte; ja hånd til alles største Forundring uden ringeste Besværing,
Møde eller Trethed rendte tvende Dage efter hinanden 340 Gange..“............
„Dagene glimrede af Guld og Ædelsteene, og Nætterne vare lyse af Blus.
Lamper og mangfoldige Paafund af Fryde-Ild og Luft-Skud. Her var Jagt,
Spil-Fægtning paa Søen, Veddeløb, Kamp imellem vilde Dyr og store Danske
Hunde, Heste-Dantz og andet deslige; og saasnart Solen gik ned, begyndte
Comædier, Dantz, Spil og Musik“............... „Men det fornemste var, at udi
saadan Tilløb af Folk fra alle Stæder . . . blef dog holdt saa god Orden og
Politie, at paa Gaderne hverken om Dagen, ei heller om Natten hørtes nogen
Klammer eller Allarm, og udi Husene var det saa sikkert, at Dørene kunde
staa aaben, uden at safne noget.“.............
„Hermed ender da Kong Christians umyndige Aaringer, med Lof og
Taksigelse til dend Almægtigste og Alviiseste Treenige Gud, som saa lang
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Tid hafde holdt disse Riger og Lande udi sin Guddommelige Haand og Almagt,
og under sine Aldseendes Viisdoms og Forsiuns Øyne.“

Kong Christian IV. Jacob van Dort pinx; malet 1610 i Kongens 33
Aar. Knæstykke. En face t. Højre. Sort, blomstret Dragt med smaa
Slidser med rødt Foer og Staaldupper. Kniplingskrave. Kort, opstrøget Haar
med Fletning ved Øret. Overskjæg og langt Fipskjæg. Kniplingsmanchetter.
Kaarde med Sølvhefte. Venstre Haand i Siden, højre støttet paa et Bord
med rødt Tæppe. I Baggrunden rødt Drapperi. H. 110 B. 79.
Billedet her gjengivet i Fototypi.

Se Strunk Nr. 242. — Om Jacob von Dort se Høyens Skrifter I, S. 246
— Karl Madsen, Studier fra Sverrig S. 132—135. — Om det her gjengivne
Billede skriver Høyen: „Hollænderen Jacob van Dort havde malet Christian IV
(1610), det smukkeste Portræt af denne Konge i hans fejreste Manddom, og
denne dygtige Kunstner blev senere (1620 — 26) meget sysselsat. Det er ham,
vi skylde det fortræffelige Brystbillede af Kongens Moder og de smukke Por
træter af hans Søster Augusta som Enke efter Johan Adolf, af hendes 3 Sønner
og af Kongens anden Hustru, Kirstine Munk“.
Ifølge Høyens og Vedel Simonsens Fortegnelse (opbevares i Rosenborgs
Arkiv) over Portræterne paa Frederiksborg (i Aarct 1838) har van Dorts
Portræt af Chr. IV været signeret XD 1610. — I sin Afh. om et Drengeportr.
af Hans Knieper — Historisk Tidsskr. VI Række, IV S. 204 — skriver Dr.
phil. Beckett om van Dorts Billede, at det „paa Grund af Opfattelsens Ærlighed
maa betragtes som det bedste Billede, vi eje af Kong Chr. IV fra hans Mand
doms bedste Tid.“ — Ifølge gamle Regnskaber fik Jacob van Dort 17 Jan.
1612 Betaling for 3 Portræter til Chr. IV „udi store levende Patroners Skik
kelse“, se Danske Samlinger II, Frederiksborg Slots Inventarium af 1650,
S. 138.
Ogsaa de kongelige Dyr sees han at have malet, idet nævnte Inventarium
omtaler „et Støcke, som Jacob van Dort haffuer malet, med thuende hu ide
Pappegøier, vdi een Ramme“. Af van Dorts Portræter paa Frederiksborg
reddedes ved Branden kun Portrætet af Chr IV. Resten gik tabt med saa
mange andre uerstattelige og uvurderlige, nationale Skatte.

Kong Christian den Fjerde.
Jacob van Dort

Pacht & Crone

79
Om Frederiksborg som Opbevaringssted for den nationale Portrætsamling
skriver Høyen (Høyens Skrifter I, S. 249): „Ved Valget af Frederiksborg til
Plads for denne Samling, var der kun een Omstændighed, som var undgaaet
Frederik VT.s Opmærksomhed, og det var Muligheden af, at denne Borg kunde
blive udkaaret af en af hans Efterfølgere til et stadigere Opholdssted, og da denne
Mulighed virkelig indtraf, synes det, som om man har aldeles overseet, at denne
Samling, som tilhørte Staten og var tilgjængelig for Alle, ikke burde anvendes
til daglig Beboelse. Uden alt Hensyn blev den imidlertid unddragen den fri
Adgang, som den havde havt i en lang Aarrække; Billard og Senge, Vaske
borde og Klædeskabe flyttedes ind i Værelserne og skjulte tildels Portræterne,
og det bliver saaledes mere forstaaeligt, hvorledes det var muligt, at ikke en
større Del af dem kunde frelses fra Undergang. Af den ældre, rigere Afdeling,
som talte 321 Malerier, brændte de 261, og derimellem alle de betydeligste
Portræter, med Undtagelse af Jacob van Dorts Portr. af Chr. IV, som man
vilkaarlig havde taget ned paa første Sal, og Peter Isachs største Maleri, som
var bragt til Kjøbenhavn til Galleriets Conservator“................ „Af den anden
Afdeling, som bestod af 222 Portræter, brændte 115, og 107 bleve reddede.
Desværre har Tilfældet her raadet for meget, saa at den største Del af de
frelste hører til de mindre vigtige“.
I det hele brændte c. 600 historiske Portræter. Om Kmhr. Worsaaes
fortjenstfulde Virksomhed for at bevare for Staten de fra Branden reddede
Billeder se: Optegnelser om Rosenborg-Samlingen i 25 Aar af J. J. A. Worsaae,
S. 23 f.

Kong Christian IV. Malet paa Træ. Afbildet som Sejrherre med
Laurbærkrans om Hovedet; ridende paa en hvid Hest. Kongen er iført
fuld Rustning; rødt Skjærf; Kommandostav i Haanden. I Baggrunden
Kalmar Slot. H. 69 B. 55.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Det er kjøbt mellem Aarene 1839 og 1851. Se Inv. 1851 S. 18 Nr. 208.
Om Begivenhederne i den 1611 —13 førte Krig mellem Sverrig og Danmark-Norge se bl. a. Oberstlieutenant Axel Larsen, Kalmarkrigen, et Bidrag
til de nordiske Rigers Krigshistorie efter trykte og utrykte Kilder. — Bering
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Liisberg og Axel Larsen, Christian IV. — Slange. Kong Christian IV.s
Historie.
En af Aarsagerne til Krigen var. at den svenske Konge vilde bemægtige
sig en stor Del af det nordlige Norge, næsten hele Tromsø og Vardøhus Lehn.
Carl IX havde ved sin Kroning 1607 antaget en hel ny Titel som „Konge
over de Lapper i Nordland“ (se Kalmarkrigen S. 62). Han ansatte en Stat
holder i Vardøhus Lehn, inddrev Skat og udfærdigede Søpas paa Nordlandene
og Vardøhus. Denne Forrykkelse af Norges Grænser i Forbindelse med andre
Krænkelser af Rigernes Interesser tvang Christian IV til at gribe til Sværdet,
og Rigsraadet, der længe havde haabet paa en fredelig Afgjørelse, besluttede
omsider — „da det ikke kunde nægtes, at Kongen af Sverrige havde givet
lovlig Aarsag til Krig ved med Magt at hindre Seiladsen paa Riga og Kurland,
og ved at plyndre baade disse Rigers og fremmede Magters Undersaatter i
Østersøen, ved med Vold at trænge ind i det nordlige Norgc og der søge at
gjøre sig til Herre over en Kyststrækning paa over halvthundrede Mile, samt
ved at tage en ny Titel, der krænkede disse Rigers Højhed — ikke at svigte
Kongen paa Rigets Vegne, men samme Feide eendrægteligen bevilge og sam
tykke i det Haab, at Gud Almægtigste endnu inden Krigen var bleven udraabt
og publiceret vilde skaffe Midler til at afværge den eller, hvis den endelig
skulde gaa for sig, give den en lykkelig, snar og god Ende.“
Sverrigs unge Thronarving saavelsom det svenske Raad vare stemte for
Fred med Danmark-Norge, men de kunde ikke stanse Carl IX paa den af
ham betraadte Bane.
Dermed var Krigen altsaa uundgaaelig, og Chr. IV, der var af den For
mening, at Carl IX — ilde lidt som han var af en stor Del af sit Folk —
ikke vilde kunne holde sig paa Thronen, saasom „Gud alsommethichste hannom
som alle andre tyranner en kordt termyn haffuer forrelagdt“, gjorde sig Forhaabninger om at fordrive ham og indtage hans Plads, saameget mere som
Carl IX selv havde fordrevet sin Brodersøn Sigismund, Sverrigs retmæssige
Konge, hvis Tilhængere bleve forfulgte med stor Grusomhed. Fire Rigsraader
og tre andre Adelsmænd bleve paa Grund af deres Troskab mod Sigismund
henrettede paa Torvet i Linkøping. Kalmar, der var i Kong Sigismunds Magt,
blev 1599 stormet og plyndret af Hertug Carl, der lod 22 Mand af den
svenske Besætning henrette i Slotsgaarden og mellem dem Slotspræsten. De
tre Kommandanters afhuggede Hoveder bleve opsatte over Slotsporten.
Skjøndt Carl IX saaledes ikke var nogen særdeles mild Landsfader, ansaa
dog hans Undersaatter ham for et mindre Onde end en dansk Konge, og da

Kong Christian den Fjerde.
I BAGGRUNDEN KALMAR SLOT.
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Chr. IV rykkede for Kalmar, mødte han haardnakket Modstand. „Svenskerne
forsvarede, som en samtidig Fortæller siger, ikke deres Mænd med Mure, men
deres Mure med Mænd“. (Se Kalmarkrigen, S. 101.)
Den Hær, hvormed Chr. IV rykkede i Marken, bestod dels af Ryttere og
Knægte, stillede af Kongerigets og af Hertugdømmernes Ridderskab, dels af
hvervede Tropper. Kongens Fætter, Hertug Philip af Sønderborg, mødte med
en Rytterfane paa 200 Heste, Statholderen i Holsten, Gert Rantzau, stillede
en Rytterfane og et Fodregiment, Godske Ahlefeld et Fodregiment. I Tydskland hvervedes for Kongens Regning af Hertug Georg af Brunsvig-Lyneborg og
Hertug Ernst Ludvig af Sachsen. En Afdeling af Hæren førtes af Rigsmarsken
Sten Maltesen Sehested, medens Kongen selv kommanderede et Korps, bestaaende af Livkompagniet, Anders Sinklairs skaanske Kompagni, Hoffanen,
den skaanske og sjællandske Adelsfane, Joachim Biilows Fane samt de hvervede
Tropper.
„Blandt Førerne indtog Kongen selv den første Plads. Christian IV fyldte
netop ved denne Tid sit 34te Aar og stod saaledes i sin Manddoms fulde
Kraft. I et sundt, ved Legemsøvelser og hyppig Færden paa Søen udviklet
Legeme boede en kraftig, uforfærdet Sjæl, fra Naturens Haand rigt udstyret
med Evner, der yderligere vare udviklede ved flittigt, ihærdigt Arbejde. 1
Krigens Gjerning baade paa Landet og Søen var han kyndig som faa paa
hans Tid; som den raskeste Rytier kunde han tumle sig foran sine Faner og
som den flinkeste Matros gaa tilvejrs paa sine Orlogsskibe, for fra Toppen at
udspejde Fjendens Bevægelser. Som Artillerist stod han paa Højden af sin
Tids Videnskab og kjendte nøje ved egen Prøve sine Stykkers Rækkevidde og
Kraft, og ingen Ingenieur behøvede at lære ham at gjøre Tegning til en Fæst
ning eller lægge en Løbegrav. I alle Administrationens Grene var han hjemme
og trængte ind i alt med sin rastløse, aldrig trættede Arbejdskraft. Hvor en
saadan Konge førte an, var det klart, at hans Undergivne kun bleve hans
Hjælpere og Redskaber. (Se Axel Larsen, Kalmarkrigen, S. 76).
Den første Maj ved Daggry brød Kong Christian op fra Kristianopel og
2 Dage efter laa han med sin Hær for Fæstningen Kalmar, der under sine
tapre Høvedsmænd Bo Gustafsson Bååt og Pehr Michelssen Hammarskold
lavede sig til at tage mod „Juthen“. Forsvarerne vare ved godt Mod, og for
at vise deres Frygtløshed opsloge de paa den vestre Byport det spottende Vers:
Jag heter Kalmar den grå,
Derftjr ingen mig rubba må.

11
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Här låg en Konung före i sju år,
Det båtade honom icke för ett hår.
Nu är här kommit en Juta-barn,
AU hans anslag warde till skarn.

Belejringshærens Stilling var fra første Færd alt andet end god, og det
var kun i Tillid til at finde Hjælp i selve Sverrig, at Chr. IV med en saa
ringe Styrke (knap 6000 Mand) havde vovet at angribe den stærke Fæstning.
Særligt var jo Kalmar By for faa Aar siden bleven haard L hjemsøgt af Carl IX.
Chr. IV skulde dog snart se, at han kun maatte stole paa sine egne
Kræfter. „Vi tør aldrig tænke paa at bevæge denne Nation førend Vi faa
dette Sted ind, thi ingen Gode hjælper til at overbevise dem“, skriver Kongen
15 Maj. — „Hvad Udsigt vi have til at erobre Byen“, skriver Breide Rantzau
til Kansleren, „kan jeg ikke skrive Dig til og er at befrygte, at saafremt de
andre ikke rykke op fra Halmstad, den svenske Magt bliver her opsendt, og
vi beleirede bagtil, Havnen med Proviant taget fra os, saa vi maa lade baade
Stykker og Gods staa og slaa os igjennem som vi bedst kunne“. (Aarsb.
fra Geh. A. 1876—82, S. 202).
Kartover og Miner maatte nu arbejde paa at danne Bresche i Kalmars
Mure, men farligt var Arbejdet; „baade Bartholemeus ingenieur og Valetin
then gammel grauer“, de to eneste i Lejren, der forstod at lægge Miner, faldt
under Udøvelsen af deres Gjerning. Chr. IV færdedes bestandig mellem de
gravende Soldater for at lede og opmuntre dem. „Hans Kongelige Majestæt
vil altid være den forreste og agter ingen Fare“, skriver Breide Rantzau, „og
han vil ikke høre paa noget Raad“. Den femte Maj ved Middagstid, da
Kongen tilhest holdt mellem Arbejderne, blev Hofjunker Sigismund von Lowitz,
der holdt tæt ved ham, ramt i Hovedet af en Falkonetkugle fra Slotstaarnet,
saaledes at hans Blod og Hjerne oversprøjtede Kongen. (Aarsb. fra Geh. A.
1876-82, S. 202.)
Endelig var en gangbar Bresche dannet, saa Stormen kunde foregaa. Ved
Midnatstid 26 Maj traadte de danske Afdelinger under Vaaben, og Kongen
førte selv Stormkolonnen frem til Breschens Fod.“ „Trommernes Hvirvlen,
Trompeternes Skralden og Stormklokkernes Kimen overdøvede snart alle
Kommandoraab; kun Musketskuddene og de saaredes Hvinen skar igjennem og
forenede sig med de andre Lyde til en øredøvende Larm“. Kuglerne ryddede
op blandt Angriberne, og brændende Begkrandse slyngedes dem i Ansigtet.
Stormkolonnen maatte vige, den første Storm var afslaaet. Endnu engang saa
Kongen sine Krigere vige og hørte Fjendens Sejersraab. Men Kalmar By
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maatte tages! For tredie Gang lød Stormsignalet fra den danske Lejr, og
tredie Gang fornyedes Kampen i den med døde og saarede opfyldte Bresche.
De danske Kompagnier vare nu forrest. Solen var staaet op og belyste den
blodige Kamp. Endelig Kl. 5 om Morgenen saa Kongen sin Livfanes Mærke
vaje fra Voldens Top, plantet af Fændriken, den unge Palle Rosenkrantz fra
Glimminge i Skaane. Snart stode de danske i tætte Skarer om Mærket,
medens Forsvarerne søgte Redning i Slottet, og Kongen i Spidsen for sin Hof
fane sprængte ind igjennem Byens Hovedgade for at afskjære Fjenden Tilbage
toget. (Se Kalmarkrigen, S. 101.)
Blandt de danske Førere faldt Kasper Mildnitz og Melchior Rantzau;
Jørgen Brahe til Hvedholm blev saaret. — I sit Digt „Den Calmarnske
Triumph“ besang Skanningen Lyskander de Faldne.
„Kalmar den grå“ var nu i Chr. IV.s Haand;
„Han vant den Feste met ærre“.

Men endnu holdt Fjenden Slottet besat og tænkte ikke paa Overgivelse.
Nye Værker maatte anlægges, under Ledelse af Otto Brahe, der fra fremmed
Krigstjeneste var kaldt hjem og faa Dage før Stormen kom til Kalmar. Kort
efter dræbtes han ved sin Konges Side af en Kanonkugle fra Slottet, da han
om Natten (31 Maj) fulgte Kongen omkring i Værkerne.
Den svenske Konge rykkede imidlertid frem for at komme Kalmar Slot
til Undsætning med en Hær paa 12000 Mand, der var den danske Belejrings
hær betydelig overlegen. Den svenske Hær marcherede op i fuld Slagorden,
men den danske Hoffane, den sjællandske og fyenske Adelsfane og Biilows
Ryttere kastede sig dristigt mod Overmagten. Den danske Adel holdt sig
ikke tilbage. Peder Basse blev skudt i Haanden, Biilow i Armen, Lukas
Krabbe og Tønne Brahe faldt.
Inden Kong Carl skred til Angreb, vilde han dog afvente sin Marsks
Ankomst med Forstærkning. Han skrev til ham, at han maatte „skynde sig
i Jesu Navn“, „thi faa Vi først Folket sammen, ville Vi senere med Guds
Hjælp faa Naade til at gjøre Skaane og Blekinge øde“. (Se Rigsark. i
Stockh. Rgstr.
11.)
17 Juli foregik Svenskernes Hovedangreb paa den danske Lejr; „forfra
stormede den talrige svenske Hær mod Lejrværkerne, i Byen rasede den
vildeste Kamp, og Lejren var tildels i Svenskernes Hænder.
Men Kong
Christian udfoldede her alle en stor Hærførers Egenskaber. Med hurtigt Blik
saa han, hvor den største Fare truede, samlede sine Reserver, Hoffanen og de
11*
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danske Adelsfaner og førte dem mod de i Lejren indtrængte engelske og irske
Soldater. De stridsvante Lejetroppers Rækker brødes ved den danske Adels
vældige Angreb. Kong Christian kæmpede selv forrest blandt sine Mænd, og
mange Fjender faldt for hans sikre Sværdhug. Snart var Svenskernes Flugt
almindelig................... Sejren var bleven hos de danske, takket være Kong
Christians rolige Overblik og dristige Mod............. Slaget ved Kalmar hører
derfor til Danmarks skjønneste Hædersdage, og der er i Danmarks nyere
Historie maaske kun een Daad, der staar jævnsides dermed, Daniel Rantzaus
Sejr paa Axtorna Hede (nær Svarteraa i Halland).“ (Se Bering Liisberg og
Axel Larsen, Christian IV, S. 222 — 23.)
Carl IX trak sig tilbage til Ryssby, 2 Mil nord for Kalmar.
Franskmanden Peleus, i hans Hisloire de la derniére guerre de Suede,
Paris 1622, skriver S. 219 om Chr. IV: „Har Naturen nogensinde dannet en
tapper Herre, er det denne Konge. 1 den allerførste Begyndelse af Krigen og
ved det allerførste Skud var han ligesaa uforfærdet som ved dens Ende. Og
dette er til Forundring. Enhver Soldat ellers, som første Gang kommer i
Bataille og seer sig pludselig omgivet af Kvæstede og Døende, føler en Slags
Beklemmelse; men ikke saa denne Konge“. — S. 240: „Den Dag beskjæmmede
han ikke Henrik IV, i hvis Fodspor han siger, han gaar.' Han hug adskillige
Fjender ned med egen Haand, var altid der, hvor det gik hedest til, og
fægtede i Raden som gemen Soldat................ Han sov i sine Vaaben for altid
at kunne være paafærde. Han levede som den simpleste Soldat, uden at til
lade sig den til hans Stand passende Pragt og Bekvemmelighed“. (Se R. Nyerup,
Karakteristik af Kong Chr. IV.)
Ogsaa Kalmar Kastel maatte snart kapitulere af Mangel paa Krudt. Da
Besætningen og flere Anførere vare uenige m. H. t. Overgivelsen, entrede Kong
Christian paa en Rebstige op ad Volden og stod pludselig som eneste Dansk
paa Borgens Mur. Porten blev nu aabnet, de danske strømmede ind og snart
vajede Dannebrog fra Kalmar Slotstaarn. Glædessalver bleve afskudte, og
latinsk Takkeguds tjeneste afholdt af Præsten fra Helsingør.
Den Dag, da gik Du edelig Slot
Med Herlighed Gouds og andet meer got
I Danmarckis vold og Eige.

En dansk Konge raadede paany over den gamle Borg, i hvis Sale Dron
ning Margrethe havde syslet med sine store Unionsplaner.
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Der lod hun ruet en samtydig Haand
Binde disse tre Riger i et Baand
Tilsammen Enig at bliffue.
Dog huer at holde sin Frihed oc Ræl,
Som i huert Rige aff fordum er sæt,
Oc ingen dem der fra driffue.

Om Slottets Overgivelse se bl. a. Nye Danske Magasin II, S. 18.
Carl IX, der under disse Kampe aldrig havde skaanet sin Person og
trods sin Alder og Sygdom flere Gange vovede Livet, blev ved de svenske
Vaabens gjentagne Uheld saa opirret, at lian sendte Chr. IV det bekjendte
Fejdebrev, hvori han udfordrede ham til en Tvekamp „paa slätte marken“ . .
„efter the gambla Götars loflige bruk og sedhwane“. — Dette besynderlige
Forslag kunde der dog ikke være Tale om at modtage, bl. a. paa Grund af
Aldersforskjellen og Carl IX.s legemlige Svaghed. Muligvis vilde Carl IX paa
denne Maade søge Døden af Sorg over sin Ulykke i Krigen og tillige drage
Chr. IV med sig. laltfald havde han stillet den Betingelse, at begge Kongerne
skulde være uden Dækvaaben og uden Skydevaaben, medens deres to Følge
svende skulde være i fuld Harnisk med Pistoler og Musketter. Altsaa for
begge Kongerne den visse Død; omtrent som et Forslag om, at de sammen
skulde springe ned fra et af Taarnene paa Kalmar Slot. Tilmed var Brevets
Form fornærmelig for Chr. IV, især Beskyldningen om ikke at have handlet
„som en Erlig eller Christen Konungh“.
Christian IV.s Svar, dateret „Aff vortt slott Calmar then syt. Augusti
Anno 1611“, kom til at bære Mærke af Forbittrelsen over Carl IX.s krænkende
Beskyldninger.
„Vi Christian den Fjerde“, skrev han, „lader Dig Carll den Niennde
Konning udj Suerrig vijde, att din lettfærdige ubeskeden skriffuelse er osz ved
din Trommeter tilhende kommen och haffde vij veli forhaabit, att du osz med
saadanne skriffuelse skulle haffue forskonit, men efterdi vi formerker, att Hunde
dagene er nu udj deris største exslusion udj dit hoffuit saa haffue vij efter
det gamle ordsprog maatte skieke og anuende osz. att lige som mand raaber
ij skoffuen saa fanger man suar igen. Saa er dog dette vortt snar igen paa
samme ditt breff, at du skriffuer osz icke at haffue handlit som en ærlig
christelig konning och att vij icke haffue holdit det stetinske fordrag, dett
dicter och lyffuer osz paa som en sin mund icke kand styre oc som en ære
skender, den som med skelden verge vil nar macten sig icke thilstrecker,
mens vi haffuer der emod den fejde och orlog aff høybetenkende nød och

86
aarsag begynt, oc skalt møde oc giøre regenskab for dett uskyldige blod som
nu udgydes saa och for andre dine tiranske gerninger som du ij all din thid
med dine undersaatter oc andre fattige folck bedreffuit halfuer; at du skrilfuer
osz først att haffue indtaget Calmer bye och siden Calmerhus med forræderj
oc affwunden, saa oc Øland och Borckholm, det er oc ij lige maade usandfærdiglt; thi vi samme Hus som en erlig Herre och krigsmand halfuer vundit,
och maatte du veli skamme dig, saa tit du derpaa tencker, att du icke med hvis
derthil behøffuede bedre dett haffde undset og forsiunet, och dett for din Næse
saaledis halfuer ladit hentage, da du dog vilde være enn krigsmand, och saa ner
thilstede personlig var. Hvad anlangende er den ærlig kamp du osz tilbinder
kommer osz saare spotsk alf den aarsage osz noch som vitterligt er dig alle
rede af Gud ij Himmelen noch som at verre slagen, saa er det meget bedre
att ynke dig end at slaas och fectis med dig oc en varm kackelolfn var dig
megit bedre och thienligere end saadan skermyssen oc kamp och en god
Metikus, som kunde sætte dit holfuit noget bedre ij lave igen, du skulde veli
skamme dig, du gammel nar, att du giffuer saaledis en erlig Herre an, huilket
du visselig aff en gammel skøge lærdt halfuer, som sig med skelden pleier at
verge, lad eckon din skrilfuelse verre ij dij Maader, dersom Du ellers nogit
kan giøre haabis wij nest Guds hielp, du skalt haffue del alttsammen ij behoff.
Her hos ville vij dig formanit haffue, att du fra dig sender voris Herold
oc tuende trommeter, som du imod all krigsbrug hos dig opholder, med hvilken
din gerning du dit oprectige gemott giffuer thil kende oc skulle du visseligen
tencke oc troe, om du end skjønt dem nogit ont kunde lhilføje, att du dermed
icke halfuer vundit Danmarckis oc norgis rigers kroner, see thil du kand vel
gemme och forsuare dem, du halfuer nu faare att staa. Dette er vort snar
paa din letfærdig och ubeskeden skrilfuelse. Aff vort slott Calmar then syt.
Augusli Anno 1611.
Medens Ghr. IV laa for Kalmar, modtog han det Ulykkesbud, at hans
nybyggede Fæstning Christianopel var falden i Svenskernes Hænder. Herom
beretter Mag. Ægidius Lauritzen i sin Historiske Relation om den Krig og
Feide som sig begiffuet imellem Stormectigste Pottentaler Her Christian den
Fjerde Danmarckis og Norigis Konning och Her Carl den Niende Konning udi
Suerig: „Anno 1611 imellem Tirsdagen og Onsdagen den 25 og 26 Junii om
Natten imelleip 1 og 2, kom Hert. Gustav Adolph med 2 Faner Ryttere for
Christianopel Port, og eftersom han havde gjort sig Danske Faner, gav han
tilkiende, at samme Ryttere, han førte med sig, var Kong. Maj.s af Danmark
eget Folk, hvilket ogsaa Vagten, som stod paa Volden ved Porten letteligen
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troede, efterdi Kongen havde lovet, der han rykkede fra Christianopel henimod
Calmar med sin Krigshær, at han snart vilde sende dennem 100 eller 200
Mand som skulde ligge i Byen at afverge Fjendernes Indfald, derfore lode de
4 komme indenfor Porten af fornævnte Svenske Ryttere, som strax hengte en
Petard paa Porten, hvormed de aabnede og sprengte Porten, saa at Byen blev
aaben for disse 2 Faner Ryttere.
Der Capitainen Jens Biørnsen, en Hallandsk Herremand, det fornam, gav
han sig hen i Porten med et Slag-Sverd, og ihjelslog 4 eller 5 af samme
Ryttere, førend de kom ind i Byen, men blev strax derefter skudt og liggendes
paa Gaden i 2 eller 3 Dage, saa at Sviin aade Indvoldene af hannem, indtil
saalænge at nogle Bønder kastede en liden Grav op til Muren i Byen, hvorudi
de begrove ham. Men siden lod hans Slægtning hannem opgrave igjen, og
lod hannem føre ind til Lund i Skaane, og lod hannem begrave i Kirken.
Men der nu Hert. Gustau Adolph var saa kommen ind i Byen med 2
Faner Ryttere, da holdt han selv paa Torvet med den ene Fane, medens den
anden Fane plyndrede, røvede og foer omkring i Byen, og sloge alle Mands
personer ihiel, saa mange de kunde overkomme. Da var det ynkeligen at see,
hvorledes somme bleve ihjelslagne paa Sengene, somme der de vare nyeligen
opstaaede og havde endda intet Klæder paa, mange sprang over Muren nøgne
og undkomme, somme Qvinder kastede først deres Børn ned af Volden, hvoraf
mange Børn døde, saa sprunge Qvinderne selv efter, og en Part sloge Arme
og Laar sønder, somme gave sig ud ad Vandporten paa Baade, saa at der
iblandt vare 3 Baade forlæssede med Mænd, Qvinder og Børn, som synkede
til Bunden.
Der Hertugen holdt paa Torvet, kom Præsten Herr Mogens Jørgensen
halv nøgen til hannem, hvilken han tog i Haanden og ikke slap hannem hen
ved et Qvarter af en Time og spurgde hannem imidlertid, om allehaande Lej
lighed, og sagde han til samme Her Mogens Jørgensen, at det var latterligt,
at Jytte-Kongen, som var en ung, uforfaren Krigsmand, vilde føre Strid med
hans Herr Fader K. Carl, som var en gammel veløvet Krigsherre, truede
derfor, at de vilde vel snart lære Kongen i Danmark at se op. Men, sagde
han, vi forfare i Sverrige, at Jytten siger om os, at vi have ikke mange
Ryttere og Soldater i Sverrige, og at vi bruge derfor Qvinder til Ryttere:
Gak derfor hen og stik Haanden i Brogen paa dennem, saa kanst du forfare,
om det er Karle eller Qvinder. Men Præsten bad hannem, at han vilde benaade hannem med hans Hustrue og Børn, hvilket og skeede, saa at han
befol, at de strax skulde pakke dennem ad Porten ud. Hertugen havde i
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Sinde ikke at brænde Byen af, men der var en Herremand ved Navn . . .
hvis Gaard laa hart hos Calmar, som var afbrændt af de Danske; han sagde
at de Danske havde ikke sparet hans Gaard og andre, derfor burde de heller
ikke at spares, derfore befol Hertugen at sætte Ild paa Byen, og efterat de
havde faaet der stort Bytte, besynderlig af Herremænds Gods, som der var
indlagt, droge de derfra igien om Morgenen henved 6 Slet“. Se Nye Danske
Magazin II, S. 23.
Gustav Adolf medtog bl. a. som Bytte 28 Kompagnifaner, der bleve førte
til Stockholm og højtideligt ophængt i Storkyrkan, men da de ikke vare vundne
paa Valpladsen, ja end ikke havde været tildelte nogen Afdeling, vilde Chr. IV
ikke lade dem gjælde for Trofæer og fordrede dem* tilbage ved Fredsslutningen.
De bleve da igjen nedtagne og sendte til Danmark. Christianopel blev snart
efter igjen besat af et Kompagni danske Tropper under Falk Lykkes Anførsel.
Carl IX døde i Nykoping d. 30 Okt. og efterfulgtes paa Thronen af
Gustav Adolf.
„Saasnart han var kommen til Regieringen“ — skriver Holberg i Dan
marks Riges Hist. II, S. 638 — „da for at skaffe sig Myndighed hos sin
Kriigs-Hær og lade see sin Tapperhed, samlede han sine Tropper sammen om
Vinteren imod Dannemark, og med en stor Kriigs-Hær gik ind i Skaane, hvor
han skiændte og brændte allevegne, og lagde i Aske alle aabne Stæder. Der
blev ingen sparet, Mand eller Qvinde. Qvinderne bleve skiændte og voldtagne,
og de umyndige Børn bleve qvalte, og foraarsagede denne Grumhed, at Ind
byggerne toge Livet af sig selv, styrtede sig af Vindver med Qvinder og Børn
eller satte Ild paa deres egne Huse. Saaledes var Maaden at føre Kriig paa
i de Tider, og bleve de Svenske, naar Leilighed gaves, ikke tracterede med
større Lemfeldighed af de Danske.“
I et samtidigt Brev fra Fru Sophie Ulfstand, Claus Podebuskes til Elise
Nordby, dat. Febr. 1612, hedder det: „Jeg kan ikke skrive Dig til, hvilken
ynkelig Sorg vi have været udi i Skaane, og hvorledes Fruer og Børn kom
nøgne af Sengen om Nattetide, og vare glade de slap og kom herover til
Sielland med Livet; thi de Svenske kom ned, og var Gustav med den nem,
som er K. Carls Søn, og vare de 17 Faner Fodfolk og 5 Faner Ryttere, og
brændte og sloge ihjel for Fode alt det de kunde overkomme, og bleve Warbierg og Wæ afbrændte samme Tid, og siges der, at der er 17 Herregaarde
med deres Ladegaarde afbrændte, dog Gud ske Lov! ingen af vores skader
noget“.
Gustav Adolf havde, som han selv senere skrev til Hertug Johan, „grazerett,
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skøflet, brendt och ihielslagit aldeles efter vor eigen Willie“ (Rigsark. i Sikh.
13A 12), og 21 Kirkesogne i Skaane vare gaaede op i Luer. Saasnart Breide
Rantzau, som laa i Ystad med Hoffanen og den. sjællandske Adelsfane, fik
Underretning om Fjendens Indfald, samlede han sine Folk og red nordpaa;
paa Vejen stødte Anders Bille til med de skaanske Ryttere, der vare hævn
fnysende over deres Hjemstavns Ødelæggelse. Joachim Biilow og Marquard
Pentz sluttede sig til med deres Faner, saa der ialt var 600 danske Ryttere
samlede, da de d. 11 om Aftenen pludseligt kastede sig over Svenskerne, der
vare lejrede om Vidsø Kirke. „Der lod Brede Rantzow vores Folk skifte sig
i fire Parter, og lod saa den første Part ride til dennem, og blæse Her an:
(da sadde de Svenske og legede Kort paa samme Kirkegaard og ved Kirkegaarden) og lod de andre ride omkring til de havde beringet dennem. Og
havde de Svenske staldet deres Heste inde i Kirken, og havde brudt Stolene
ud og brændt dem, og faldt de dennem over, og bleve slagne henved 1500
Mand af de Svenske, og bleve de andre jagne i samme Søe, henved 400,
som de Danske siden have opdraget, og mene de om Gustau, at han skulde
og været med og blevet, thi de have faaet hans Hest. Bøsse og Sadel og hvad
der hørte til. og fik de tvende af hans Livheste i Kirken med hvad dertil
hørte, og fik de nogle og tyve Fanger, deriblandt var fire af de fornemste
Herrer udi Sverrig, og var Hért. Gustaus Kammerjunker og hans Livdreng,
og kom her 8 eller 10 Faner med dennem, og sidde de nu her paa Kjøben
havns Slot“ . . . .“. (Se Nye Danske Magazin II, S. 37.)
Gustav Adolf undslap dog levende, var paa Flugten nærved at drukne,
men blev reddet af en flygtende Adelsmand Per Baner og en Rytter Thomas
Larsson. Hans Livhest med Sadel og Pistoler samt hans Sabel, der var besat
med kostbare Stene, Fæstet og Skeden af idel Sølv og forgyldt, blev gjort til
Bytte. Desuden hans Kjedeltrommer, 10 Fodfaner, 1 Rytterfane og 4 Kanoner.
Fanerne bleve førte til Kjøbenhavn og ophængte i Frue Kirke. Victorien ved
Vidsø var en Vaabendaad, som fyldte alle danske med Stolthed og Glæde, og
hvis Minde blev bevaret gjennem Fremstillingen paa Tapetet i Riddersalen paa
Frederiksborg Slot, indtil Ilden 1859 ødelagde det tilligemed saa mange andre
uvurderlige Skatte. Se Axel Larsen og Bering Liisberg, Ghr. IV, S. 231.
— Frederiksborg Slotsinventarium i 1650, Danske Samlinger II, S. 130,
hvor der findes Beskrivelse af dette „Tapetzerie Aff Flamsch med Silcke iblandt
welfuett“.
Kalmarkrigens Begivenheder skulde foreviges ved Fremstillinger i en Række
vævede Tapeter, og i Rigsarkivet opbevares endnu den mellem Ghr. IV og
12
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Karel van Mander (en Fader til den bekjendte danske Hofmaler af i-amme
Navn) sluttede Kontrakt om disse Tapetzeriers Udførelse, de „Conditiones
Wornach Wir Christian der Vierdte in Dennemarcken Wegen ein Anzahl
Tapezereien mit Carl Wermander, schiller vnd einwohner In Delfft, gnädigst
haben handlen vnd schliessen lassen. Dat. Schanderburg. Octobris Anno 1616.“
Prisen var 17 Rigsdaler for hver brabantsk Alen, og ved en ny Kontrakt,
der afsluttedes i Flensborg 9 Dec., bestemtes, at Skizzerne skulde være færdige
i Maj 1617 og Tapeterne i Løbet af to Aar derefter. (Se Friis, Samlinger
til dansk Bygnings- og Kunsthistorie S. 148, 246. — Friis, Bidrag til dansk
Kunsthistorie S. 75.)
Paa to af Tapeterne læstes Kongens Valgsprog ^Begnum firmat pietas“
og Fabrikantens Navn „Karel van der Mander fecit Anno 1620“. — 19 Dec.
1620 noterede Kongen i sin Skrivcalender: „Gav jeg Carl von Mandern
6005 V2 Dir. in Specie, som var Resten af det Tapetseri, der er paa Salen til
Frederiksborg. Dog rester der nogle faa smale Stykker, som hannem skal
betales, naar de bliver leveret“. Se Nyt historisk Tidsskr. IV S. 237. (Efterat
Carl van Mander i 1623 var død i Delft, rejste hans Enke, Cornelia van
Rijswijke, med sine Børn til Kjøbenhavn, for hos Chr. IV at faa 8145 Gylden,
som endnu manglede i Betalingen for Tapeterne. Hun medbragte Sønnen
Karel, den senere saa berømte Hofmaler, og en Datter, der blev gift med
Maleren Wuchters.)
Til Minde om Kalmars Erobring prægedes desforuden en Medaille med
Afbildning af Slottet og med Indskriften: Cede Majori Calmar! (Underkast Dig
den stærkeste, Calmar). En lignende Medaille blev præget i Anledning af
Elfsborgs Erobring (se Bering Lüsberg og Axel Larsen, Chr. IV, S. 224, 236).
Ligesom Gustav Adolf nær havde mistet Livet ved Vidsø, saaledes kom
Chr. IV i stor Livsfare under Træfningen paa Kølleryd Hede i Skællinge Sogn.
Ved Budskabet om, at Svenskerne havde opbrændt Varberg og hærgede Egnen,
var Chr. IV med en lille Rytterskare ilet til Undsætning. Efter et Ridt paa
7 Mile ad slette Vinterveje stødte Kongen paa den svenske Hær paa 4000
Mand, der var „8 Gange hannem for stærk“. Chr. IV angreb strax, skjøndt
hans „Heste vare trætte, skoeløse og Folkene vansmægtede“.
Udfaldet i den ulige Kamp maatte paa Forhaand være givet, og efter et
blodigt Sammenstød maatte Kongen tilsidst vende sin Hest til Flugt. Om
Mandefaldet beretter et samtidigt Brev {Nye Danske Magazin II, S. 41): „Af
de danske Herremænd, som slagne ere, ere disse de fornemste: Franz Rantzau
(Bredes og Gerts Broder) som ganske ynkelig var medfaret, Christen Barnekow,
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Steen Rosensparre og Ped. Stygge. Disse fornemme Mænd med andre flere
bleve dræbte den 21 Fcbr. om Fredag Aften, Klokken var ved 5 Slet, bleve
afførte alle deres Klæder, laa saa under aaben Himmel udi Frost og Kulde
den Nat over, Løverdagen, Søndagen og saa indtil Mandag Aften, paa hvilken
Tid de bleve førte til Varberg Slot i Kongens Rustvogne, kolde som Jern og
stive som Staal og nøgne som de vare fødte af Moders Liv, undtagen Blodet,
som var rundet af Saarene“.
Om den ridderlige Sten Rosensparre berettes, at han ved Fægtningens
Begyndelse af en Ven blev opfordret til at være forsigtig og huske, han var
den sidste af sin Slægt. „Du har Ret; det er en skjøn Tanke: et godt Navn
gaar fremfor alt“, lød hans Svar, idet han styrtede sig ind i den hedeste
Strid og fandt Døden som Slægtens sidste Mand.
I Maj faldt Sverrigs anden Grænsefæstning Elfsborg efter 19 Dages Belej
ring (se bl. a. Monumenta Historiæ Danicæ, udg. af H. Rørdam, 2 Række II,
S. 736, Journal über alles das jenige, so sich in dem so genannten Calmarschen Kriege zugetragen). „Am 22 waren die Battereyen nun mehr fertig,
und ward darauf in Gottes Nahmen zur Bresche zu schiessen angefangen, und
continuirt umb etwa halb sieben Morgens bis zu halb zehn für Mittage, auch
der runde Thurm also geschwächet, das er auf der einen Seiten nach dem
königlichen Quartier gantz herunter fiel“.
Efterat der var skudt Bresche, „lod Hans Maj. løbe Stormen an, og holdt
de dennem vel derinde, saa de sloge Hans Maj. Stormen af, og mistede vi i
samme Storm 200 Mand døde og saarede“, skriver Alb. Skeel fra Lejren hjem
til sin Frue, idet han i samme Brev beretter, at Kapitulationen foregik 2 Dage
senere, at Svenskerne ere uddragne af Slottet „og vores i Guds Navn der ind
igjen“ d. 24 Maj, og at han Gud ske Lov! haver idag fuldkommet det Løfte,
han for ungefær en 10 Dage siden gav hende, at han med Guds Hjælp agtede
at drikke hendes Skaal paa Elfsborg Slot.
Den forræderiske „Bøsseskytter som i sin Tid løb fra Kongen ind paa
Calmar og der skød efter Hans Maj.“, var ogsaa paa Spil ved Elfsborg „og
eftertragtede udi lige Maade Hans Maj. saa engang som han stod ved Styk
kerne, og beskiød Slottet, haver samme Bøsseskytter skudt den Stok, Kongen
havde udi Haanden tvert af, at Kuglen er gaaet imellem Benene, og er samme
Bøsseskytter blevet funden, der de af Slottet vare uddragne, og saa antastet,
og levendes opskaaret, parteret og lagt paa 4 Steiler“. (Se Nye Danske
Magazin II, S. 43—44.)
Efterat ogsaa Guldborg var faldet, laa det sydlige Sverrig aabent, og
12*

92
Chr. IV trængte uden Modstand dybt ind i Landet til Lidköping og Jönköping.
„Men Sverrigs Fattigdom og Mangel paa farbare Veie frelste det denne Gang“.
Umuligheden af at skaffe Fødemidler til Hæren tvang Chr. IV til at vende om.
Senere løb han med sin Flaade helt ind i Skjærene ved Stockholm, uden at
kunne bevæge den svenske Flaade til at modtage noget Slag.
Af andre Begivenheder i denne Krig kan endnu nævnes Guldbrandsdølernes
Nedsabling af et skotsk Korps Lejesoldater under Kaptajnerne Sinklair og
Ramsay, der gjennem Norge vilde marchere til Sverrig. Da Bønderne ikke
vidste, hvad de skulde gjøre med Fangerne, skøde de dem ned, en Handling,
der vel var raa, men i Grusomhed dog langt overgaaes af det af selve den
svenske Rigsmarsk Jesper Matsson Krus anrettede Blodbad paa 300 norske
Skytter, der ved Nyløses Kapitulation havde maattet overgive sig. Jesper
Matsson hefalede Nordmændene at nedlægge deres Vaaben og gaa ind i Kirken;
da de vare komne derind, lod han dem alle nedskyde. (Se Kalmarkrigen,
S. 191). Efter denne Bedrift foretog Marsken et Hærgningstog ind i Norge,
den saakaldtc „Brændefejde“, og opbrændte en Mængde Gaarde og Byer.
Ved engelsk Mægling blev Freden endelig sluttet 20 Jan. 1613 ved Knærod
i Halland. Sverrig faldt tilføje i de Spørgsmaal, som havde foranlediget Krigen,
men fik de erobrede Lande og Slotte tilbage mod at betale Danmark en
Million Rigsdaler i fire Terminer og lade Elfsborg Slot med omliggende Her
reder forblive i Danmarks Besiddelse, indtil hele Summen var betalt. Chr. IV,
som misbilligede den planløse Hærgen og Brænden. som hørte til den Tids
Krigsbrug, havde givet sine Underhandlere ved Fredsmødet Instrux om at faa
dette forandret: „Huadt belanger att brende saa Vi gierne att sligtt paa begge
Sider maatte affschaffes“. Gustav Adolf var dog af en anden Anskuelse, og
lød hans Instrux: „Huad Brännande anlanger elfter thett er Krigsbruuk och
wij ere fiender, så er derom oss imellem inthet quartier giordt uthen huar må
göre sitt bäste“. Det blev da heller ikke forandret, men da Oxenstierna skrev
til Gustav Adolf om Mødets Udfald, føjede han til: „Paa Brænden vilde de
danske Kom missairer gjerne haft Kvarter, men da de det ikke kunde faa, saa
ere de bievne ilde tilfreds, sigende deres Konge visselig havde haabet, det her
skulde blive bevilget“. {Bering Lüsberg og Axel Larsen, Chr. IV.)
Chr. IV.s Egenhændige Breve indeholde mange karakteristiske Udtalelser
vedrørende Kalmarkrigen, ligefra den Dag, da Rigsraadet har samtykket i
Krigen og har ladet sig „gaa tiill hierte den sture Languarendiss Spott och
Skiimlf, som os af denne Carols (d. IXde) uederflaaren Er“. Kongen omtaler
bl. a., hvorledes der „her udi Qvarterit (for Kalmar) er fundit allehånde Dyeuelss
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Kunster med woxbørn nedersatt udi Jorden udi temmelig antall. Saa jeg maa
ted bekende, jeg haffuer ted Siet heer, som jeg aldrig tilforn haffuer siett, och
habiss, at den, diesamme dennom paa forlaader, skal løne dennom i lengden“.
(Til den Tids Overtro børte, at saadanne Voxfigurer kunde paadrage den, de
forestillede, Ulykker.)
Til Broderen Hertug Ulrik fortæller ban om den Sygdom, der grasserede
i Hæren: „Für meine Person kann ich nicht genuuksam den lieben Gott
dancken, der mich bishers so genedichlichen ihn dissem wessend behütet hat“.
Anders Sinklar instrueres nøje om at bevogte Kalmar Slot omhyggeligt: „For
alting half Portene paa Slottit ij god acht, Saa och ted ny Secret, Som bleff
giordt udi ted Rundele, Saa der ingen Skalckhed Skerr.“ — „Kommer Gustawuss
till Dig, daa trackteer hannem Epther ledigheden well. Inden lagit faar Ende,
wyll jeg nest gudtz hielp komme med till pankettit“ etc.
Under Krigen havde Chr. IV stærkt følt Mangelen af uddannede, indfødte
Soldater. Uøvede Rekruter regnede han for „uerre End Beester“ til Krigsbrug
(Egenh. Breve I, S. 59). Efter Fredsslutningen lod ban derfor af hver Pro
vins og Lehn i Danmark indskrive til Krigsbrug nogle visse Gaarde, hvoraf
skulde holdes Soldater paa det „at Rigerne ikke, som tilforn, skulde være
aldeles blotte og mangelhaftige“ paa øvede Soldater tilfods. (Se Axel Larsen,
Kejserkrigen, S. 1 f.)
De paa denne Maade udtagne 4000 Fodknægte deltes i to Regimenter.
(Se Grundtvig, Meddelelser fra Rentekammerarkivet, S. 98 ff. — Nye Danske
Magazin II, S. 161.) Senere bleve alle Bøndergaarde lagte i Lægd, 9 i hvert,
og hvert Lægd skulde underholde en Soldat, der i Fredstid tjente for Kost og
Løn hos Bønderne, men mødte, hvor Kongen havde hans Tjeneste behov.
(Axel Larsen, Kejserkrigen, S. 7. — Nye Danske Magazin II, S. 167.)
Ogsaa Rostjenesten søgte Kongen at forbedre, men uden Held. „Det danske
Adelsrytteri havde i Kalmarkrigen vundet sine sidste Laurbær“.
For at skaffe Skaane et bedre Værn mod fremtidig Hærgning af Sven
skerne, anlagdes Fæstningen Christianstad. Ogsaa for Flaadens Udvikling blev
der draget Omsorg for at kunne hævde Kongens Højhed over Rigernes Strømme.
For at skaffe en fast, veluddannet Besætning til Flaaden, blev der udskrevet
1500 Baadmænd, som fik deres Bolig i de af Kongen udenfor Østerport byggede
nye Boder. Saaledes dannedes Holmens faste Stok, der i kommende Tider
skulde gjøre Christian den Fjerdes Navn uforglemmeligt paa Søen.
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Til Forstaaelse af den Tids Begivenheder er her vedføjet et samtidigt
Kort over Danmarks Rige med de ældgamle, historiske Grænser, før vore
Naboer, Sverrig og Preussen, havde berøvet os samtlige vore Fastlands
provinser imod Øst (Skaane, Halland og Bleking) og Halvdelen af det
vestlige, danske Fastland. Korttegneren har brugt Benævnelsen „StiderJutland“, lidet anende, at dette engang skulde kunne stemples som „grov
Uorden“.

Kong Christian IV. Peter Isachs pinx. Knæstykke. En face t. Højre.
Sort, blomstret Dragt; hvidt, blomstret Skulderskjærf med Guldkniplinger;
blaat Feltherrebind om venstre Arm. Pibekrave med Kniplinger. I højre
Haand en Stok; venstre paa Kaarden. Manchetter (Handstrimper) med
Kniplinger. Perle i højre Øre, langs hvilket sees en lille Fletning. —
Bagtil rødt Drapperi. Paa et Bord med rødt Tæppe Hjelm, Krone og
Scepter. H. 126 B. 103.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Samme Billede med forandret Baggrund findes i Berlinergalleriet.
Se Strunks Katalog.
Det blev i Juni 1836 afgivet fra Frederiksborg til Rosenborg.
Dette Portræt og det følgende af samme Maler viser os Christian IV paa
Kalmarkrigens Tid.
I sin bekjendte Dagbog skriver Sigvard Grubbe, at „i vort Selskab (paa
Rejse 1587 til Italien) havde vi ogsaa den udmærkede Maler Johan von Ach
(Hans von Aken), som dengang var i Tjeneste hos Hertugen af Florens og
og senere blev kaldet fra Italien af Kejser Rudolf, som han tjente i Prag.
Han havde dengang en Tjener ved Navn Peiter Isaachsen, der senere blev en
berømt Maler og i mange Aar tjente vor Kong Christian og døde i Kjøbenhavn“. (Se Danske Magasin, fjerde Række II. S. 375). Peter Isachs var
født i Helsingør 1569, hvor hans Fader var hollandsk Agent. (Se Weilbach,
Kunstnerlexikon, S. 311. — Nyt historisk Tidsskrift IV, S. 236.) Han ud
førte hyppigt „Malværk“ for Chr. IV, der jævnlig nævner ham i sine Skriv-
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kalendere. Paa kobberstukne Blade kaldes han regiae Maj. dan. pictor. „Han
var en udmærket Mester i Gonterfeier efter Naturen, og vel erfaren i det histo
riske Maleri“. (Carl van Mander, Schilder-Boek, Amsterd. 1618.)
I Chr. IV.s Skrivkalender for 1616 noteres under 30 Maj: „Samme
Dag gik der Dom over Peder Isak, at han for hans begangne Forseelsers
Skyld skulde drage paa 3 Aars Tid i Krigen i Nederland, paa hvilken Side
han lyster, og derfra med sig føre Pas og Beskedning, hvorledes han sig
sammesteds haver forholdet“. Jndcn 17 Jan. 1618 var han dog tilbage i
Danmark, og i de følgende Aar benyttes han jævnlig; 27 Nov. 1619 „blev
med Peder Isak handlet, at han skulde male den Stue i Haven (Rosenborg)
over Vinterstuen for 1600 Rigsd., hvorpaa han haver bekommet 1200 Rdlr.“.
(Nyt hist. Tidsskr. IV, S. 242). 17 Dec. 1620 anfører Chr. IV i sin Skriv
kalender: „Gav jeg Peder Isacksen 1266 Rdlr in specie, som var den sidste
Rest fra det Maleværk, der kom i mil Kammer i Kirken til Frederiksborg“.
— Hans Indtægter synes ikke at have tilfredsstillet ham, thi fra April 1620
lod han sig af den svenske Konge Gustav Adolf for en aarlig Løn af 400 Rdl.
d. C. leje som svensk Spion i Kjøbenhavn, idet der som Paaskud skulde be
stilles Malerier hos ham, hvilke særskilt „skulle blive betalte til Tilfredshed“
(„zu gutem contento bezahlet! werden“). Se Aarsb. fra Geheimearkivet VI,
Smaastykker S. 21, hvor Axel Oxenstjernes Brev til sin „Ehrnvester guter
freundt“, Peter Isachsen, findes trykt. Forræderiet blev ikke opdaget i hans
Levetid, thi han vedblev at arbejde for Chr. IV, og i det Brev, Chr. IV 25 Febr.
1622 udsteder for Kunstnerens Søn, kalder han ham sin „ehrsamben bestellten
Diener undt Mahler alhier undt lieben getrewen Peter Isachsen.“ Han døde i
Helsingør 1625. (Se Weilbach, Kunstnerlexikon.)

Kong Christian IV og Dronning Anna Catharine, Datter af Kurfyrst
Joachim Frederik af Brandenborg; f. 26 Juni 1575 i Wolmerstadt ved
Magdeburg, formælet med Chr. IV 27 Nov. 1597 paa Haderslevhus, kronet
i Frue Kirke i Kjøbenhavn af Biskop Peter Winstrup 11 Juni 1598,
f 29 Marts 1612 paa Kjøbenhavns Slot, ’ begr. i Roskilde Domkirke.
Peter Isachs pinx. Hele Figurer i naturlig Størrelse. Kongen — en
face t. Venstre — bærer sort Dragt med Kniplinger og sorte Strømper;
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hvidt Skulderskjærf med Broderi og Guldkniplinger; blaat Feltherrebind
om venstre Arm; Ringkrave om Halsen og Kniplingskrave. 1 Ørene
Perler. I højre Haand en Stok, venstre paa Kaardefæstet. — Dronningen
— en face t. Venstre — bærer en i Brystet udringet Dragt af hvidt
Atlask med Rødt og Guldborter: Kjolen stærkt udstaaende fra Hofterne
(saakaldet vertugadins); rødt Skulderskjærf med Guld. Opstaaende Kniplings
krave; Perler om Halsen; Haaret højt opsat med Perler i Midten; Perler
i Ørene. Paa Brystet i Brillanter et kronet Tretal (3 betyder Bogstavet
G). Højre Haand støtter hun paa et Bord med rødt Fløjelstæppe; i venstre
Haand en stor, sort Strudsfjervifte. Bagved sees en brun Hest, der holdes
af en Page. Paa Bordet Regalierne og Hjelm med hvide Strudsfjer. I
Baggrunden svært Drapperi og til venstre et Slot (Elfsborg), i Forgrunden
Rustning; tilhøjre en lille Hund. H. 251 B. 324.
Billedet her gjengioet i Fol otypi.
Dette Maleri var ved Frederiksborg Slots Brand til Restauration hos Conservator, nuværende Professor Petersen og undgik derved Branden. Oprindelig
havde det sin Plads paa Rosenborg, men var i Aarene 1830 — 39 afgivet til
Frederiksborg.
„Sidst udi Aaret og udi Novembri“ — beretter Slange i sin Chr. IV.s
Historie — „holdte Kong Christian sit Bielager og Bryllups-Højtid paa Haderslevhus med Frøiken Anna Catharine, som var Daatter af Hertug Joachim
Friederich dend Tiid Administrator af det Primat og Erke-Biskopsdom Magdeborg, og som Aaret derefter blef efter sin Faders Chur-Fyrst Johan Georgs
Død, Chur-Fyrst udi Brandenborg. Denne Høitid blef holdt med større Stilhed,
end sædvanligt var, saasom ingen fremmede Fyrster dertil ble ve budne, for
medelst dend skrekkelige Sygdom, som overalt udi dend Neder-Sachsiske Kretz
hafde. taget Overhaand, og som var meget smitsom“.
Saa stille som selve Brylluppet blev Anna Catharines Liv ved hendes
kongelige Gemals Side, og den Rolle, hun kom til at spille, var ikke frem
trædende. Hun roses af Samtiden for sin Tarvelighed, Religiøsitet og Interesse
for det danske Sprog, men forstod neppe at fængsle sin Husbond eller holde
hans Hjerte fast; ialtfald falder Kongens Forbindelse næd Kirsten Madsdatter
(Datter af Borgmester Mathias Hansen, der byggede den saakaldte „Dyvekes
Gaard“ paa Amagertorv) indenfor deres Ægteskab. 1 Chr. IV.s Skrivkalender
for 1607 anføres under 13 Sept.: Samme Dag blev min Gemahl skudt igjennem

Kong Christian den Fjerde og
Dronning Anna Catharine.
Peter Isa ch s pinx.
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Kappe paa Jagten“. Dronningen yndede baade Jagt og Ridning. (Se Schlegel,
Samlung zur dån. Gesch. II, 3die St., S. 49.) Intet af Kongens Breve til
Dronningen synes at være bevaret, heller ikke det „breff til Myn Gemahll“,
som i Maj 1611 sendtes hende fra Lejren for Kalmar. (Se Chr. IV.s Egen
hændige Breve I. S. 61). løvrigt synes Forholdene mellem Ægtefællerne at
have været godt, og da Kongen under Krigen laa syg, ilede Dronningen til
hans Leje. Det følgende Aar faldt hun selv i den „farlige' Koldsyge, som nu
saa gemein er iblandt Folk“. Efter nogle Dages Sygdom paakom der Dron
ningen en dyb Afmagt; Kongen saa vel, hvad det havde at betyde og sagde
til Lægerne, at „det var intet værd med deres Hjælp, man maatte nu sætte
alt sit Haab til Gud“. Da Bevidstløsheden vedvarede, tog Kongen om Aftenen
ud i „Haven“ (Rosenborg) for at hengive sig til sin Sorg; den følgende Middag
døde Dronningen. (Se Bering Liisberg, Chr. IV, S. 239.)
„Dette Aar (1612) var et meget sørgeligt Aar for Danmark, idet Gud
bortkaldede fra denne Verden dend meget dydige og naadige Dronning Anna
Catharina, som døde paa Kjøbenhafns Slot dend 29 Dag udi Tord-Maaned, udi
sin Alders 37de Aar, efterat hun hafde levet med Kong Christian udi et meget
fornøyeligt og kierligt Egteskab nesten udi 15 Aar, og imidlertid været Moder
til 4 Printzer og 2de Princesser. hvoriblant dend ældste Printz og begge Princesserne allerede for hende tilforn vare døde og afgangne. Hendes Majestæt
bar sandeligen udi hendes levende live iblant de kronede Hoveder Priisen af
en meget dydefuld, gudfrygtig og forstandig Princesse. Af hendes Konge var
hun høyt elsket, saasom hun og var imod hannem meget føyelig baade udi
Ord og Gierninger, saa at Hans Majestæts Villie var alletider hendes, og derfor
vilde dend brave Konge og Herre aldrig befale noget, som deres Egteskab,
det unge Herskabs Optugtelse, og deres fælles Hofholdning vedkom, uden det
som kunde være hende til Velbehag. Imod Undersaatternc var hun usigeligen
naadig, saa at hun ikke gierne skulde lade nogen gaa fra sig uden glad og
trøstig. Ja, hun afvendte tit hendes Herres Vrede og Unaade, hvor der vel
var Aarsag til, at dend burde falde. Geistligheden ærede og elskede hun
meget, thi der var en særdeles og inderlig Gudsfrygt hos hende, som hun ofte
lod se i Gierningen, og mest imod Enker og faderløse Børn; iblant hvilke hun
aarligen lod uddele mange Penge, og det saaledes, at ingen snart vidste, hvorfra
det kom. Hendes Hof-Betjente, som dagligen maatte opvarte Hendes Majestæt,
rosede sig af, aldrig at have seet en foranderlig Mine hos Hendes Maj. til
nogen Unaade; og naar det kunde forefalde, som kunde foraarsage nogen
Forandring udi Gemyttet, lod hun ligesom hun saa det ikke, eller vidste noget
13
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deraf. Hun var en Princesse af en høy og rank Vext, deylig af Skabning,
yndig og Majestætisk af Ansigt, mild og frimodig af Øyesiun, angenem af
Tale. Hun var* meget behændig og næt udi det, som kunde sømme saa høy
en Person til at tage udi sine Hænder, hvilke snart aldrig vare leedige. Hun
vilde ikke gjerne være fra hendes Herre, naar han var paa lange Reyser, men
stedse vilde følges med hannem, saasom til Norge, Halland og udi Fyrsten
dømmerne. Ellers var Hendes Maj. ikke mere bange, for at sætte Fod paa
Skibe og fare over Havets Bølger, end Kongen self. Med et Ord, hun var
saa fuldkommen, saa naadig, saa god og saa dydig en Dronning, at hendes
Æres Minde døer aldrig, saalænge der er Vand i Beltet og Klippe udi Norge“.

Kong Christian IV. David Bailly pinx. c. 1627. Malet paa Træ.
Oval i firkantet Ramme. Nedfaldende, hvid, lidt kruset Kniplingskrave.
Gul Køllert med Sølvstriber; røde, brocherede Ærmer; grønt Skjærf med
Guldkniplinger om Livet. H. 14 B. 10,5.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Det her beskrevne Billede har sin store Interesse ved at vise os Kongens
Træk under den for ham saa ulykkelige Deltagelse i 30aarskrigen, og Billedet
synes at bekræfte de mange samstemmende Efterretninger om den stærke
sjælelige og legendige Virkning paa Kongen af Krigens Ulykker. Det rolige
og tilfredse Udtryk i Jacob van Dorts og Peter Isachs Portræter mangler her
og visselig med god Grund.
Naar Udgiveren henfører dette Portræt til den hollandske Maler David
Bailly — en Formodning, der er tiltraadt af Kunsthistorikeren Karl Madsen —
er dette foranlediget ved en Sammenligning med et forhen Konsul Konow til
hørende Billede af denne Maler, signeret D. Bailly f. 1627. Billedet, der op
rindelig har hørt til Bugges Samling (se Karl Madsen, Billeder af gammel
Kunst S. 1) og er ganske af samme Størrelse som Portrætet paa Rosenborg,
bærer paa Bagsiden Indskriften „Hertug Uklrich, Kong Chr. IV.s Søn“; samt
i Kanten Bogstaverne D. H.
At Billederne ere udførte af samme Maler og samtidige, turde betragtes
som temmelig sikkert, og herfor taler ogsaa de afmalede Personers ensartede
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Kostumer og Frisure. Begge bære de den nedfaldeude Pibekrave (fraise ä. la
confllsion), Overgangsformen til den brede, nedfaldende Kniplingskrave (col en
rabat)1; der snart helt fortrængte Pibekraven (la fraise).
'/(’Om Christian IV.s Deltagelse i den tydske Krig se bl. a.: Axel Larsen,
Kejserkrigen. — Opel, Der niedersächsisch-dänische Krieg. — Jahn. Christian
IV.s Krigshistorie. — Slange, Chr. IV.s Historie. — Bering Lüsberg og Axel
Larsen, Chr. IV. — Lichtenstein, Die Schlacht bei Lutter am Barenberge, etc.
Ogsaa Chr. IV.s Breve give et rigt Bidrag til den Tids Historie, lige fra
den Dag, han bryder op for at begive sig til Krigsskuepladsen efter først at
have givet en detailleret „Ordiinandtz huorledis med altiing vdi Myn frauerelse
Skall hollis“. (Se Chr. IV.s Egenhændige Breve I, S. 428.) At der var
knapt med Penge, synes at fremgaa af forskjellige Reduktioner (Fortegnelse
paa folcket som skall afskaffis). Paa Frederiksborg skulde f. Ex. „torngemmeren
affskaffis, och skall porteneren udi den Nederste Pordt waare taarnit med
Porten“. „Den som uaarer paa kaanyneckerne “ faldt ligeledes som Offer for
de strenge Tider. — „Y haffuen (Rosenborg) skall folckit affskaffis sanersom
Meysteren Och en suend y vrtehaffuen, och En suend vdi køckenhaffuen. Naar
Nogit vdi køckenhaffuen skall lugis och fliis, Skall ted Skee ued holmens folck,
som altyd brugelicht haffuer werrid“ etc. „Paa Sneckeren paa køben: (Slottet)
skall giffuis acht, huad han gør, Eptherdi ted Siinis med hans arbeide att gaa
nogit langsom till. Och er bedst, att huer Løffuerdag gørris affregning med
hannem, huad hånd haffuer giordt . . .“ — „Eptherdi der er ingen heste udi
haffuen, Och den lamme Smyd intet haffuer at gørre, Saa skall hannem befhaalis att tage uaare Paa dii heste, som brugiss till Slottid och derymod affskaffe En anden“ etc. etc.
I Egenskab af Hertug af Holsten var Chr. IV paa Grund af hans „hochrühmlichen Tapferkeit, Dexterität und begabten Verstandes“ valgt til Kreds
oberst i den nedersachsiske Kreds, der i ham haabede at finde et Værn fol
den truede Troesfrihed. En Forudsætning for, at Chr. IV skulde kunne tage
Kampen op mod Kejseren og den mægtige katholske Liga var dog selvfølgelig,
at han blev tilbørlig støttet af de evangeliske Fyrster, og at han kunde gjøre
Regning paa den lovede Hjælp fra England og Frankrig. Hæren bestod jo af
fremmede Lejetropper, og kun i Kongens Livregiment fandtes c. 1500 Danske.
Penge var altsaa den første Fornødenhed; kun Sold og Bytte holdt de lejede
Knægte under Fanerne. — Det skulde snart vise sig, hvor ene Chr. IV stod
i Kampen. Af den nedersachsiske Kreds’ Stæder og Lande ydede foruden
Holsten kun Brmisvig-Wolfenbnttel og Bremen Bidrag til Rustningerne. De
13*
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frie Slæder nægtede al Hjælp og ydede senere Tilly og Wallenstein ivrig
Støtte. England og Frankrig opfyldte ligeledes kun daarligt deres Forpligtelser.
Af Rigsraadet kunde ingen Bistand ventes; Danmark havde som Stat intet
med Krigen at gøre; Landets Forsvarskræfter maatte holdes rede imod Over
fald fra svensk Side, og Gustav Adolfs tvetydige Holdning tvang Chr. IV til
at dække sit Riges Østgrænse, medens han kæmpede i Tydskland. Brandenhurg og Sachsen forholdt sig passive som ligegyldige Tilskuere, og den nedersachsiske Kreds gjorde sig naive Forhaabninger om at vinde Troesfrihed ved
Kejserens Naade, medens Gustav Adolf gjorde sit til at indgyde de tydske
Fyrster Mistillid til Chr. IV.s formentlige ærgjerrige Planer. Især smertede det
Kongen, at hans gamle Vaabenfælle Hertug Georg af Lynehorg aahenlyst
svigtede sine Troesfæller og tog Tjeneste hos Kejseren. Flere af Brevene
hære Vidne om Kongens Harme over dette Frafald; 7 Marts 1626 skriver han
saaledes til Hertugen, efter at have foreholdt ham at „die AutTkundigmig deiner
hestallung solte billich etwas zeitiger geschehen sein“ —: „Der Teuftel durflte
woll vnserm Erloser vnd Seligmachern die gantze welt weisen vnd zusagen,
da er ihm anbeten wolte, warumb solte er nicht einem Menschen anpræsenteren (præsentiren, lokke) durffen. Befehle dich hiemit den Richter vber vns
alle.“ (Chr. IV.s Egenhænd. Breve II, S. 8.) Paa Rigsraadets Forestillinger
om Fredsslutning svarede han 28 Juni: „Ederss Skriffuelse sub Dato Colding
d. 17 Hujus er os heer uel tilhande kommen, och deraf! eders troe och under
danigste AfTection mod oss fornommid, huilken uy med all kon: naade och
gunst udi all forfallen occation uille recompansere. Och er paa samme ederss
Skrifuclse denne uorris Resolution: Anlangende den faare og wleilighed, uorriss
persolm er Steed udi, m aa. uy well bekende att uerre Stoer, uorris confæderanters inconstantia er alformegit uyss, menss Seer inted, huor uy med god
Reputation kan komme derfraa, menss setter alting tiil den, som altiing formaar, Som hest ued, qva intentione uy er kommen y dette uerck, Att riigerniss contribution tiil kriigen inted kan forslaa, ded er nyst nock, menss kan
dog gørre stor hielp. Riigerne uyll hatlue lijden fordele af!, om denne Arrnei,
ded gud forbyde, blif!iier ruenerit, huorfor er hest att man gør, huad skee
kan “.
Ogsaa paa brugbare Underanførere skortede det, og (]hr. IV maatte selv
tage sig af alle Detailler ved Hærens Styrelse. (Se Axel Larsen, Kejserkrigen
S. 51.) Først senere fik han General Fuchs til at overtage Kommandoen over
Fodfolket, „et Valg, der blev til liden Baade for Hæren“. De to eneste paalidelige Venner blandt de tydske Fyrster var Hertugerne Johan Ernst og Bern-
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hard af Sachsen-Wcimar, af hvilke førstnævnte overtog Stillingen som General
over Rytteriet.
Til al den Skuffelse og Modgang, der saaledes fra alle Sider mødte Kongen,
kom endelig den for ham afgjørende Ulykke, at han den 20 Juli, to Dage efter
Krigens Udbrud og medens han stod umiddelbart foran det afgjørende Sammen
stød med Tilly, styrtede med Hesten paa Fæstningen Hammelns Vold. For
at inspicere Fæstningsværkerne maatte Kongen passere en improviseret Bro af
løse Planker; hans Hest blev sky, sparkede Plankerne tilside og styrtede ned
i en 22 Fod dyb Afgrund. Hesten døde paa Stedet, og da man løftede Kongen
op,' blev han holdt for saa godt som død; Mælet var ham betaget, Øjnene til
lukkede og Aandedrættet umærkeligt. (Se Bering Liisberg og Axel Larsen,
Chr. IV, S. 332.) Saaledes henlaa han i to Dage, og alle tvivlede om hans
Liv. Raadvildhed greb hans Omgivelser. De nedersachsiske Fyrster søgte
Udsoning med Kejseren, og Hæren trak sig tilbage for at undgaa Sammenstød
med Tilly, der rykkede mod Nienburg. I fire Uger holdt Sygdommen Chr. IV
borte fra Krigsskuepladsen, og da han atter overtog Kommandoen, var det
gunstige Øjeblik forbi; han stod nu ikke blot overfor een, men overfor to over
legne katholske Hære, idet ogsaa Wallenstein var rykket Tilly til Hjælp.
At Chr. IV paany var paa Benene fik Tilly snart at føle, idet Kongen
Natten mellem 11 og 12 Sept. overfaldt hans Hær, der belejrede Nienburg, og
bragte Byen Undsætning, saa Tilly faa Dage efter maatte hæve Belejringen
efter at have mistet 6000 Mand. Denne Sejr gav Anledning til et lille fransk
Flyveskrift: „La dernier Desroute du Comte de Tilly par le Roy de Danemarck“, som udkom i Rouen 1625, og hvori det hedder: „Man har nylighørt Grev de Tillys Hærs Nederlag i et stort og rasende Slag, som blev leveret
den af Kongen af Danmark, og hvori han tabte 8 eller 10000 Mand tilligemed
18 Kanoner og hele sin Bagage; men ikke tilfreds med dette Tab har han
samlet andre Tropper og dannet en ny Hær i det Haab at udfylde sine Rækker
og gjenoprette sit Nederlag. Gud som tilintetgjør deres snedige Rænker, som
mod al Ret og Billighed vilde begge Haand paa andres Ejendom og Gods, vil
ikke tilstede dette. Da Tilly saaledes trængte frem i Brunsvig og belejrede
Nienburg med alle sine Tropper, angreb Kongen af Danmark ham saaledes, at
han maatte efterlade 4 til 5000 Mand, alle sine Kanoner og al sin Ammuni
tion“. Vist er det ialtfald, at Tilly hævede Belejringen i stor Hast med
betydeligt Tab og efterlod sine Syge og en stor Del Soldaterbørn i Lejren.
Kong Christian opslog derpaa sit Hovedkvarter i Nienburg. Ogsaa ved Han
nover trængte Chr. IV Tilly tilbage og besatte selv Byen. Ved alle Lejligheder
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viste Kongen sig som Feltherre „Tilly fuldstændig voxen“ (se Kejserkrigen,
S. 93); men dog kunde en ulykkelig Udgang af Felttoget vel betragtes som
uimdgaaelig, thi mod Kongen stod hele det katholske Tydskland enigt mider
Vaaben, medens Chr. IV.s Allierede, de nordtyske Fyrster, vendte det døve
Øre til alle Anmodninger om Bistand. Kun Chr. IV.s Søstersøn, den tapre
Hertug Christian af Brunsvig, ilede ham til Hjælp, men rigtignok uden Tropper,
medens den regjerende Hertug, hvis Land dog havde været oversvømmet af
Tillys Horder, der her som allevegne skjændte og brændte, myrdede og pinte
bande Voxne og Børn, nu boldt sig vankelmodig tilbage.
1 Munden huserede Tilly senere paa samme Maa.de; af den danske Besæt
ning fik kun 10 Mand Pardon, og af Borgerne skaanedes kun 30. Alt til
Ære for den katholske Kristendom!
Erobringen af Goltingen kunde Chr. IV ikke forhindre, men rykkede derpaa ind i Harzen og drev Tilly tilbage fra. Nordheim. Det faste Slot Lutter
am Barenherge* blev besat af Kongen, der søgte at tnenge ind mellem Tillys
og Wallensteins Ha;re for at. hindre, disses Forening. Dette lykkedes desværre
ikke. Tillys Hier fik fra det kejserlige*. Korps en Forstærkning paa 4 Rytter
regimenter og to Fodregimenter og blev derved Chr. IV saa overlegen, at han
inaatte, foretage et Tilbagetog. Nu viste det sig ret, af hvor upaalidelige Ele
menter Hæren var sammensat, og for at undgaa dens Opløsning inaatte Chr. IV
modtagti et Slag.
Egnen ved Lutter am Barenherge, hvor Slagtit skulde udkæmpes, dan
nede en lille Slette, omgivet af skovklædte Højder. Her havde Christian IV
opstillet sin Hær i 3 Træfninger (se Axel Larsen, Kejserkrigen). Første
Træfning under General Fuchs bestod af de tre Fodregimenter: Livregimentet
under Lohausen, det danske Regiment under Enevold Kruse og Regimentet
Linstow, de to Rytterregimenter Solms og Hessen og 16 Kanoner. 2den Træf
ning, Hovedstyrken, stod længere tilbage, omtrent der, hvor Vejen fra Hahausen
førte ud paa Sletten ved Lutter am Barenherge. 3die Træfning under Rhingreven stod længere tilbage paa Sletten. Ved Daggry d. 27 August 1626 stod
den kongelige Hær i sin Stilling og afventede Fjendens Angreb. Tilly havde
imidlertid truffet sine Forberedelser; han gav til Feltskrig „Seligste Jungfrau
Maria“, mindede sine Soldater om. at de stred for den sande* Tro, og ind
skærpede dem ikke at skaane noget Kælterblod, men fuldstændigt udrydde
deres Modstandere. Oberst de Fours med 3 Wallensteinske Rytterregimenter
blev sendt gjennem Skoverne for at fable* den kongelige Hær i venstre:
Flanke.
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„Først efter Middag mente Tilly, at de Fours maatte være naaet langt
nok frem. Han lod Rytterregimenterne Cronburg og Schonberg, 25 Kom
pagnier stærke, gaa frem til Angreb, fulgte af Fodregimenterne Smith, under
Oberst Reinach og Herliberg under Grev Gronsfeld, tilsammen 20 Kompagnier.
De mødte imidlertid en saa kraftig Modstand, at de meget snart bleve kastede
tilbage, Fodregimentet Smitli og Regimentet Schonberg vare næsten fuldstændig
sprængte. Opmuntret af dette Held forlader General Fuchs sin Stilling og for
følger den vigende Fjende uden at give den bagved staaende Del af Hæren
Tid til at komme frem og deltage i Angrebet. Denne Bevægelse blev afgjørende for Slagets Udfald.“
Chr. IV skrev senere til Hertugen af Meklenborg: „Das Ungeliick, So
wiir im ledtztem treffend gebabdt, bat der Generali Fux Verursachet, welcher
lebendig todt waar, wii er bestellen solthe, was im befholen.“ (Egenhændige
Breve II, S. 31.) „Dermed sigtede Kongen utvivlsomt til det Modangreb, som
Fuchs her foretog.“
„Foreløbig syntes dog alt at gaa godt. Tillys Livregiment blev drevet
tilbage af de fremstormende kongelige Fodfolk, samtidig med, at de to Rytterregimenter angrebe de Wallensteinske Fodregimenter Cerboni og Goloredo og
bragte dem til at vige. Forvirring og Uorden begyndte at udbrede sig mellem
de katholske Tropper. Var Angrebet blevet foretaget med tilstrækkelig Styrke,
havde det rimeligvis skaffet den kongelige Hær Sejr, men kun udført med 3
Fodregimenter og 2 Ry tterregimenter maatte det I ilsidst brydes mod den store
Overmagt.
Faren var dog overhængende for Tilly. Han saa sine gamle, prøvede
Soldater vige og troede alt, at Lykken svigtede ham. Han sprængte ind
mellem de flygtende, truede dem og besvor dem at bolde Stand. Det svære
Forhug foran Artilleriet blev hans Redning. Ved dette standsede det kongelige
Fodfolk og kunde ikke vinde længere frem. Kanonkuglerne voldte stor Skade
imellem de tætte Masser, det slagne fjendtlige Fodfolk fik Tid til at ordne sig
igjen, og friske Afdelinger kom til Hjælp............ Samtidig brød 2 katholske
Rytterregimenter frem mod Regimenterne Hessen og Solms, som vare komne
i Uorden under den foregaaende Kamp. De bleve kastede og tildels trængt
ud i en Mose, hvor bande Solms og den unge Landgreve fandt Døden. Ved
Rytteriets Flugt blev Fodfolkets Flanke blottet, og angrebne forfra, af en langt
overlegen Fodfolksstyrk ti og i Flanken af Rytteri kunde de tre kongelige Fodregimenter ikke holde Stand, men vege i temmelig Uorden tilbage, henimod
mulen Træfning. Obersten for det danske Regiment, Enevold Kruse, faldt.“
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„Rollerne vare nu ombyttede. Det var den kongelige Hærs første Træf
ning, som i Uorden blev kastet ind mod Hovedstyrken, og det var ikke
isolerede Afdelinger af Tillys Hær, men hele hans Hovedstyrke, som fulgte
efter.“
„Omtrent paa dette Tidspunkt faldt General Fuchs. Det siges, han søgte
Døden, da han saa den ugunstige Vending, Slaget tog. Maaske har Følelsen
af den Skyld, han selv havde i Ulykken, bragt ham til dette fortvivlede Skridt;
men bedre havde det været, om han havde hjulpet Kongen med at gjenoprette
Ordenen. Nu var Christian IV ene om delte Arbejde, og han udførte det paa
en Maade, som selv aftvang Tilly Beundring. Han skrev senere til Hertug
Maximilian af Bayern, at han aldrig havde seet en Feltherre, som bedre for
stod at ordne sin Hær, som førte den til Kamp med større Mod, og som
besad mere Aandsnærværelse til at bøde paa Forvirring og sætte Mod i de
vigende end denne Kong Christian af Danmark. En Tid saa det ogsaa ud,
som om Kongens Anstrengelser skulde krones med Held. De flygtende Knægte
samlede sig igjen under Fanerne og Afdelingerne ordnede sig for at modtage
det ventede Angreb i Fronten. Da viste de Fours sig med de 3 Wallensteinske Rytterregimenter i venstre. Flanke, og hurtigt forplantede det Rygte
sig mellem Soldaterne, at det var Wallenstein med hele sin Hær, der nu ilede
Tilly til Hjælp. Christian IV var intet Øjeblik i Tvivl om, at han her kun
havde at gjøre med en mindre Styrke, og han gav Rhingreven Befaling til at
gaa imod de Fours med de to Rytterregimenter fra 3die Træfning. Rhingreven
udførte Modangrebet med Kækhed og standsede de Wallensteinske Regimenter;
men deres blotte Tilsynekomst havde været nok til at bringe Forvirring i selve
Hovedstyrken. Livregimentet og Regimentet Linstow forlode deres Plads og
kastede sig delvis ind i Slottet; andre Kompagnier fulgte deres Exempel, og
næsten hele Hæren opløste sig og flygtede, Rytterne med løse Tøjler ad Vejem
mod Wolfenbiittel, Fodfolket mod Skoven og Husene for at søge Frelse for
Forfølgernes Sværd. — Christian IV selv gjorde alt, hvad der stod i menneskelig
Magt for igjen at faa sine Soldater til at staa; men denne Gang uden Held.“
„Ved Miillerberg, der hvor Vejen til Wolfenbiittel fra Sletten ved Lutter
førte ind i Skoven, holdt Christian IV omgivet af sit skaanske Livkompagni
under Jens Sehested og Livfanen, de danskti Lensryttere. Det var den sidste
ordnede Skare, som endnu holdt ud paa Valpladsen, og Kongen blev imellem
dem, indtil de efter tapper Modstand bleve nedhuggede eller adsplittede af
Fjendens Overmagt. Først da alt var tabt og ethvert Haab ude, vendte
Chr. IV sin Hest til Flugt, kun fulgt af sin Staldmester, Wenzel Rothkirch,
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og en sønderjydsk Rideknægt ved Navn Peter Brandt, som førte en Haandhest.
En fjendtlig Korporal blev opmærksom paa Hestens rige Udrustning og satte
med 12 Mand efter Kongen. Peter Brandt strakte med et Pistolskud Korpo
ralen til Jorden. Kort efter styrtede Kongens Hest. Den trofaste Rideknægt
sprang hurtig af og hjalp Kongen op paa Haandhesten, selv kom han ikke
igjen tilhest, men forsvandt mellem de forfølgende Ryttere. Kun fulgt af Stald
mesteren sprængte Chr. IV afsted gjennem Skoven, da styrtede Hesten under
ham for anden Gang. Wenzel Rothkirch sprang af, hjalp Kongen op paa sin
Hest og søgte selv Skjul i Skovtykningen. Ene fortsatte nu Chr. IV sit Ridt
gjennem Harzens Skove. Plans Stormhue var falden af Hovedet, hans Klæd
ning tilsølet. Først hinsides Skoven begyndte enkelte Ryttere at samle sig
om ham, efterhaanden voxede Skaren, og da han ud paa Aftenen red ind
i Wolfenbtittel, havde han 30 svage Rytterfaner omkring sig.“
„Medens Rytterne nogenlunde reddede sig ud af Slaget, gik det forfærde
ligt ud over Fodfolket. Katholikerne anstillede en formelig Jagt paa dem; de
skøde dem ned fra Træernes Grene, brændte dem i Plusene og huggede dem
ned i aaben Mark.................. En Trøst i Ulykken var det, at begge Kongens
Redningsmænd frelste sig selv og ud paa Natten kom til WolfenbiitteL Wenzel
Rothkirch blev til Belønning Ritmester over Hoffanen og Hofmarskal. Ride
knægten, Peter Brandt, fik en Gaard i Ballum paa Vestkysten af Sønderjylland.“
„Tilly udnyttede ikke sin Sejr udover den rent taktiske Forfølgning efter
Kampen. Hans Hær trængte til at udhvile sig efter de store Anstrengelser,
og Chr. IV fik saaledes foreløbig Ro til at søge at gjenoprette Tabene i det
ulykkelige Slag. “
Den offentlige Mening i det protestantiske Tydskland tilskrev ogsaa Kon
gens Allierede, navnlig England, Hovedskylden for Ulykken, fordi de havde
ladet Danmark i Stikken. „Hvad skal jeg sige om Tydskland,“ skrev Kur
fyrsten af Pfalz’ Udsending. „Med det er det nu forbi! Alle forbande nu
Kongen af England, som brød sit givne Ord og saa. skammeligt lod de Danske
i Stikken. Thi det er sikkert, at de kun af Fortvivlelse og Utaalmodighed
have fremskyndet den Træfning, i hvilken en Del af Soldaterne fordrede deres
Sold og ikke vilde gjøre deres Pligt. Gode Gud! Hvilken Dom vil Efter
kommerne fælde over Englænderne, hvilken Skam vil Historien mærke dem
med!“ (Se Bering Luskerg og Axel Larsen, Chr. IV, S. 354.)
Ulykkerne formanede dog ikke at nedslaa Chr. IV, der udfoldede den
travleste Virksomhed for igjen at bringe Hæren paa Fode, hvilket ogsaa tildels
lykkedes. Da Prins Christian havde tilført en Forstærkning fra Danmark,
14
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angreb Kongen Slottet Hoya, der blev taget ved Storm, under hvilken Kongen
blev skudt igjennem venstre Arm. Værst var det, at de tydske Fyrster nu
havde tabt al Tro paa Chr. IV.s Held og ligefrem sluttede sig til Kejseren.
Til Hertugen af Meklenborg skriver Kongen 12 Maj 1627: „Ich mag
sagen, dass ich in eine weldt geraathen bin, dii nit Viill nach ehre Vndt redlicheit passet. Der Churfürst v: Bran(denburg) sagte mihr monatlich etzliche
thaussendt thaier zu, woruon er mich nit allein nit einen heller gegeben,
Sondern itzo befhelet seiinen Vntherthanen thür Vndt thor führ dem feiinde
aufzumachen Vndt mein folck helffen zu vertreiben, Daa er sich dog keegen
mir mit hand Vndt Siigel obligiret habt dii pesse zu besetzen, dass dii Catholischen si nit solthen mechtig werden können. — Der her: V: Lyneburch hatt
sich kogen dem Babst Verplichted Catholisk zu werden, wan er niuchte Verskonet werden, daa ihm dasselbige doch nichtes helffen kan, dan obskon Tillj
ihn Vonwegen seiner newen angenommenen lossen Religion Verskonen wolte,
so habe ich noch etwas darein zu sprechen Vnd ihm es nit zu guthe halthen,
das er meine Religion, wohrein er gebohren Vnd erzogen ist, Cassiret hat.“
De af Kongen med saa stor Energi sammenskrabede Armekorpser vare
dog ikke skikkede til at holde Stand mod Feltherrer som Tilly og Wallenstein.
Korpserne stode spredte, og Anførerne vare baade uduelige og ulydige. Armeen
i Schlesien, hvortil Kongen havde knyttet det Haab, at den skulde binde Kej
serens Tropper og hindre Tillys og Wallensteins Forening, blev aldeles oprevet.
Greven af Thurns Korps veg uden Modstand for Tilly, der nu trængte ind i
Holsten, og lod sine Kroater røve og plyndre. Snart var ogsaa Sønder- og
Nørrejylland oversvømmet, og Chr. IV, der forgjæves søgte at faa Tropperne
til at holde Stand og organisere Modstanden, maatte nu opgive Forsvaret af
Halvøen. Skjøndt der var hengaaet et Aar efter Slaget ved Lutter am Baren
berge, inden Fjenden trængte ind i Landet, havde Adelen i Danmark og Hertug
dømmerne dog ikke benyttet Tiden til nogen Forsvarsforanstaltning. Den bød
kun Penge, hvor den skulde have godtgjort sin Existensberettigelse som Kriger
stand ved selv at møde op i Panser og Plade i Spidsen for sine rustede
Svende. Den gamle Gert Rantzaus veltalende Opfordring til Kamp for Fædre
landets Forsvar gjorde vel Virkning paa Mødet i Rendsborg, men ogsaa her
fulgte Ulykken Chr. IV; Rantzau døde, og med ham veg al Kraft fra Hol
stenerne.
I to Aar huserede de kejserlige i Danmarks Fastlandsprovinser. De pro
testantiske Fyrster kappedes om at falde Kejseren til Fode. Hansestæderne
forsynede Wallenstein med Krigsfornødenheder og Sverrig beredte sig paa at
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drage Fordel af Danmarks Ulykker. Axel Oxenstierna raadede sin Konge til
„af Danmarks Skibbrud at sætte de Planker ved Kongelig Majestæts Skib, som
kunde gjøre dette saa meget stærkere“. Han holdt det for nok for Sverrig,
om de danske Øer bleve bevarede, selv om Danmark aldrig fik Jylland igjen.
(Se LUskerg og Axel Larsen, Chr. IV, S. 360.) — Rigsraadet fordrede Fred
for enhver Pris, og Adelen gav Raad og Formaninger, men lod sig ikke se i
Marken tilhest, hvor dens Plads havde været.
Kun Kong Christian gav ikke tabt. Han tilintetgjorde alle Wallensteins
Forsøg paa at naa over til Øerne. Fjenden havde samlet Tropper paa Fehmern
og truede derfra Lolland, men Kongen kom til med en Eskadre og 4000 Mand
Landgangstropper og tvang de kejserlige til at overgive sig paa Naade og
Unaade. Derfra gik Sejladsen til Eckernforde, der blev erobret; i Kiel var der
derimod en for betydelig Overmagt, saa Flaaden maatte trække sig tilbage
efter en Kamp, under hvilken flere Baadsmænd bleve dræbte i Kongens Nærhed.
Sidst af alle forlod Kongens eget Skib Fjorden.
Stralsund blev belejret af Wallenstein, der erklærede at ville have Byen,
om den saa var lænket til Himmelen med Kjæder. Her sveg Lykken ham
dog. Chr. IV sendte først Henrik Holck til Stralsundernes Hjælp og kom
senere selv med Folk og Skibe og lejrede sig om Rygen. Ogsaa i Mecklenborg gjorde han Landgang.
Chr. IV.s Overmagt paa Søen stemte Wallenstein mere gunstigt for Freden,
og Kongens Haardnakkethed var sikkert Grunden til, at der opnaaedes saa
gode Fredsbetingelser. Wallenstein tilraadede Kejseren ikke at gjøre yderligere
Vanskeligheder, „da Kongen kunde tvinge Rigsraadet, som han vilde, og selv
begjærede han ikke Fred.“
Freden sluttedes endelig i Lybeck i Juni 1629, men selv medens Under
handlingerne stod paa, fortsatte Chr. IV Krigen, lod General Morgan sætte sig
fast paa Sønderjyllands Vestkyst, besatte selv Angelen og rykkede for Gottorp
Slot. Freden gjorde imidlertid Ende paa Fjendtlighederne.
Betingelserne vare forholdsvis taalelige og ikke en Fodsbred Land blev
tabt, men Chr. IV maatte love ikke mere at blande sig i Tydsklands Forhold,
„hvilken Condition — skriver Holberg i sin Danmarks Riges Historie —
„denne store Konge aldrig havde indgaaet, og aldrig saa forladt de protestan
tiske Førster udi Tydskland, hvis de og andre Allierede havde grebet dem saa
vel an, som de gjorde siden under Gustavi Adolphi Anførsel, da den yderste
Nød tvang dem til at vaagne op af Søvne: Thi de som af denne 30aars-Krigs
Historie have fattet saa slette Tanker om Dannemark, og derimod saa høye
14*
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om Sverrig, lade kun see, at de løsligen og uden Judicio have læset samme
Historie: Thi havde Gustavus Adolphus begyndt Krigen først, da der hos de
Allierede var saadan Koldsindighed og hos de Tydske Førster saadan Indolence,
var det ikke gaaet ham bedre. Saa den hele Sag beroede allene paa Conjuncturernes Forandring, endeel ogsaa paa Sverriges fordelagtige Situation
fremfor Dannemark, hvilket Land efter det Slag ved Luther stod aabent for de
keyserlige Armeer, da derimod Sverrig efter den Forliis ved Nordlingen, som
var større, havde intet at frygte sig for saadant. Ved denne Fred bekom dog
Dannemarck ikke allene de erobrede Provinder tilbage, men Hans Majestæt
blev ogsaa accorderet en Told paa Elben til Vederlag for Krigens Omkost
ninger. “
At Chr. IV havde ført Krigen gjennemtrængt af en dyb religiøs Over
bevisning, derom vidner bl. a. mange af hans egenhændige Breve. — Paa
Rosenborg findes som Minde om hin Tid et Maleri, fremstillende et Syn, som
Kongen havde 8 Decbr. 1625; medens han bad til Gud for Protestantismens
Sejr, saa han Ghristus med Tornekronen om Hovedet og med Rørscepteret i
Haanden; i Billedets Ramme er indsat en Seddel, hvorpaa Kongen selv har
skrevet: Disse gestaldt ist miir den 8 Decem. auff dem Hausse Rodenburg
Morgens frue gezeiiget, der Hon vnd Spott, So vnser Erlosser vnd Seelichmacher, Christus Jesus, vnserendt halben gelitten, beii wirrendem gebet zu
Godt fuhr dii nodt der gansen Evangeliske kirchen Anno 1625. Christianus
IIII D. G. Rex Daniæ & Norvegiæ.
Saalænge Krigen endnu stod paa, viste Kongen stedse den Energi og
Snarraadighed, hvorfor selv Tilly berømmede ham. Under Angrebet paa Kiel
viste han en Ro og Koldblodighed, der vakte den største Beundring hos Øjen
vidner. Den engelske Oberst Monroe omtaler med Begejstring hans mandige
Skikkelse i Stridens Hede, hans funklende Øjne, romerske Næse og brune
Skjæg; en Konge uden Frygt for hvad der kommer fra Mennesker, huld mod
sine Venner og skrækkelig mod sine Fjender.
Først under Uvirksomheden efter Freden viste det sig, hvor stærkt Kri
gens Ulykker havde taget paa Kongens Helbred, hvortil nu ogsaa kom den
Sorg og Skam, Kirstine Munk beredte ham ved sin Utroskab og hele skændige
Opførsel. En engelsk Gesandt omtaler hans Udseende ved en Audiens i 1629
og taler om den Uro, der var over ham, hvorledes hans Ansigtsudtryk skiftede
mellem Sorg og Spot, hans afbrudte Tale og lidende Udseende. Hans Tilstand
beskrives Gesandten af Folk, der jævnlig saa ham: han talte sjeldent, men
foer ofte paa een Gang op; ved Maaltiderne faldt han ofte hen i dybe Tanker;
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tre eller fire Gange om Dagen gik han iseng uden dog at finde Hvile, og brød
ofte i sin Sorg og Harme over den paatvungne Fred løs i lidenskabelige
Udbrud mod England, som han fremfor sine andre Forbundsfæller var forbittret
paa. (Se Bering Liisberg og Axel Larsen. Chr. IV.) En fransk Gesandt
skabssekretær beskriver samtidig sit Indtryk af Kongen saaledes: son regard
estoit ferozé, & sa contenance hardie; cette fa^on ainsi rude m’offusqua tellement les yeux, qu’å peine le peus-je envisager. Il est grand de corps, son
visage long & gras, les yeux bruns & le nez gros, spn corps est assez bien
proportionné en grosseur, il paroist ågé de soixante ans ou environ, on dit
qu’il est soldat, & plus que soldat, qu’il est dangereux quand il se met en
colére, qu’il tue de froid, qu’il frappe & fait violence; aussi tous ceux qui
rapprochent le craignent plus qu’ils ne l’aiment, & redoutent de parler å luy.
(Voyages de Monsieur Des Hayes, Baron de Courmesvin, en Danemarc, S. 146.)
Franskmanden synes at have været noget forskræmt ved Synet af Kongen,
og paa et Punkt har hans Iagttagelsesevne særligt svigtet ham, naar han
nemlig kalder Chr. IV.s Øjne brune. Som alle hans Portræter udvise, vare
de nemlig ganske blaa. At Omgivelserne frygtede ham, kunde vel have sin
Rigtighed. Kongen kunde visselig være yderlig streng overfor Pligtforsømmelser.
De største Fordringer stillede han dog til sig selv, og i Følelsen af sin Over
legenhed paa alle Omraader maatte han uundgaaeligt se ned paa den Slaphed
og Udygtighed, han oftest fandt hos sine Samtidige, særligt hos Adelen, der
ved enhver Lejlighed benyttede sin Magt til at hindre ham i at træffe de
Foranstaltninger, han erkjendte fornødne til Rigets Opretholdelse.
Af Frygt for, at Kongens Magt derved skulde udvides, hindrede Adelen
de nødvendige Fæstningsværkers Anlæg og en national Hærs Uddannelse.
Chr. IV saa Faren, men kunde ikke afværge den, og bærer ikke Skylden for,
at det netop blev under hans Regjering, at den Række Delinger af Danmarks
Rige begyndte, der i Løbet af det 17de Aarhundrede førte til Tabet af hele
Østdanmark (Fastlandsprovinserne Skaane, Halland og Bleking), hvorved Rigets
Svækkelse som Militærmagt og det vestlige Fastlands delvise Tab i vort Aar
hundrede forberedtes. Ved Gustav Adolfs glimrende Krigsdygtighed og ved
det svenske Folks Offervillighed udviklede S verrig sig fra Trediveaarskrigens
Tid til en Militærmagt af første Rang og voxede sig siden stort paa Danmarks
Bekostning.

Rosenborg
MED VOLDE OG VINDEBRO, BAGGRUND FRA PORTRÆTET AF CHRISTIAN IV
TIL HEST, SAMTALENDE MED EN INGENIEUR.

Kong Christian IV. Rytterbillede. En face t. venstre. Rød Dragt
med Guld; opslidsede Ærmer og Hængeærmer. Nedfaldende Kniplings
krave. Lav, sort Hat med hvide Fjer. Frisure med en paa Siden ned
hængende Fletning (la cadenette.) Elefantordenen i Kjæde om Halsen.
Lange, sorte Støvler. Gule Handsker; i udstrakte højre Haand en Ridepisk.
— Hesten brun med gul Saddel; sorte Pistolhylstre med Navnechiffer.
Tilhøjre i Billedet sees en Herre i Profil, rimeligvis en Ingenieur,
holdende i Haanden Papirer med Planer; han er iført brun Frakke med
stor Pibekrave; kort, tilbagestrøget Haar, lille Overskjæg og Fipskjæg.
Hvide Handsker; holder Hatten i Haanden. Lange, gule Støvler; posede

Kong Christian

den

Fjerde.

I BAGGRUNDEN ROSENBORG.
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Benklæder, nedenfor hvilke hvide Underbenklæder. Blaat Skulderskjærf,
Sløjfe ved Kaarden. I Baggrunden Rosenborg med Porthuset. H. 79 B. 63.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Det er kjøbt mellem 1839 og 1851 (Inv. 1851 S. 17 Nr. 203).
Jfr. Dr. Brock: Rosenborg, S. 33.
1 17de Aarhundredes Begyndelse var det fransk Mode at bære en lang
Haarlok — saakaldet moustache — hængende ned foran Skulderen. Naar
denne moustache var flettet og prydet med Baandsløjfe, kaldtes den la cadenette, hvilket Navn den havde faaet efter Honoré d’Albret Seigneur de Cadenet.
Vistnok det eneste Billede af Rosenborg fra dets Tilblivelsestid findes paa
det her gjengivne Maleri, hvor Chr. IV tilhest samtaler med en af sine Byg
mestre, og den i Texten vedføjede forstørrede Gjengivelse af Slottet i Maleriets
Baggrund vil derfor frembyde særlig Interesse.
En Sammenligning med Nutidens Rosenborg paatvinger sig Beskueren, og
man kommer uvilkaarligt til at tænke paa, om den kongelige Bygmester, hvis
han kunde forlade sit Hvilested i Roeskilde og paany ride frem for at inspicere
sit Slot „udi Hafluen“, vilde føle sig tilfreds med de i de seneste Aarhundreder
foretagne Forandringer. Ikke ret meget i Slottets Omgivelser vilde han finde
saaledes som „thend Skabelonn vduiszer, wii Naadigst haffuer offuer andtuordett“.
Hvor er nu den dybe Grav, der paa alle Sider slyngede sig omkring „det
store Huns i høibemeldte Kgl. Majs. Lysthave“ (Rosenborgs oprindelige Be
nævnelse), og hvorom der i 1613 blev „giort Fortingning med Serfoes Berendz,
Graver og Indvaaner i Kjøbenhavn“, at han paa egen Bekostning skulde grave
den. Forlængst ere store Strækninger tilkastede. Vindebroen, der sees paa
det her gjengivne Maleri, og hvorom Ogier i sin Iter Danicum beretter som
det aller mærkværdigste, at Kongen fra sit Sovekammer kunde hæve og sænke
den ved Hjælp af Kjæder og Vinder — af den er der kun et Par Tridser i
Muren tilbage. Jfr. Bering Liisberg, Afh. Hist. Tidsskr. 6 R. 4 B. S. 716.
Sløjfede ere nu de maleriske Volde og Mure, hvis Skydcskaar tydeligt
sees paa Maleriet, og som dengang nok kunde gjøres fornødne, da Rosenborg
oprindelig laa udenfor Hovedstadens beskyttende Fæstningsværker. Endnu be
drøveligere vilde dog for Kongen Synet af selve „Haffuen“ være, og forgjæves
vilde han søge sine med saa stor Omhu indforskrevne og plantede Rosmarintræer, „Nilckenn Buske“, „Pierschenn Træer“, „Kiersbeer“ Træer, Mandeltræer,
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Figentræer, Morbærtræer, „Cipris“ Træer og mange andre skjønne Væxter, der
forlængst ere gaaede samme Vej som de 1000 hvide Rosentræer og de røde
„Provantze Rosentræer“, som Tolderne i Helsingør forskrev til Kongen fra
Holland. Hen over Blomsterparterret har nu Garden til Fods alt i 100 Aar
trampet med tunge Trin, og Soldaternes Beklædningsgjenstande luftes i Slottets
nærmeste Nærhed, hvor før de Roser, der gav Slottet Navn, udbredte deres
Duft. Kaserne, Exercerhus, Brandstation, Brøndanstalt og lignende Pragt
bygninger have rejst sig paa den mishandlede Haves Grund.
Jævnede med Jorden ere til Gjengjæld de mange smaa Bygninger, der
fordum fandtes spredte rundt om i Haven, baade „det lidet trinde Lysthus“,
det ottekantede Lysthus, det „lille blaa Hus“, Fuglehnset, Ladehuset, Kostalden,
Beriderhuset, Fiskerhuset, Apothekerhuset, Distilleerhuset, hvor Peitter Painckh,
Distillerer i Kgl. Majs. Lysthave, lavede de mange rare Sager, hvis Recepter
endnu opbevares i kgl. Bibliothek. (27 April 1610 fik han bl. a. 2 Dl., som
han skulde „udgive for 2 Pund Fioler, han behøver til den Sirup, han for
Kgl. Maj. skal gjøre og forfærdige, efter som det ham saaledes af H. Maj.
naadigst er blevet befalet og angivet“. Peitter Painckhs Kunst strakte sig
ogsaa til Maveakvavit og mange Slags Elixirer, hvoraf bl. a. 27 Okt. 1633 et
Par Flasker blev sendt til Prins Christian „til at vaske Benene med“; han
lavede Jordbærvand, „Kyssebærmos“ og mange andre velsmagende Ting, var
en anscet Kemiker, der dog ikke forsmaaede Sankt Lene Kilde, af hvis Vand
Kongen 12 Okt. 1644 befalede at tilberede mere og have Forraad deraf.)
Borte ere nu de forskjellige „Watterkonste“ og den prægtige Brønd,
hvorom Kong. Maj. 1617 havde gjort „Fortingning med Lorentz von Sten
vinkel, Steenhugger og Indvaaner i Kjøbenhavn“, om at han for 500 Rigs
daler skulde udføre den „efter den Skabelon, K. Maj. naadigst*har ham leveret“.
Heller ikke det allerførste Hus, der blev rejst i denne Have, er skaanet; det
laa omtrent, hvor nu Herkulespavillonen ligger, og kaldtes paa et Kort fra
1649 for „det blaa Hus“; senere benævnedes det Eremitagen. I Thurahs
Hafnia hodierna findes en Afbildning som det saa ud i 1748. 1 nævnte Værk
S. 79 hedder det: Midt for den saakaldte Billed-Allee sees en Bygning, Ere
mitagen kaldet. Denne Bygning er endnu fra Kong Christian IV.s Tid og
bruges sædvanlig, naar det kongelige Herskab her vil spise en Eremitage, til
hvilken Ende en kunstig Machine i Huset er indrettet, ved hvis Hjælp Maden
og de drikkende Varer føres op til og fra Taffelet. Man finder her, især i de
næst Spisesalen værende Cabinetter, en Del skjønne Malerier, mest en migna-
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ture, hvis Forestillinger kan i Besynderlighed forlyste deres Øine, som dyrke
Cupido“.
Chr. VI lod dette Lysthus nedrive 1734, og en Del af Gesimsen, Mar
moret osv. hlev anvendt ved Eremitagen i Jægersborg Dyrehave, som han lod
opføre efter Thurahs Tegning 1736. (Friis, Samlinger til Dansk Bygningsog Kunsthistorie.)
Cupidos Tempel er nu sunket i Grus, og Roserne ranke sig ikke mere
om dets Mure. „Fast fremmed og bevægeligt“ vilde dette og meget andet
sikkert forekomme den gamle Konge.
Blandt Havens mange fordums Pry
delser vilde han dog finde een god, gammel Bekjendt, ni. det Broncebillede,
der forestiller Løvens Kamp med Hesten, om hvis Forfærdigelse han 1617
gjorde Fortingning med Peter Husum, der nær var kommen i Fængsel, fordi
han ikke gjorde sig færdig med Gruppen til aftalt Tid (se Friis, anf. Skr.
S. 50). Havens nye Billedprydelser vilde sikkert vække Kongens Forundring,
baade H. G. Andersen og Enkedronningen, hvis Krinoline vistnok vilde synes
ham en ikke helt egnet Forgrundsfigur til det gamle Slot.
Tankefuld vilde Kongen vel saa begive sig ind i selve Slottet, hans egen
fordums Bolig og Skuepladsen for saa mange Glæder og Sorger i hans be
vægede Liv; allerede i Stengangen vilde hans Øje møde Dronningen, Anna
Catharine, og hans Sønner, Kong Frederik og Ulrik Christian Gyldenløve, Fædre
landets Redningsmænd i Farens Stund, da alt syntes tabt. Gjcmt dybt i
Væggen i den Sal, hvor han i fordums Tid modtog fremmede Landes Sende
bud, vilde han se det Klæde, der, vædet med hans eget kongelige Blod, til
alle Tider er et af Nationens ypperste Klenodier, Symbolet paa Kongens og
Folkets Enighed og Fællesskab overfor alle Fjender. Han vilde gjense det
Kammer, hvor han engang udaandede sin Heltesjæl, træde ind i sit fordums
Arbejdsværelse, sætte sig ved sit eget gamle Arbejdsbord, der endnu staaer
paa sin Plads, og maaske, som saa ofte før, skrive et og andet i sin fyndige,
danske Brevstil, vist allerførst: „Tolierne i helsingør til hamle“, at de atter
skulde sende Bud til Holland efter mange tusinde hvide Rosentræer og røde
„Provantze-Roser“ til at plante paa den grimme Exercerplads. Maaske vilde han
saa tænke, at vel behøvedes nu ikke hverken Mur eller Grav til at beskytte
hans Hus i Haven, thi ingen Dansk vilde øve Vold mod det Slot, der gjemmer
Kong Christians blodplettede Klæder, hans Krone og Sværd; men dog vilde
det se bedre ud og fyldigere minde om den oprindelige Bygmester, uaar hans
Værk ikke alene i det Indre, men ogsaa i det Ydre, var som paa hans Tid,
ganske efter „thend Skabelonn wii Naadigst haffuer offuer andtuorditt“. Derfor
15
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var det lige saa godt med det samme at skrive Kgl. Majs. Statholder til hande,
at han har paany at fortinge haade om Grave og Vindebro, Volde og Mure,
saa det lille Slot ogsaa ved sine Omgivelser kan fortjene at kaldes „Juvelen i
Danmarks Krone“, den Krone, for hvis Bevarelse haade Kong Christian selv
og hans Efterfølger stred saa haard en Strid mod den griske Nabo, der tilsidst
røvede hele Danmark østen for Sundet.
Saa vilde den gamle Konge atter vende hjem til det rolige Hvilested ved
Domkirkens Mur, glad over at have seet, at der ikke alene fredes om hans
Minde; men at der stadig arbejdes videre paa at vogte og fuldstændiggjøre
alt, hvad der var ham kjært i Livet.
Allerede 1606 havde Chr. IV kjøbt en Del private Haver og Grunde be
liggende tæt udenfor Kjøbenhavns Vold for her at indrette en stor Have med
en Sommerbolig, hvor han kunde nyde Landlivet uden at fjerne sig for langt
fra Hovedstaden. Vel hørte der ogsaa til det gamle kjøbenhavnske Slot en
Have, som laa mellem det nuværende Vingaardsstræde og Holmens Kirke;
men dette Terrain var der Brug for til Byggepladser. Først 1610 blev der
gjort Forberedelser til Opførelsen af det nuværende Rosenborg Slot, men Op
førelsen medtog en længere Aarrække. I 1617 var det Ydre fuldført; men
Værelsernes Udstyrelse krævede endnu en Del Aar, og først 1624 fik Slottet
Navnet Rosenborg.
Hvem var da Slottets Bygmester? Forskjellige Formodninger have været
opstillede, men „den Omstændighed, at man hverken for Frederiksborg eller
for Rosenborg har kunnet udfinde nogen anden Arkitekt, gjør det, i Forbindelse
med andre Kjendsgjerninger, utvivlsomt, at vi i disse Bygninger til en vis
Grad, der ikke nærmere lader sig bestemme, have Kongens eget Arbejde for
os“. (Meldahl, Denkmaeler der Renaissance in Daenemark S. VIL)
Chr. IV førte selv Overtilsynet med Byggeforetagendet og sluttede Accorder
haade med Haandværkere og Kunstnere, saaledes som det fremgaaer af Regn
skaberne. Bygmester Bertel Lange havde Tilsyn med Murerne, og Guldsmed
Corvinianus Saner kom til at sætte Kronen paa Værket; han fik i April 1617
20 Rd. i Arbejdsløn for „en Kobberfløi og tre Kobberkugler, som komme til
at stande paa det lange Taarn udi samme Lysthave, han haver forgyldt med
Kongens Guld“. [Friis, S. 27.)
I Slottets Indre arbejdede en Stab af Malere, Billedsnidere, Kalksnidere,
etc. Valentin Dresler von Smalkali nævnes som »den, der „dønnikede og
udskar i Kalksniderarbeide“ forskjellige Lofter. Peter Isak fik 1600 Dl. for at
„male den Stue i Haven overVinterstuen“. Tre af Værelserne, nemlig Audiens-
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salen, Chr. IV.s Arbejdsværelse og det nordlige Taarnværelse have tildels be
varet deres oprindelige Udseende. (Jfr. Bering Lüsberg, Hist. Tidsskr. 6 R.
4 B.). Om Riddersalen paa Chr. IV.s Tid haves Beretninger hos to Samtidige,
nemlig Fyrst Christian af Anhalt og Franskmanden Ogier, der i sin Iter
danicmn fortæller, at der paa Rosenborg findes „en prægtig hvælvet Sal, hvor
der er mange udmærkede Malerier, som fremstille Menneskets Fornøielser og
Beskæftigelser i forskjellige Aldre, de fleste fortræffeligt udførte. Disse Malerier,
som bleve borttagne i Begyndelsen af Frederik IV.s Regjering, da det mivæ
rende Stnkkalnrloft blev anbragt, omtales i Inventariet fra Chr. V.s Tid, ifølge
hvilket der var „Tredive store Skilderier ndi et hvidt Loft“ og „To dito ved
Siderne paa øverste Skorsten“. Malerierne, af hvilke en Del endnu existere,
vare udførte af Frants Klein, Reinholdt Thim, Morten Sten vinkel og Peter
Isachs. Væggene vare beklædte med Guldlædertapeter og Gulvet belagt med
gullandske Fliser. 1 Slutningen af Chr. V.s Tid bleve de 12 store Tapeter,
som efter Tegninger af Maleren Peder Andersen ere udførte i van der Eichens
Fabrik i Kjøge, ophængte i Salen. Disse Tapeter indeholde Fremstillinger af
de vigtigste Begivenheder i den skaanske Krig, omgivne af Krigssymboler,
nemlig: Wismars Erobring, Erobringen af Landskronas Kastel, Niels Juels Sejr
paa Kolbergrhed, Erobringen af Marstrand, Landgangen ved Raa, Slaget ved
Øland, Helsingborgs Erobring, Christiansstads Erobring, Landgangen paa Rygen,
Erobringen af Damgarten i Pommern, Slaget i Kjøgebugt, Erobringen af Lands
kro na.
Det nuværende Loft i Salen er inddelt i 5 Afdelinger; i den mellemste
sees det kongelige danske Vaaben i Stukkatur med Farver, omgivet af Danne
brogs- og Elefantordenskjæderne. De fire Malerier i Loftet, der forestille Re
ga lierne. ere udførte af Heinrich Krock. I Riddersalen findes Kongens og
Dronningens Thronstole, foran hvilke er opstillet de tre Sølvløver, der første
Gang bleve anvendle ved Frederik 111.s Begravelse. 1 den anden Ende af
Salen staaer den kongelige Døbefont, der endnu benyttes. (Brock, Rosenborg
Slot, S. 206.)
Paa det her gjengivne Maleri (Rosenborg i Baggrunden) seer man paa
Slottets Tag en Altan eller Vægtergang, der nu ikke mere findes. Den om
tales 1623 i Tagebuch Christians des Jüngeren, Fürst zu Anhalt („Ein
Altan auf dem Dache mit lustigem prospect“). 1 Wolf, Encomion Regni
Daniae, fra 1654 omtales S. 374 „det meget skjønne, berømmelige, velbygget,
grundmuret, store Hus Rosenborrig med dets kostelige kongelige Gemacker oc
andre herlige Lysthuse, som ere med Volde, Skantzer, Grauffuer oc Vindebroer
15*
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omkring; samme berømmelige, skiønne Hus er foruden Tag, flat offuen paa, at
man sickerlig oc tryg kand foruden all Fare gaa derpaa. Denne H. M. Hauffve
er nu indenfor den Ny Vold oc fortificatz. som gjøres udenfor Ny Kjøbenhafn“.
Om Havens og Slottets hele Udseende giver Chr. den Yngre af Anh. en
nøjagtig Beretning og fortæller ligesom Ogier om den „Vinde, ved Hjælp af
hvilken Hans Majestæt selv kan heise Broen over Graven op og ned;“ (Jfr.
Brock, Historiske Efterretninger om Rosenborg 1, S. 6) om den „kunstige Ind
retning, ved Hjælp af hvilken man kan tale med en Anden, uden at de
Omkringstaaende kunne høre det i 15 Skridts Afstand“; om Badstuen med sit
Tilbehør af Sølv; om de mange Kanoner, der ere opstillede i Haven, om det
lille Lysthus med den mekaniske Bro, der af sig selv gik i Vejret, saasnart
Kongen var gaact over; om Havens andre Lysthuse, Billedstøtter m. m.
Ikke ret længe fik Chr. IV Lov at nyde Livet paa sit nye Slot efter dets
Fuldførelse. Under hans ulykkelige Deltagelse i Trediveaarskrigen (se ovenfor)
maatte Rosenborg i lang Tid savne sin kongelige Beboer. I Aarene 1628,
1629 og 1630 ere flere Breve udstedte herfra, og efter Freden i Lybek mod
tog Kongen her i Audiens den engelske Gesandt Sir Thomas Roe, der „proponerede Allehaande“. (Se Chr. IV.s Kalender for 1629. — Fridericia, Dan
marks ydre polit. Hist. 1629 — 35, S. 113.) — Den 5 Nov. 1632 var Rosenborg
Have Skuepladsen for en sørgelig Begivenhed, idet Rigshofmesteren Frantz
Rantzau, som var forlovet med Kirsten Munks Datter Anna Catharina druknede
i Slotsgraven [Hofman, Danske Adelsmænd 1, S. 104) eller muligvis „i et
Fiskevand“ [Wolf, Encomion regn i Daniae, S. 375). Chr. IV havde selv nær
sat Livet til under Forsøget paa at yde Hjælp [Fridericia, S. 82). Anna
Catharina døde Aaret efter af Sorg over sin Fæstemands Bortgang; hendes
pragtfulde Bønnebog, i hvilken hun paa første Blad har skrevet: Dieu console
mon Ame Anna Catharina le XX Juin 1633, opbevares endnu paa Rosenborg
[Brock, Hist. Efterretn. 1, S. 21). Et Sørgedigt (i Peder Sy vs Viser, udg.
1787, S. 729 f.) tilskrives hende. I de 13 Vers, hvis Begyndelsesbogstaver
danne hendes Navn, begræder hun sit Tab og udtaler sin Ulyst til at leve:
„Aid lyst foor hen, Aid verden blev mig leed, Ey verdslig ven kand reise
mig igjen, Dødsens pile slog mig ned: Thi den, jeg havde ret kjær og var
værd, At holdes for en ven, Tog Døden pludselig hen, At jeg unge biood
Miste strax mit Mood, Da jeg meente hest jeg stood“.
Til Døden stunder nu hendes Hu, „Thi du varst min heste ven, Jeg var
ogsaa Din igjen, Det tvinger mig til Graven hen“.
To Aar efter denne triste Begivenhed var Rosenborg og „Hafluen“ Vidne
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til det pragtfulde og brogede Hofliv, der udfoldedes under Thronfølgerens Bryllup
med Prinsesse Magdalena Sibylla. (Se herom nedenfor under Prins Christian.)
Vel stod de største Festligheder paa Kjøbenhavns Slof, men Rosenborg blev
dog ikke glemt, og paa en af Festdagene maatte endogsaa en „Comædi, der
skulle haffue bleffuit agent“, helt aflyses, fordi de høje Herskaber „komme
velbeskencket alf Haffuen, og er denne Afilen vden videre Festivitet gantske
stille adgangen“ (Holst, Regiae nuptiae). — Charles Ogier, der som Sekretær
ledsagede den franske Gesandt, Grev Claude de Mesmes d’Avaux, har i sin
Dagbog meddelt en Del Oplysninger om Rosenborg og hvad der ved denne
Lejlighed passerede, bl. a. ogsaa om Gesandtens Audiens. (Se nedenfor under
Prins Christian.)
Ti Aar efter denne Bryllupsfest kom en „Ufreds Tid“, da Svenskerne
1644 overfaldt Danmark. Den gamle Konges Tapperhed i Søslagene ved
Listerdyb og paa Kolbergerheide reddede Landet. Den 2<S Juni tilbragte Chr.
IV paa Rosenborg, og 1 Juli kæmpede han ombord paa „Trefoldighed“. Han
kjøbte Sejren med sit eget Blod, og „End seer man paa Rosenborg Klædet
med kongeligt Purpurblod vædet“. Senere drog Chr. IV til Skaane for at lede
Felttoget der, og han fortæller i et af sine Breve, hvorledes han maatte bo i
et Hus, „hvorudi der hverken findes Vinduer eller Døre“. Imidlertid „losserede“ Prins Christian paa Rosenborg for der at lade sig kurere“. Ret langt
blev Prinsens Liv dog ikke; i et Brev fra Rosenborg af 16 Juni 1647 omtaler
Kongen Efterretningen om hans Død, og skriver samme Dag, at han imod
Natten vil drage fra Rosenborg.
Den sidste Gang Kongen selv drog til Rosenborg, var det for der at lukke
sine Øjne. Syg og lidende, udstrakt i en Bærestol, førtes han paa en Slæde,
trukken af 8 Heste, fra Frederiksborg ind til sin kjære „Hafiue“. (Om Kon
gens Død se nedenfor under Billedet af Chr. IV paa lit de parade.) Leonora
Kirstine trykkede sin Faders venstre Øje til; det højre, som var blevet be
skadiget paa Trefoldighed, havde hikket sig af sig selv. (Brock, Hist. Eft. I,
S. 74.)
Under Chr. IV.s Efterfølger paa Thronen kom Rosenborg vel efterhaanden
til at spille en ringere Rolle som kongelig Bolig, men saavel Slottet som Haven
bleve dog fremdeles Skuepladsen for en Række Begivenheder af større eller
mindre historisk Betydning. Chr. IV.s Virksomhed i „ Destillerhuset“ fortsattes
af Frederik III, der indkaldte den berømte Alkymist Josef Frants Borro, hvis
Experimenter bragte mere Guld ud af end ind i Kongens Kasse. En Erindring
har han dog efterladt i Benævnelsen „Guldhuset“ for en Bygning i Sølvgade.
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Ved Fæstningsværkernes Udvidelse var Rosenborg nu kommen til at ligge
„udi vor Kjøbstad Kjøbenhavn“ (Lassen, Kjøbenh. Befæstn. Hist. S. 67), men
Voldene vare udenfor Rosenborg saa. lave, at man kunde ride op paa dem.
Under Kjøbenhavns Belejring havde Studenterne i Begyndelsen deres Post paa
dette Sted; de maatte selv gaa og trille med Hjulbørene om Dagen for at ud
bedre det forsømte, og deres Oberst Kjeld Lange, som de selv havde valgt,
fordi han „som en indfødt Cavalier bedst forstod de danske Studenters Humør“,
gik ligesom de andre Oflicerer hver med sin Hjulbør og trillede Jord, for at
den ene ikke skulde være bedre end den anden. En Bygning i Haven var
Vagthus, men en Del af Studenterne foretrak at bygge Hytter til at opholde
sig i, og at grave sig Huler ind i Volden. Selve Slottet husede dengang en
ejendommelig Gjæst, nemlig den svenske Gesandt Sten Bielke, der var bleven
fængslet og 14 Aug. 1658 hensat paa Rosenborg paa Grund af den svenske
Konges Overfald og Brud paa den kort Tid forud sluttede Fred. Sten Bielke
blev holdt under streng Bevogtning, men selvfølgelig standsnuessigt behandlet,
og der blev specielt sørget for, „at Præster med Prædiken og Emhedsforrettelse
skulde betjene ham til Salighed“.
7 Jan. 1659 skriver Kongen til Hofmarskal Kørbitz, „at Du anbefaler
foeder Marskalck, at hånd strax ordinerer Tre eller liire af vores Enspendere,
som med deris Gevæhr til Foeds paa Rosenborg nat og Dag hos dend Svenske
Rigens Raad Steen Bielche kand holde wagt udenfor Gemackcrne, oc i synder
lighed flittig at giHve agt paa, at ingen, som icke vel er kendt eller oc af slig
conditiom at om hannem indled fortencheligt er at præsumere, tillades at maa
gaa ind eller ud hos hamiem etc. . . .“ (Løcenskiold, Bidrag til Oplysning om
Forhold ved det danske Hof under Kjøbenhavns Belejriug 1658—1660, i Hist.
Tidsskr. 4 R. 5 B., S. 382. „Einspenniger“ kaldtes de bevæbnede Mænd, der
havde paataget sig for deres (gen Person at tjene Kongen tilhest, hvorimod
„Zweirosser“ og „Vierrosser“ havde taget Tjeneste Selvanden og Selvfjerde.)
Sten Bielke var paa nært Hold Vidne til sine Landsmænds Nederlag ved
Stormen Natten mellem 10 og 11 Febr. 1659, thi ud for Rosenborg rasede
Kampen vildt. 20 Juli 1659 blev han løsladt paa den franske Gesandt Terlons
Anmodning (Memoires du checalier de Terlon, Paris 1681 11, S. 430). Terlon
begav sig selv i denne Anledning „au jardin du Roy de Danemarc“.
Ligesom i Chr. IV.s Tid bleve fremmede Gesandter jævnlig modtagne i
Audiens paa Rosenborg, saaledes i 1(556 en moscovitisk Gesandt og de tre
Hollændere, Conrad van Beuningen, Godert Adrian van Reede tot Amerongen
og Mathias van Viersen (se Becker, Saml, til Danmarks Hist, under Fr. III),
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i 1664 den engelske Gesandt Sir Gilbert Talbot; 1665 Terlon, Amerongen,
Courtin, den moscovitiske Gesandt Marsilius o. fl.; det følg. Aar den franske
Ambassadeur Sémon Arnaud, d’Andilly de Pomponne, den polske Gesandt
Quinsky etc. I Aaret 1669 indtraf dog den allermærkeligste Gæst, nemlig
Paschaen Joban Michael Cigala Ottoman, den hellige Gravs Guardian, der for
kongelig Regning blev indlogeret i Stadens fineste Hotel „Store Lækkerbidsken“
paa Hjørnet af Østergade og Amagertorv. Han var en Fætter til Sultanen,
selv Pascha i Jerusalem, men var nu gaaet over til Kristendommen. Under
Audiensen holdt Garden tilhest ved Havens Indgang, og Livregimentet dannede
Spalier ved Broen. Paschaen holdt en Tale paa Italiensk, udviklede Grundene
til sin Omvendelse samt udtalte med hvor stor Fornøjelse han rejste omkring
for at bestyrkes i sin Tro og erfare dens faste og fuldkomne Grund. Kansleren
Peder Reedtz svarede paa Kongens Vegne, at Fis. Majestad lykønskede ham
til denne lykkelige Omvendelse og Kongen bad ham ikke forsmaa en 2^2 Alen
høj Sølvfontæne, som i sin Tid havde tilhørt Chr. IV.s Dronning. Rørelsen
blev dog kun af kort Varighed, og Fontænen fik heldigvis Lov at blive paa
Rosenborg, hvorimod Paschaen snart demaskeredes som en jødisk Bedrager, og
blev udvist. (Brock, I, S. 107 f.)
I Haven afholdtes jævnlig Fester, saaledes 1663 en Ringrenden tilhest og
for Damerne med smukke Vogne, indrettede som Triumfvogne, udskaarne og
forgyldte. Den første Pris, en stor Guldpokal, vandt Dronningen med 5
Træffere.
Under Christian V var Rosenborg bl. a. Skuepladsen for den første. Ud
deling af Dannebrogsordenen i Aaret 1671. Ove Juel fortæller i sin Dagbog
(Hist. Tidsskr. 3 R. 3 B., S. 622), under 8 Okt., at han „paa Rosenborg,
uden nogen foregaaende Videnskab, alene tilsagt der at møde, blev med flere
allernaadigst gjort til Ridder af Dannebrog ved Trompeters og Hærpaukers
Klang“. (Jvfr. Werlauff, Dannebrog og Dannebrogsordenen. — Wohlfrom,
Saml, over Riddere af Elefanten og Dannebrog. — Biørn, Nye Samlinger over
Riddere.) Højtideligheden fandt Sted i det Værelse, der nu benævnes Marmorværelset, hvor de Udvalgte, som „Dagen tilforn vare advarede og paamindte
derom, comparerede og indfandt sig“. Under Højtideligheden stod Kongen
foran sin Throne, omgivet af Prins Georg, Hs. høye Excellence Gyldenløve,
Feltherren Hr. H. Schack, Cantzler P. Reetz, Rigets Marskalk etc. De Ind
budte førtes af Herolder gjennem den lange Gang (Stengangen), hvor Draban
terne vare opstillede, til et Gemak, hvor Ordens-Secretairen modtog dem i
Døren, medens Ceremonimesteren underviste dem i at „admirere og honorere
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nærværende Ordens Indstiftelse“. Dereffter „geleidedes de ind for Hs. Kgl.
May1, hvor de med tvende dybe Reverentzer avancerede mod Thronen og
satte sig for H. Kgl. Mayt ned paa Knæ og saaledes venererede og ærede
Kongen“. Efterat Kongen havde hængt Ordensinsignierne om Riddernes Hals
„begyndte strax Trompeterne og Herpockerne med største Skral og Glædesskrigat stemme an i Republiquens Navn for at give tilkjende deres Lykønskninger“.
Nogle Maaneder efter Dannebrogsordenens Indstiftelse blev der holdt Hof
maskerade paa Rosenborg; Ove Juel fortæller i sin Dagbog: „Dend 24 dito
(Jan. 1672) wäre wj elfter allernaadigste Befalning alle forkledde paa Roszenborg og bleffue der tracterede“ (Hist. Tidsskr. 3 R. 3 B., S. 625). Fra de
følgende Aar haves ligeledes en R;ekke Beretninger om Fester afholdte paa
Rosenborg, saaledes fra 24 Nov. 1681 om en Hofmaskerade, idet Hans Maje
stæt og det hele Hof, efter at have diverteret sig i Amagerklæder og spist
paa Ladegaarden, om Aftenen maskerede fortsatte deres Lystighed paa Rosen
borg. (Brock I, S. 128.) — Et Par Aar før havde bl. a. et tartarisk Gesandt
skab fra den store Khan Cham Selim Cherei Chan Audiens og overrakte Skri
velser baade fra Khanen og hans 3 Brødre og hans Moder. (Om Karel van
Manders Portrætgruppe af Gesandtskabet se Bering Lüsberg, Kunstkammeret,
S. 13.) I Sommeren 1683 afholdtes paa Rosenborg bl. a. et stort Tadel fol
de franske Oflicerer, som vare komne til Øresund ombord paa en Eskadre af
13 Linieskibe. — 1684 fandt der paany Uddeling af Dannebrogsordenen og
Titeluddeling Sted.
I Chr. V.s Dagbøger i Nyt hist. Tidsskr. findes hyppige Optegnelser om
Kongens Besøg paa Rosenborg, om der afholdte Skiveskydninger m. m. —
13 Juni 1691 skriver han: „Badede Jeg om Morgenen den 3die Gang; om
Eftermiddagen skød vi om en Oxe“. 16 Juni: „Badede jeg det 4de Gang paa
Rosenborg, om Aftenen, og med det samme lod mig kopsætte“. (Nyt hist.
Tidsskr. II, S. 211). Kongens Helbred var fra 1695 mindre godt, og da han
led af Podagra, maatte han kjøre i en Rullestol og forlagde for længere Tid
sin Residens til Rosenborg, hvor han brugte Mælkekur; 21 Juni kunde han
med een Stok gaa fra. sit Værelse og forbi det firkantede Hus til den hol
landske Kjøkkenbygning (det hollandske Kjøkken fandtes i Eremitagen og var
blevet indrettet af Kurt Adeler; se Brock, 1, S. 139).
i 1696 tilbragte Kongen igjen en Tid paa Rosenborg, og under 27 April
beretter Dagbogen: „war Dronningens fødtselszdag, som wie holte vdi rosen
borgs haffue, og holte den feete hele dagen igennem“. Ved Ophøret af Bade-
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kuren den 30 Maj befandt han sig „Gud were loffued naaget hedere vdi kneet
og laarene“.
I 1698 var Kongens Helbred ikke godt, og han maatte stadig benytte
Rullevogn, naar han var i Haven. Efter Uheldet paa Jagten var han længe
sengeliggende, og den første Gang, han kjørte ud, galdt Turen Rosenborg. I
August 1699 spiste han sidste Gang i Eremitagen, og nogle Uger efter indtraf
hans Død paa Kjøbenhavns Slot. (Chr. V.s Sygdoms- og Dødshistorie i Nyt
hist. Tidsskr. II, S. 622).
Om Rosenborg Haves Udseende i Frederik IV.s Tid findes nogle Oplys
ninger i en Rejsebeskrivelse, som de Vrigny, der tilligemed den engelske
Gesandt Vernon besøgte Danmark i Aaret 1702, har udgivet (Relation d’un
voyage fait en Danemarc 1702, Rotterdam 1706, S. 221, 475—478. — Travels
through Denmark 1702, London 1707, S. 318. — Friis, S. 113. — Brock,
II, S. 2.) Vrigny skriver Følgende:
„Haven maa ansees for en meget smuk Spadseregang, og der er neppe
nogen Stad, som har en saadan indenfor sine Volde, idet den udgjør en
Femtedel af Byen. Den hører til et lille Slot eller Palais, som ligger nær ved
Volden; dette er meget gammelt og omgivet af en Grav, over hvilken man
kommer ad en meget smal Bro og gjennem en meget lille Port; omkring
Slottet er en Gaard som en Platform, hvis Hjørner ere udskaarne som Bastioner.
Haven er meget udstrakt og indeholder adskillige Tønder Land. Man finder i
den mange Alleer besatte med smukke Træer, nogle Blomsterpartier og adskil
lige Statuer, iblandt hvilke paa et Fodstykke en Løve kæmpende med en
Hest, som bukker under, idet Løven sønderriver dens Side med sine Tænder
og Kløer; Figurerne ere i naturlig Størrelse og udførte i forgyldt Bronce. Del
er i Rosenborg Have en meget lang Allé, som strækker sig over hele Havens
Brede (Kavalergangen) og som er besat med smaa Billedstøtter, der fremstille
Børn i alle mulige Stillinger, hvilke vilde afgive et meget behageligt Skue,
hvis de havde været godt udførte. De ere af Bly eller Gibs og meget klodsede,
og de fleste af dem ere revnede eller lemlæstede, da Haven i nogle Aar er
bleven meget forsømt; men den nuværende Konge, som holder af Orden, vil
sætte den i bedre Stand; man vil allerede begynde at arbejde derpaa og paa
at istandsætte og indrette Springvand. Der er en Labyrinth, i hvis Midte del
er en Glashal, og man er nu ifærd med at plante en ny, som om 10 til 15
Aar vil blive meget smuk. Man finder desuden flere smaa Lysthuse og to
andre Haller med en Slags Grotte, hvor der er Guirlander og andre Prydelser
af Muslingskaller, hvilke ere meget godt udførte; ovenover er der et Fuglehus.
16
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Jeg maa ikke forglemme det smukke Orangeri, hvis Tag, efter hvad man har
forsikret mig, har kostet over 60,000 Daler, da det helt bestaaer af Plader af
rødt Kobber, som kunne tages af og sættes ind igjen efter Behag. Dette
Orangeri har en meget stor Udstrækning, da det er bygget langs med Muren
ved Nordvestsiden af Volden. Kort sagt, denne Promenade er meget smuk,
og der er tilstrækkeligt Terræn til her at indrette en prægtig Have. Mod
Nordost er der en Kanal i hele Havens Længde; den er temmelig bred; og
paa den Side, der vender mod Haven, er der en Allé af Træer, afbrudt af
en grundmuret Bygning paa een Etage, hvis Forside vender ud mod en af
Tværalléerne (Eremitagen, nu Herkulespavillonen). Denne Kanal vilde være
meget smuk, hvis den anden Side ogsaa havde været besat med Træer eller
Buske, som kunde skjule nogle gamle, stygge Huse i den Del af Byen. Ved
Enden af Haven mod Sydvest, paa den anden Side af Muren, er der bygget
en Reformert Kirke.“
De fleste af de Statuer, som Vrigny dengang saa, ere forlængst forsvundne,
baade de 77 „Posturbørn“, som omtales i Kjøbh. Amts Regnskab for 1673,
de forgyldte Gupidobilleder, det store Billede med en „Degen“ i Haanden og
meget andet. Selv Venus maatte bukke under for Tidernes Ugunst, og „efter
foregaaende adskillige flikkerier paa dette Billede, er det endelig Ao. 1736 af
ælde og forraadnelse smulet fra hinanden og nedfaldet; Stumperne og stykkerne
er taget strax udj øyesyn af General Bygmester Hr. Brigadier Hauser, og HofBygmester Hr. Obrist Lieutenant Thura, og funden unøttig til nogen Ting, og
derfor er bleven udkastet som uduelig. Udj dets stæd er intet nyt kommen igien,
men Postamentet staaer bart siden den tiid“. (Brock II, S. 3 f.) At Postamentet
nødvendigvis maatte „staa bart“, er forstaaeligt; Gudinden hørte jo absolut til en
anden Retning end den ved Christian VI.s Hof herskende, og det gik vel ikke
an for Ex emplets Skyld saadan uden videre at sætte hende op paa et „Postament“, naar hun først engang var falden ned. Selv Holberg maatte jo den
gang holdes under passende Kontrol af moralske Grunde, og mod Venus kunde
der være ikke saa lidt at indvende. Derimod maa Bathseba vel regnes for
forholdsvis langt uskyldigere, og for Nutiden, der ikke kjender de højere Bevæg
grunde, synes det noget strengt, at Christian VI lod hendes Statue af Kobber
i Legemsstørrelse, der vejede 4U/2 Lispund, „synderhugge udi smaa Stykker
under Tilsyn af Brigader og Generalbygmester Hauser“. En af Havens andre
Prydelser, en Løve af Kobber, blev ogsaa „synderhuggen“; men da Bevæg
grundene absolut ikke vare af almennyttig Natur, og det tillige udførtes af
dertil ganske ukaldede Personer, nemlig en Musquetair og to Grenaderer, der
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havde „bortstaalen“ Løven, bleve disse afstraffede med „Kagstrygen, Brænde
mærke og Evig Slaverie“. Heldigvis kunde Kobbersmeden Jacob Høvinghoff
forfærdige en ny Løve, og begge Dyrene ligge nu ved den saakaldte grønne
Bro, hvorhen de ble ve flyttede, da Blomsterparterret i sin Tid blev ophøjet til
Exercerplads.
I Blomsterparterret fandtes, foruden nævnte Venus, tillige Mars, Diana,
Saturn og Herkules, samt 52 „Posturbørn“; desuden 20 store brune og røde
Marmorkugler paa Plinther af sort og hvidt Marmor. I „Bomhaverne mellem
de store Alleer“ fandtes en Bacchus, en Bathseba (senere flyttet til Fredens
borg), en Gladiator, Løven, der kjæmper med Hesten, tre Portaler, de to af
brunt og hvidt Marmor, den tredie af gullandsk Sten med forgyldte Kugler,
samt et Fuglehus gjort som en Grotte; dette blev dog nedbrudt og 1723 rem
placeret af „et fuldkommen stoert hvid Marmor Billede, som skal være Samson“.
Det var udført af Baratta i Florens, af hvem Fr. IV kjøbte det 1709. Kongen
kalder det selv i sin Almanak for Herkules. — I Kavalergangen fandtes to
Kampestenssøjler med forgyldte Kugler ovenpaa, samt Billeder af Pallas og
Venus, Pluto og Proserpina, endelig 67 Børnebilleder. Det ene af disse blev
stjaalet 1737 og istedetfor blev stillet Apolio med „Skildt“ og Harpe. Omkring
den saakaldte firkantede Park stod 12 Portaler med forgyldte Kobberkugler
ovenpaa.
Et livfuldt og broget Skue maa Haven dengang have frembudt med sine
stive Alleer, klippede Hækker og Taxpyramider, Portaler og Marmorsøjler,
Springvand og Statuer. Selv om disse ikke alle vare af bedste Slags Kunst,
har Helheds virkningen dog vist været fornøjelig og en stærk Modsætning til
den nuværende Fattigdom, hvor H. G. Andersen og Enkedronningen ere den
eneste Erstatning for „die Gotter Griechenlands“, og det dekorative iøvrigt
repræsenteres af en Kaserne med Exercerhus, en Brandstation og en Brønd
anstalt, medens man endda maa være glad over, at de paa Terrainet i
dette Aarhundrede afholdte Dyrskuer ikke tillige have efterladt sig blivende
Spor i Form af landlige Bygninger som Stalde eller lignende. Adskillige Forsøg
paa yderligere at belemre den mishandlede Have ere hidtil strandede; men
Faren for, at Museer eller andre offentlige Institutioner skulle faa Foden inden
for Døren — hvilket vel vilde være le commencement de la fin — er over
hængende, saalænge ikke en gjennemført Plan til Rosenborg Haves Rekon
struktion i sin gamle Stil er vedtaget. Dette turde være en Sag af national
Betydning, og gjennemføres den, vil Hovedstaden faa en Have, hvis Lige faa
Byer kunne opvise. Nøjagtige Planer over Haven i sin gamle Skikkelse haves
16*
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baade fra 17de Aarh., ni. Otho Heidens Kort fra 1649 (se Friis, S. 48).
Fra forrige Aarhundrede findes en Plan i Thurahs Danske Vitruvius. Man
tør vel formode, at der her i Landet findes en Havekunstner, saa hjemme i
den gamle, franske Havestil, at han var i Stand til at lede Arbejdet, eller ialtfald kunde erhverve den fornødne praktiske Kjendskab ved en Studierejse til

Udlandet. Stod saa først Haven gjenfødt i al sin pyntelige, gammeldags Stivhed,
forelaa der for det kommende Aarhundrede den Opgave at befolke den med
Statuer i Marmor eller Bronce, og Byens Borgere vilde muligvis kappes om at
forevige deres Navne ved at skjænke Statuer til Haven. Thorvaldsens Kunst
vilde sikkert øve større Indflydelse, naar den fra Musæets Sale traadte ud i
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den frie Luft; Guder og Gudinder vilde under Solens Straaler gjenfødes til
nyt Liv.
Det kunde vel nu være paa Tiden at tænke paa Realisationen af en
saadan Plan; thi allerede ved kgl. Reskript af 20 Dec. 1859 blev der givet
Ordre til Finansministeren om „efter foregaaende Correspondance med Vor
Krigsminister at fremkomme med nærmere allerunderdanigst Forestilling om,
hvorledes den nuværende Exercerplads, som oprindelig udgjorde Hovedpartiet
af Rosenborg Have, atter til Rosenborgs og Vor Hovedstads Forskjønnelse
kunde blive inddraget i samme“.
Ikke meget hyppige synes de kongelige Besøg at have været i forrige
Aarhundredes Begyndelse, hvis man tør slutte af den Begejstring, der greb
Gehejmearkivar Frederik Rostgaard i Anledning af, at „den store Nordens
Monark“, Kong Frederik IV, 7 Maj 1706 „forflyttede sin Residentz til Rosenborrigs Slot“. Gehejmearkivet havde dengang sit Lokale i Kjælderen paa
Rosenborg (Brock II, S. 12), og Rostgaard forfattede i Dagens Anledning et
Digt, hvis første Vers lyde saaledes:
Bryd frem du gyldne Sool, du firmamentets Glæde;
Du maa i ald din pragt idag dig lade klæde,
Og i særdeelished paa Rosenborrigs tag
Udskyde alt dit lyys og paa hver dør og fag.
Idag, det er en dag, som billigen maa tegnis
Med gylden pen og skrift blant dem som skulde regnis
I tide-bogen op: thi Rosenborrig faar
Ej større ære-dag i dette hundred aar.
Den Store Friederich idag sig lood behage
Paa dette skjønne Slot sit blivested at tage;
Ja, Danmarks Dagmar selv, og Kongens Broder med,
Samt Dydernis Princess kom og til dette Sted.

Et Sted, hvor Kunsten og Naturen sig bemøje
Saa vel de fremmede som eegne at fornøje
Med alt hvis nogen kand med føje kalde rart;
Thi her er ingen fliid og ej omkostning spart.

I Anledning af Kongens Fødselsdag blev der jævnlig „paa det kostbarste
Taffel holden udi det store Pommerantz-Huus“, og det manglede da ikke paa
sindrig Udsmykning af Haven f. Ex. med Palmetræer, „hvorudi det danske
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Vaaben i Grænene ligesom indfletted var at see“, og derunder „saae mand
Kongen trende Sinde til Hest udi Legems Størrelse afskildred i Rommerske
Dragt; neden til den Norske Løve liggende paa en Pude, og oven over Kongen
Fama, som førte i sin Haand den kgl. „Crone“ etc.
Da Peter den Store 1716 var i Danmark, blev 2 Sept. „Hans Czariske
Maj. med sin Elskelig Gemahl og Høje Følge her paa Rosenborg meget herligen tracteret“, og 1 Okt. „forføiede Deres Czariske Majestæter (efter at have
aflagt et Besøg paa Rundetaarn) sig ad Rosenborg, hvor de af Deres Kongel.
Majestæter bleve herligen tracterede og efter Taffel med et Ring-Renden til
Vands paa Rosenborgs Kanal forlystede“. Ved denne Lejlighed sad Kejseren
i samme Baad som Dronning Louise og Fr. IV i samme som Kejserinden.
[Brock II, S. 24.)
„For deres høje Fortjenesters Skyld“ blev lige som tidligere Forskjellige
gjorte til Dannebrogsriddere ved Ordensuddelingerne paa Rosenborg, og da
Kjøbenhavns Slot 1721 ombyggedes, blev Rosenborg sat i Stand til midler
tidigt at huse Kongefamilien. Ogsaa senere holdtes der jævnlig Taffeler, og
Baron Rudolf Gersdorf fortæller i sine Dagbogsoptegnelser [Brock II, S. 30)
bl. a., at han 9 April 1722 spillede „Scharwentzel“ med Kongen og et Par
Kavallerer. Samme Aar „blev Hendes Kongl. Majsts (Dronning Anna Sophies)
saa høylyksalige Fødsels-Dag her paa Rosenborg sær Højtideligen holdet“, og
„paa samme saa prægtig holdne Høje Fødsels-Fest lood Hans Kongl. Majst.
for Maaltidet i Naade sig sær behage“ at optage flere af sine høje Betjente og
tro Mænd i den „høipriselige Dannebraage-Orden“; deriblandt den bekjendte
Paul Vendelboe Løvenørn.
Med Slottets Indre foretoges under Fr. IV nogle Forandringer; bl. a. bleve
Marmorfliserne i Chr. IV.s Audienssal førte til Frederiksborg. Ligeledes bleve
alle Gulvfliserne i mellemste Etage, i Chr. IV.s Arbejdsværelse og i det mørke
Værelse borttagne og erstattede med Fyrrebræder. „Rosen“ blev forandret
„udj Trende Logementer“ og den store Sal mod Syd blev ogsaa indrettet „udi
Trende Cabinetter“. [Brock II, S. 35. — Danske Saml. 2 R. 6 B.)
I „Et Øienvidnes Beretning om Kjøbenhavns Ildebrand Oct. 1728“ (med
delt af Chr. Bruun, Danske Saml. I R. 2 B.) fortælles, at „man gik i stor
Frygt for Rosenborg Slot“, da reformert Kirke brændte, og hele Indhegningen
om Haven blev nedrevet. Efter Branden lod Kongen i Rosenborg Have uddele
Brød og 01 til de Fattige.
Vel ere i vore Dage Slukningsredskaberne mere fuldkomne, men desuagtet
maa vist Garderkasernens Nærhed kaldes en permanent Fare for Slottet, der
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vel ogsaa af Hensyn til Ildsvaade i de omliggende Bygninger var bedst tjent
med at forsynes med sine gamle Vandgrave paa alle Sider.
Skjøndt man i Christian VI.s Tid ikke var videre hensynsfuld mod gamle
Bygninger, undgik dog Rosenborg at blive gjort til Gjenstand for større For
bedringer. I Kongens Forgemak (Audienssalen) var der oprindelig (se Inventariet
fra. 1731) anbragt en Tridsestol, hvorved et „Aftrit“ med et Brædt over. Anno
1735 in Junio blev denne Machine-Stol efter Kgl. Majs. Befaling nedtaget og
Aftrittet bortbrækket, og i dens Sted anbragt en Trappe op til det kinesiske,
lakerede Kabinet. 1737, den 10 Juli, blev Stolen med Tilbehør afleveret og
udsendt til Frederiksborg. Den 13 Febr. 1759 udgik af Inventariet en Model
til en „Machine-Stol, at fare op og ned med“. (Friis, S. 116. — Bering
Liisberg, Hist. Tidsskr. 6 R. 4 B. S. 716.)
Nogle mindre Bygninger (bl. a. det grønne Lysthus og Lysthuset med de
3 Porte) bleve under Chr. VI solgte til Nedbrydelse.
Om Laurbærhuset beretter Thurah i Hafnia hodierna, der udkom 1748:
„Fagaden af dette Laurier-Huus, saavidt som Længden mellem de 3
Pavillons strækker sig, er for faa Aar siden af Høysalig Kong Christian den
Sjette Høylovlig Ihukommelse gandske af ny imod Haven opbygget, og som
Laurhær-Træerne, der i dette Hus bevares, og som ere af en i disse Nordiske
Lande usædvanlig stor Høyde og Tykkelse, alle staa frie i Jorden, og ey, som
ellers brugeligt er, i Balger, følgelig ikke kand flyttes fra deres Plads, og dog
om Sommeren saa lidet maa savne Solens Varme og Virkning, som de om
Vinteren maa fattes den fornødne Varme af Ild, er Taget over Bygningen saaledes indrettet, at det Stykkeviis paa Ruller kand skydes fra og over Huset,
til hvilken Ende langs bag Bygningen imod Volden ere store, stærke, murede
Piller opførte, hvorpaa Taget hviler, naar det om Sommeren skydes fra Huset.
Orangeriet er ey mindre værdt at beskue end Laurier-Huset, dels formedelst
de mangfoldige kostbare Vexter af allehaande Slags, som i en forunderlig
Størrelse saavel i Høyde som i Tykkelse derudi findes, deels og formedelst
den kunstige og vel udfundne Indretning med Varme, der om Vinteren derudi
skal holdes, og som ved muurede Canaler under Jorden fordeler sig lige stærkt
og paa en tempereret Maade gjennem hele Huset, ved hvilken Indretning aarlig
en anseelig Deel Ildebrand spares“.
En Mur omkring Haven mod Gothersgade og Sølvgade opførtes under
Chr. VI; ud for alle Hovedgangene var Muren mod Gothersgade forsynet
med større Aabninger, tillukkede med kunstigt udarbejdet Jernværk, saaledes
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at man havde „en fri og angenem Indsigt i Haven“. (Thurah, Danske Vitruvius I, S. 44. — Brock II, S. 50.)
Om kongelige Besøg paa Rosenborg under Frederik V beretter Thurah,
at „det kongelige Herskab, alleneste om Sommeren paa nogle faa Dage under
tiden residerer der, naar det paa en kort Tid opholder sig i Staden“. Een
Gang opholdt Fr. V sig dog ved Vintertid paa Rosenborg, ni. da Dronning
Louise var død, og Kongen samme Dags Aften forlod Christiansborg „som af
et Fryde-Sted var blevet til et Græde-Huus, og begav sig til Rosenborg, for
der at residere for det første“. (Berl. Tid. 20 Dec. 1751 Nr. 102. — Brock
II, S. 51). Hvornaar Karnapperne i Slottets Gavle ere forlængede ned til
Stueetagen, lader sig vist ikke afgjøre med Sikkerhed, ligesaalidt som Tids
punktet for de oprindelige Trappers Borttagelse. Thurah af bilder Slottet dels
med, dels uden Forlængelse af Karnapperne, hvilket muligvis kunde komme af,
at han til Bygningsplanerne i Hafnia hodierna T. XII og XIII samt Danske
Vitruvius I T. XXVII og XXVIII uden større Forandringer har benyttet Kobbere
fra Slottets ældste Tid. Det her beskrevne Maleri med Chr. IV tilhest har i
Baggrunden Slottet med forlængede Karnapper, og da Billedet maa formodes
at være samtidigt, hvilket Forgrunden ogsaa tyder paa, maa Maleren enten
have behandlet de arkitektoniske Detailler frit, hvilket dog den ganske tydelige
Vægtergang synes at modsige, eller Karnapperne ere muligvis forlængede af
Chr. IV selv. (Jfr. Friis, Saml, til Dansk Bygnings- og Kunsthist. S. 17. —
Brock, Afh. i Danske Saml. II R. 6 B.).
En større Formindskelse i Inventariet skeete under Fr. V, idet Gehejmeraad og Overhofmarskal Grev A. G. Moltke 1751 fik en cadeau af 119 Malerier
fra Laurierhusets Pavillon. Fortegnelse over disse Billeder findes hos Friis,
S. 116-117.
Dette var dog kun en ringe Begyndelse til Slottets og Havens Tilbage
gang under den følgende Konge Chr. VII, der allerede 1767 resolverede, at
Slottet Rosenborg og dets „Nebenbygninger“ skulde afgives til et Akademi for
Landkadetterne. Slottet blev dog — uvist af hvem — reddet fra den til
tænkte Ødelæggelse, og Kadetterne fik istedetfor det Brockdorffske Palais paa
Amalienborg.
Det næste Forsøg udgik fra selve Hofbygmesteren, Anthon, der ønskede
at „nedbryde Taarnet og derimod paasætte ovenpaa 6te Etage et Gelænder
eller Balustrade“. Vandalismen blev dog hindret af Harsdorff, der i en Skri
velse til Bygningsdirektionen af 27 Maj 1772 erklærede, at dette vilde være
„Slottet til megen Vansiir, thi Slottet uden samme Spir vilde ei beholde nogen
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Skik, ei heller nogen Sirlighed“. Desforuden minder han „om den Høiagtelse,
man har for disse gamle Bygninger, deres Stiftere etc.“ særligt for Rosenborg,
som „et Sted, der allerede er bekjendt i Verden, og hvis indre Dele indeholde
saa venerable Skatte“. Derfor var det bedst „at lade Slottet i sin gamle
lustre“, Ord, der fortjene at erindres, ogsaa naar Talen er om andre Byg
ninger. (Friis, S. 169.)
Den gamle Eremitagebygning omdannedes i 1773 af Harsdorff til den nu
værende Herkulesloge, foran hvilken er opstillet den af Fr. IV i Italien kjøbte
Herkulesfigur. (Friis, S. 127.)
Der skulde desværre komme andre og mere gjennemgribende Forandringer.
Saaledes blev 1781 og 1785 store Dele af Slotsgraven tilkastede, hvorved
Slottet mistede sin karakteristiske Indkjørsel ad Vindebroen, som blev borttaget.
Det haardeste Stød forvoldte dog Gardens Indrykning i Laurierhuset, der
blev gjort til Kaserne, medens hele det skjønne Blomsterparterre blev Exercerplads. To Aar efter ofredes atter et Stykke af Haven, idet Exercerhuset ved
Gothersgade blev opført. Den almindelige Misfornøjelse hermed gav sig Luft
i Pressen. Man begræd „den yndige Have, Kjøbenhavns Prydelse“, der nu
nærmede sig sin Ødelæggelse med hurtige Trin“ ... „I et tiaarigt Forløb er
dit Udseende forvandlet, ligesom en hyred Avlsgaard, som forderves og oprives
af den gierrige Forpagter, der omhugger Træerne uden at plante paany, og
udpisker Jordens Fedme uden at tænke paa, den vil bære Tidsler for Efter
kommerne“.
Ligemeget hjalp det dog, og selv Overhofmarskal Numsen formaaede intet
overfor Militæretaten; i en Skrivelse til Rentekammeret siger han: „Da det
haver behaget det kongelige Rentekammer at tilkjendegive mig, at det er hans
kongelige Majestæts Villie, at et Exercerhus i Rosenborg Have skal bygges, saa
paalægges mig derved Taushed i Henseende til det Tab, som Publikum da
igien lider paa dets Promenade i Rosenborg Hauge“. (Brock II, S. 109 f.)
Atter i 1795 maatte Haven afgive en Del af sit Terræn, hvorpaa Kron
prinsessegade opførtes, og i 1806 mistede Haven paany et Stykke, idet Brand
væsenets Depotbygning ud mod Gothersgade blev opført. At en Justits raad,
der var ifærd med at opføre en Bygning paa Kongens Nytorv, fik Lov til at
benytte den indre Slotsgaard ved Rosenborg som Tømmerplads, var ganske i
Harmoni med den øvrige Styrelse. I nyeste Skild. af Kjøbenhavn 1806 Nr. 56
læses: „Vi gik nu ind i Rosenborg Hauge for efter Deres Skildring at beundre
dens paradisiske Egenskaber. Men Herre Jemini! Hvad den seer ud! De
ældgamle, stolte Træer, under hvis Skygge jeg fordum saa ofte havde fundet
17
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Ly, vare tildels borte; den skjønne Blomsterhauge, hvor man fordum midt i
Kjøbenhavn kunde finde en sand Himmel paa Jorden, var forsvunden. Selv
Nattergalen har forladt denne forstyrrede Plads; istedetfor dens Trylletoner
hørte jeg den skurrende Lyd af Trommer og Piber, der skulde dæmpe de
Jammerskrig, der kom fra Mennesker .... hvis blotte Ryg
Ei for at svales, søge Skygge
I en Allee gevorbne Venner,
Som bleve Bøddeler af Tvang,
Og under spiilte Huders Klang,
Dem vifte Ild med smidig Green
Paa nys afklædte Ryggebeen.

Det var langt fra ingen behagelig Udsigt for mig. Det forekom mig, som
man stod her paa et Galleri i Paradis og saa ned i Helvede .... Rosenborg
Hauge havde langt fra ikke mere noget Tillokkende for mig, og jeg slog altsaa en Streg over eet af Kjøbenhavns Hovedagrements“. (Brock II, S. 116.)
At Slottet selv ikke blev behandlet bedre, er en Selvfølge. Udvendig
blev det overmalet, og det Indre antog „mere og mere Karakter af et Pulter
kammer“, hvor selv Private fik Lov at hensætte deres Sager. Værre var det,
at det i 1790 blev bestemt, at Klasselotteriets Trækning skulde foregaa paa
Rosenborg. Først var der tiltænkt Riddersalen den Ære at være Lotterisal,
men senere blev Rosen forandret til dette Brug, og et Skillerum nedtaget.
Først i 1833 blev Lotteriets Trækning henlagt andetsteds, og 1860 blev endelig
Rosen sat i sin forrige Stand.
Medens saaledes hverken Slottet eller Haven bleve hensynsfuldt behandlede
under Chr. VII, var der dog flere Perioder, hvor det samme Hofliv som i tid
ligere Dage udfoldede sig paa Rosenborg. Caroline Mathilde, der jævnlig pro
menerede i Haven, aflagde sit første Besøg 7 April 1767 sammen med Arve
prins Frederik, Prinsesse Louise af Hessen og Enkedronning Juliane Marie
„for at besee de Kongel. Regalia og adskillige ældre og yngre rare Afmindelser
efter forrige Høylovlige Konger, som der forvares“ (BerL Tid.). Kongen selv
var ikke med, og af Danske Mercurius erfarer man Grunden:
„Hvor var vor Christian, den saa aarvaagne Fader!
Hvis Lyst at selv see til ey nogen Tid aflader?
Mathilde, Kongens Siel! paa hvert mærkværdig Sted!
Er her ey dobbel Grund, at vente Hannem med?
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Af Frygt og Længsel vi vor Uroe ey kan dølge:
Hvi er vor Christian ey i Mathildis Følge?
Forfærdes ey o Nord! — Han var — upasselig —
Du nu maa vide det, da Faren er forbie.“

Medens Chr. VII var paa sin bekjendte Udenlandsrejse, tilbragte Dron
ningen Sommeren paa Frederiksborg, men kom til Byen i Sept., hvorefter man
strax „promenerede en Carosse med Hans Kongel. Høyhed igjennem Staden
til og fra Rosenborg Have“. Thi — som det hedder i Merkurius:
„Hvor længe skulde vel vor Caroline kunde
Vor Kron-Prinds have her, og ikke os forunde
Det vellystfulde Syn at see Ham offentlig,
Hvor Han er munter, frisk og sund og trivelig“.

Efter Kongens Hjemkomst det følgende Aar kom Kongefamilien jævnlig
til Rosenborg i Foraarstiden for „der at nyde en Collation“. Om et af disse
Besøg synger Mercurius:
„Ja, i sin Volde-Kreds Selv Hovedstaden havde
Et Lyst-Slot, som for Dem sin Foraars-Lyst tillav’de,
Den blev og ey forsmaaed; thi l\osenborg saa got
Opvarter Kronede som noget andet Slot.
De allernaadigst saaes mod dets Opvartning tage,
Til Fods De kom derhen, til Fods De kom tilbage,
Stads-Voldene Dem bær ved denne Leylighed
Og grønnedes i Lyst at kysse Deres Fied.“

„Thevand“ blev jævnlig drukket i Haven, og Taffel holdtes dels i Audiens
salen, dels i Orangerihuset. Blandt Gjæsterne vare Struensee og Brandt. I
Struensees Tid bleve de hidtil lukkede Kvarterer af Haven tilgjængelige for
Publikum, og der aabnedes endogsaa en Pharaobank. Et stort Fyrværkeri,
forestillende en Fæstnings Bombardement og Erobring, blev foranstaltet 17 Okt.
1771. Nogle Uger efter Katastrofen i Jan. 1772 blev der paa Rosenborg
holdt Taffel, og i Maj endogsaa Bal. I Juni afholdtes paany Baller paa Slottet
og i Orangerihuset. Efterretningen om Caroline Mathildes Død hindrede heller
ikke, at der nogle Dage efter blev holdt Bal og Taffel, og Hofsorg anlagdes
først, da officiel Efterretning var indløbet fra det engelske Hof. (Brock II,
S. 76.)
Ogsaa Krigserindringer knytte sig til Rosenborg under Chr. VII. Under
17*
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Slaget paa Rheden i 1801 var Kongen paa Rosenborg; han gik frem og til
bage i Værelset og udbrød: „Vi vinde! Vi vinde!“ Uheldigvis havde Andre
ikke den samme Tro. Saavel i 1801 som under Bombardementet 1807 havde
Studenterkorpset Rosenborgvagten, ] og mange Skud rettedes af Englænderne
mod Slottet. En Bombe fandtes 1813 ved Slotsgravens Oprensning og flere
ere indmurede i Nærheden.
Ogsaa under Frederik VI afholdtes Ordensfesterne paa Rosenborg. Danne
brogsordenen blev 1808 udvidet, og Tallet af dem, der personlig mødte i
Ordenskapitulet paa Rosenborg under Højtideligheden paa Kongens Fødselsdag
for at modtage Ordens- og Hæderstegnene af Kongens egen Haand var tem
melig betydeligt.
Rosenborg Have, der var gaaet af Mode som Promenade, gj en vandt atter
en Del af sin tabte Glans. Livjægerne gjorde Vagttjenesten i Slottet, og
Korpsets Hoboister spillede i Haven. En Konditor fik 1810 Tilladelse til i
Herkulespavillonen at udsælge alle Slags Forfriskninger og senere, til at afholde
Concert og Vauxhall.
Den allerede tidligere begyndte Omlægning af Haven i engelsk Stil fuld
førtes i Aarene 1823 —1827. Ikke længe efter, i 1832, sattes Kronen paa
Værket ved Opførelsen af en Brøndanstalt, hvortil Haven atter maatte udlevere
et Stykke af det tiloversblevne Territorium.
En ret interessant Række Blade af Byens Historie dannes af de mange
forskjellige folkelige Forlystelser, der i dette Aarhundrede have fundet Sted i
Rosenborg Have; men det vilde blive for vidtløftigt at omtale de forskjellige
Ballonopstigninger, Optræden af Linedansere, deriblandt Roat, der styrtede ned
fra en Line, udspændt fra Slotstaarnet, Hurtigløbere etc. Under Christian VIII
begyndte Georg Carstensen de Fester med Concert og Vauxhall, som han fra
1843 fortsatte i Tivoli.
En Fest af nogen anden Art var den, der i 1850 holdtes til Fordel for
de i Krigen Faldnes Efterladte, hvorved bl. a. den af Hartmann komponerede
Mindesang („Slumrer sødt i Slesvigs Jord“) blev udført. (Brock III, S. 161.)
Statsforfatningsforandringen 1849 maatte nødvendigvis ogsaa berøre Rosen
borg, der ved kgl. Kundgjørelse angaaende Civillisten af 30 Maj 1849 blev
erklæret for Statsejendom og ved kgl. Resolution af 14 Juni 1854 blev det
fastsat, at følgende paa Rosenborg værende Samlinger og Gjenstande, nemlig:
Kroningsinsignierne med Kronjuvelerne og Diamanterne samt de øvrige Gjen
stande, der opbevaredes i Regalieskabene, den egentlige kronologiske Samling,
adskillige til Afbenyttelse ved højtidelige Lejligheder bestemte Apparater, saa-
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velsom forskjellige andre Sager, saasom Flora-danica-Stellet, Glassamlingen
m. m. samt Slotsbygningsinventariet, skulde udgjøre een Samling under Navn
af „den kronologiske Samling“, og at denne Samling skulde betragtes som det
kgl. Huses uafhændelige Ejendom, arvelig fra Konge til Konge. Ved kgl.
Resolution af 28 Dec. 1858 blev det bestemt, at Samlingen fremtidig skulde
benævnes de danske Kongers kronologiske Samling paa Rosenborg Slot. Ved
Lov om Statshaverne af 12 Marts 1852 blev det bestemt, at Rosenborg Slots
have fremdeles skulde vedligeholdes som Statsejendom. Driveri- og Blomster
haven bleve senere h'enlagte under Civillisten.
Frederiksborg Slots Brand gav Anledningen til det ovenf. nævnte Reskript
af 20 Dec. 1859, hvorved bestemtes*, at „de vigtigste, dels fra Branden paa
Frederiksborg reddede, dels paa andre af Vore Slotte og i Vore Samlinger op
bevarede Portraiter og Meubler m. m., der erindre om Chr. IV og Vort konge
lige Hus, nu blive at opbevare i de danske Kongers kronologiske Samling paa
Rosenborg“. Møntkabinettet skulde bortflyttes „for aldeles at forhindre Brugen
af Ild og Lys paa Slottet“, og Finansministeren i Forening med Krigsministeren
skulde drage Omsorg for, at det kom til at ligge saa frit som muligt, for at
ikke omliggende Bygninger skulde — i Tilfælde af Ildsvaade — kunne afsted
komme Fare for Slottet. Endelig skulde Exercerpladsen atter inddrages i
Rosenborg Have.
Istedetfor Finansministeren indtraadte i 1865 som Medlem af Samlingens
Bestyrelse Indenrigsministeren, der igjen 1866 afløstes af Ministeren for Kirkeog Undervisningsvæsenet.
Worsaae, som 1858 var bleven Inspektør ved Samlingen, udnævntes 1866
til Direktør og bragte i sin Embedstid den kronologiske Samling i en saa
glimrende Stand, at vel neppe noget Land kan opvise et Sidestykke dertil,
skjøndt man flere Steder har forsøgt en Efterligning. (Worsaae, Optegnelser
om Rosenborg, S. 76.) Slottets Omgivelser bleve forskjønnede og flere Arealer
inddragne. I Slottets Indre bleve Værelserne enten førte tilbage til den op
rindelige Skikkelse og forsynede med Marmor- eller Parketgulve, Loftsmalerier,
Tapeter og deslige, eller de bleve dekorerede i en Stil, der passer til de Gjenstande, der opbevares i dem.
Til Rosenborgs ydre Restauration tog Kmhr. Meldahl Initiativet og ledede
Bygningsarbejdet her ligesom ved de øvrige kgl. Slotte.
Den hæslige Oliemaling, der dækkede Fagaderne, blev fjernet, og Sten
arbejdet fornyet med den holdbare Sten, som man i foregaaende Aarhundrede
havde anvendt i Calmar og Borgholm Slotte. Medens man i tidligere Tid
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havde borthugget de ydre Sandstensprofiler i Vinduerne og indsat Rammer i
Sandstensindfatningernes Yderkanter, saa at Vinduerne bleve udadgaaende, blev
dette nu forandret og nye, indvendige Egetræsrammer med Blysprodser ind
satte. Helt igjennem blev ogsaa i Bygningens Ydre den gamle Karakter be
varet, og Rosenborg danner i saa Henseende en behagelig Modsætning til
Børsen, hvis bedrøvelige „Verblendsteins“ Beklædning ganske har udvisket det
oprindelige Præg, og hvis Sandstensornamenter opløse sig til Støv. Medens
denne Bygning — maaske Chr. IV.s smukkeste — har fristet en saa ublid
Skæbne, staaer Rosenborg — udvendigt og indvendigt solidt og smagfuldt
restaureret — forhaabentligt sikret for Aarhundreder i sin nuværende Form.
Den kronologiske Samling har i Worsaaes Tid modtaget meget betydelige
Forøgelser. Ved ovennævnte Reskript af 20 Dec. 1859 var det blevet bestemt,
at der i Samlingen skulde indlemmes de vigtigste af de ved Frederiksborg
Slots Brand reddede og af de andetsteds opbevarede Portræter og Møbler, som
erindre om Chr. IV og Kongehuset. (Worsaae, S. 24 f.) Spørgsmaalet om
Anbringelsen af Resterne af den historiske Portrætsamling paa Frederiksborg
blev af Kultusministeriet under 22 Febr. 1861 overgivet til Drøftelse af en Kom
mission, bestaaende af Thomsen, Høyen og Worsaae. Efter Høyens og Thom
sens Død indtraadte Baron Rosenørn-Lehn som Medlem af Portrætkommissionen,
og ved kgl. Resolution af 17 Sept. 1870 bestemtes det, at de dansk-historiske
Portræter definitivt skulde forenes med Rosenborg Samlingen, hvorefter Portræterne af ledende Ministre og store Mænd, som havde spillet en særlig Rolle,
bleve fordelte i Kongernes egne Værelser, medens Portræterne af Andre bleve
ophængte paa Trappen og paa Gangene. Fra det kgl. Billedgalleri erhvervedes
ligeledes en Del historiske Portræter. (Worsaae, S. 45, 57.)
De dansk-historiske Portræter af Personer, der ikke høre til Kongehuset,
ere nu for største Delen afgivne fra Rosenborg til Frederiksborg.
Ved Opløsningen af Museet for Skulptur og Kunstflid erhvervedes en stor
Del Gjenstande, ligesom Samlingen stadig er bleven forøget ved Indkjøb og
Gaver, deriblandt de kostbare Bronce-Bordstel fra Arveprinsesse Carolines og
Enkedronning Caroline Amalies Boer.
Omfattende Arbejder med Hensyn til Restauration og Bevarelse af Sam
lingens kostbare Inventar ere foretagne under Museumsdirektør Herbst’s Ledelse,
saaledes at, ligesom selve Bygningen, ogsaa dens Indhold nu forhaabentligt vil
være istand til at trodse Tidens Tand. Ligeledes skyldes Ordningen af Rosen
borgs sjeldne Glassamling Museumsdirektør Herbst.
Ogsaa i den nyere Tid er der gjentagne Gange gjort Forsøg paa at be-
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røve Haven Dele af dens Territorium, paa hvilket man bl. a. har villet opføre
en Badeanstalt, en Concertpavillon, en Kirke og — en Jernban egaard! (Brock
III, S. 219.) Angrebene bleve med Held afviste; men nye af samme Art ville
neppe lade vente paa sig, og i den seneste Tid har man endogsaa set Begyn
delsen til en Slags Museum for Landbygninger opstaa paa Havens Grund.
Forhaabentligt ville de opstillede gamle Bondehuse (hvis historiske Interesse
iøvrigt ikke skal bestrides) blive bortflyttede fra Rosenborg, hvor deres An
bringelse maa ansees for malplaceret og let kan indvirke forstyrrende paa
Planerne om en stilfuld Rekonstruktion af Slotshaven. (Se Artikel i Berlingske
Tidende 6 Juni 1897; jfr. Tidsskrift for Kunstindustri Aarg. 1897, S. 100.)
I Historiske Efterretn. om Rosenborg S. 63 udtaler Kmhr. Worsaae det
Haab, at det maa „forundes ham at opleve, at den Slottet vansirende Garder
kaserne maa blive nedreven, at Exercerpladsen bliver inddragen igjen i Slots
haven, og at Slottet paany maa omgives med sin gamle Vandgrav med til
hørende Vindebro“. Disse Forbedringer maa vel ansees for den nødvendige
Konsekvens af alt det hidtil foretagne for Slottets Tilbageførelse til sit oprinde
lige Udseende.
Naar da tillige — som ovenfor foreslaaet — Haveanlægene opstaa i deres
gamle pyntelige Skikkelse, og Roserne til alle Sider omhegne det Slot, de
have givet Navn — da er Rosenborg vor Byes største Seværdighed og for
tjener at kaldes „en Juveel i Danmarks Krone“.

Kong Christian IV. Kopi efter et Stik, der findes i Strunks Katalog
som værende efter v. Mander. Rytterbillede. En face t. Højre. I Bag
grunden Frederiksborg Slot. Kongen bærer brun, guldbroderet Trøje med
rødviolette Ærmer. Lange Ridestøvler med Sporer og Kniplingskraver.
Rødt, guldbroderet Skabrak med kronet Navnetræk. Højre Haand, med
Ridepisk, i Siden. — Sort Hat med stor, hvid Strudsfjer. Nedfaldende
Kniplingskrave.

1770.
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Bagpaa Lærredet læses ^4; med store Bogstaver er malet
H- 68 B- 49’

Billedet her gjengivet i Ætsning.
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Maleriet er 1869 — 70 foræret til Rosenborg af Justitsraad, Kasserer i
Privatbanken, Bang.
Om Frederiksborg Slots Pragt i sin oprindelige Skikkelse beretter Wolf i
Encomion Regni Daniæ: „Hvem elle udrnstete, som forskrefvet staaer icke vil
tro, den reyse derhen det at besee, oc naar han det seet hafver, da skal hånd
bekiende (Med Dronningen aff Riget Arabia) om Frederichsborgs Bygning, Zirat
oc Ypperlighed, oc sige som hun sagde om Könning Salomons Herlighed: Nu
befinder jeg udi all Sandhed det vist at være, at det jeg seet hafver, er langt
mere ypperligere oc kosteligere, end mig det nogen Tid sagt er, og jeg det
hørt sige hafver“.
Wolfs Beskrivelse er iøvrigt kun et Udtog af Slotsforvalteren Johan Adam
Bergs: Kurtze und eigentliche Beschreibung des fürtrefflichen und weitberühmten
königlichen Hauses Friederichsburg (Kjøbenhavn 1646). Denne Bog, der bl. a.
indeholder en fuldstændig Angivelse af Værelsernes Dekoration, de kostbare
Møbler m. m., er ifølge Høyen (Skrifter I, S. 173) „et Arbeide, der, i Forening
med de Overensstemmelser, som man derved sættes istand til at finde i andre

Kong Christian den Fjerde.
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samtidige Monumenter, fremkalder et fuldstændigere og mere levende Billede af
Slottet, end alt hvad andre Forfattere have leveret“.
Sit Navn bærer Slottet efter Kong Frederik II, thi
Friderick then anden goed och from
hans naade giorde thette bytthe
Ath hyllersholm under kronen kom
och herlof til Skougkloster flitthe.

Saaledes læses over en af Portene; men det af Fr. II opførte Slot, hvoraf
en Afbildning findes i Méldahl, Denkmaeler der Renaissance in Daenemark,
blev fuldstændig ombygget af Christian IV, der var født paa Frederiksborg og*
ønskede at give sit Fødested en anseeligere Skikkelse.
Om hvem der var Slottets Bygmester har der været delte Meninger,
men da Adam Berg siger, at Hans kongelige Majestæt „selbst die Ordnung
des Hauses dem Bawmeister und dessen Mitarbeitern gegeben, dasselbige darnach zu verfertigen und vollends ins Werck zu fuhren“, maa det vel betragtes
som givet, at „al Tanke om en anden, Udførelsen af dette Bygningsværk forestaaende Arkitekt ganske maa bortfalde“.. [Høyens Skr. I, S. 228). Uden
Tvivl har Kongen „efter sine egne Antydninger og under sin Opsigt ladet ud
føre de forskjellige Udkast og Planer“ (Meldahl, Denkmaeler der Renaissance
in Daenemark, S. VII og S. 5 f.). „Det Pragtfulde i Bygningen og dens hel
dige Forbindelse med den omgivende Natur blev en Konge værdigt“ og „rigt
forsynet med Alt, hvad der kunde pirre Sandserne og give endog ædlere
Kræfter Næring, maatte den vistnok si aa de fleste Indtrædende, selv de Frem
mede, med Forbavselse, og Borgen, straalende ind- og udvendig af Guld og
Sølv, af ædle Stoffer og af stærke Farver, maatte i mere end een Henseende
erindre om de fortryllende Paladser, som Middelalderens Digtere saa gjerne og
saa levende skildre“. [Høyen I, S. 166.)
Den 2 Mai 1602 sluttede Chr. IV Akkord med Bygmesteren Jørgen von
Friborg om Opførelsen af det nye Frederiksborgs Hovedbygning eller det
egentlige Slot, Hovedfløjen med de tvende Sidefløje. Kontrak’ien gik ud paa,
at „Osz Elskel. Jørgenn Murremester, skulde af Grunden opmure och forferdige
huisz huusze och bøgning wii wille haffue opmuredt och opsadt ther paa wortt
Slott Frederichsborrig, effthersom thend Skabelonn vduiiszer, wii hannom
Naadigst haffuer ofluer andtuordett“. [Historisk Tidsskrift IV, S. 575. —
Friis. Samlinger til Dansk Bygnings- og Kunsthist., S. 222.) Herfor skulde
Friborg have 15000 DL, „och skal] han samme Arbeid paa hans eigenn kost
18
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forferdige, Och af samme Summa pendinge lønne sig sielff, hanns Suenne og
folck, och sielff forskaffe huis Redskaff thertill will fornøden giøris“.
Med Tømmermanden Hans von Anten blev der 1604 sluttet Akkord om
„att hånd paa alid den faarrtagen Bøgning paa wortt Slott Frederichsborg skal
ophugge og fuldferdige Sperwerckett, Spirene, Skiellerom, Bielckene, Lofftene,
Och huis anden Tømmerwerck thil den gandske Bøgning kand behøwis, effter
den Skabelon, wii hannem naadigst haffuer ladet offuerandtworde“. Han skulde
selv holde sig med Blok og Toug og andet Redskab og selv „give sine Folk
Kost og Løn; men det fornødne Jernværk skulde Kongen levere. For dette
Arbejde skulde han have 4500 Dl. (Hist. Tidsskr. IV, S. 576. — Friis,
S. 222.)
Lignende Akkorder sluttedes med andre Haandværkere, saaledes med
Kobbertækkeren Baltzer Berner om at lægge Taget; med Jesper Bogardt, Sten
hugger i Helsingør, om Stenhugger- og Billedhuggerarbejde til Slotskirken saavelsom paa Galleriet og Porthuset „effter thend Schabelunn hannem derpaa
naadigst offueranttuordett er“. Selv under Kalmarkrigen fortsattes Arbejdet,
og 1613 var Hovedbygningen saavidt færdig, at der blev sluttet Akkord med
Friborg om „aff grundenn opmure - det huusz, som Wor Befalingsmand hersammestetz skall haffue sinn Werelse vdi“. Ligeledes skulde han „opbygge
denn Ganng som gaar fraa Slottet thuertt offuer Grafuenn, Saa och dett Portthuusz, som skall verre ved enden aff Samme gang, Saawell som och graffuene
omkring Slottett, att ommure med huggen steen etc.“. Befalingsmandens Hus
er den i mellemste Slotsgaard liggende vestre Bygning; Gangen tvært over
Graven er den saakaldte Løngang, og Porthuset det saakaldte Audienshus (om
dette se Bering Liisberg, Afh. i Tidsskr. for Kunstindustri, Aarg. 1894, S. 84).
Om Opførelsen af den i mellemste Slotsgaard værende østre Bygning,
„Wort Contzelii“ blev der 1614 ligeledes „forthingitt med Jørgen Bygmester“,
og samme Aar med Hans Stenwinckell, „att schulle hugge og forferdige enn
Portt af Steen ... at rende igiennem thill Rings . . . effter hans offuergiffne
affritz“; denne Port var den saakaldte Garousselport, der blev oprejst tværs
over Ridebanen. (Hist. Tidsskr. IV, S. 583.)
Det store Porttaarn blev vistnok ligesom de øvrige Bygninger opført af
Jørgen von Friborg. I sin Skrivkalender omtaler Kongen 1 Jan. 1618 „noget
Sirat over Porten til Frederiksborg, fortinget med Herman Steenhugger“ (Nyt
hist. Tidsskr. IV, S. 235), og 1620 blev der gjort Akkord med Brøndmester
Hans Reiman om „et torn och spiir at opsette paa det ny muret Torn offuer
porten der paa Wort Slott Frederichsborgh .... och nu strax dermed be-
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gynde, effter same murret tornsz størrelsze brede og Proportion, aff denne
Skabelon hannem derpaa giffuet och tilstillet er, intet derpaa forandret uden
aleniste, att der icke schal were gulff paa fornne Torn, som paa Scabelonen er,
mensz der forordnisz efftersom Wii hannem Naadigst befallet haffuer. Samme
Toren schall icke heller kaarszuisz med tømmer forbindisz. formedellst den
Skorsten mitt igiennem det schal opførisz, mensz dogh will haffuisz i acht at
hånd det ellersz tillgauffns och som fornøden er, forbinder“. (Hist, Tidsskr.
IV, S. 585.)
Med Hans Steenvinkel haves der endnu en Kontrakt af 1619 om det
Galleri, der forbinder Slottets to Sidefløje, og som Kongen ønskede forandret,
hvorfor Steenvinkel skal „nederbryde och renovere den och igien opsette, och
med ny Lister, architraff och andenn behøringh forbedre og till fulde ferdiggiørre, Sammeledis schal hånd och hugge og forferdige die buer och piller, som
kommer vnder samme Gallerie, med ald sin tilbehørrigh effter den Affridtz der
paa giort er, och hannem er tilstilidt; diszligeste schal hånd ind till Platzen
en ny port med Steenhugger Werck effter fornne Affritzisz Vduiiszningh giørre
och fuldferdige, Och samme arbeidt med yderst fliid paa sin egen bekostning
forferdige efftersom hånd will ansuarre“. (Hist. Tidsskr. IV, S. 585. — Friis,
S. 229.)
I et Brev til Kansleren Ghr. Friis, dat. 24 Febr. 1621, skriver Kongen:
„Hanss Stenuynckel skall befhalis, att hånd gørrer dy bylleder ferdig, som
hører tiill gaaleriet paa syden ued Porthen till frede:“ (Chr. IV.s Egenh.
Breve I, S. 195). Hermed menes vist de 12 Statuer, der staa i Buerne ud
mod Slotsgraven, og som 1621 eller 1622 bleve forgyldte af Poul Rumler.
Om det Marmorgalleri, hvormed Kongen lod Hovedfløjen pryde, veed man,
at det er opsat af Lorentz Peitersen Sweis fra Amsterdam, og i sin Skrivkalender for 1621 har Kongen under 1 Okt. skrevet: „Gav jeg Lorentz, som
haver forfærdiget Galleriet paa Frederiksborg, 2000 Dl. in specie paa Regn
skab“ og under 15 Okt.: „Gav jeg Lorentz, som satte Galleriet op 1500 Dl.
in specie. Forærede jeg hans Svende 10 halve Kroner“. (Jfr. Friis, Fredeborg Slot i 17de Aarh., S. 31.)
Om de Snedkere, Malere, Dønnikemestere, Kalksnidere og andre Haandværkere, der arbejdede paa Slottet, giver Kongens Skrivkalendere og andre
Kilder os Oplysninger. Den betydeligste Del af Malerarbejdet udførtes af Poul
Rumler, med hvem Kongen bl. a. akkorderede om, at han „med guld och
anndenn Farffue schall staffere och forferdige Huellingenn vdi Kirckenn herpaa
wor Slott Frederichsborg, effter denn bue og Krydz, som allerede giortt och
18*
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forferdiget er“. For at. male hele Hvælvingen skulde han have 2040 Rd., og
naar Arbejdet var færdigt, skulde han have „enn Silcke Ære-Kledning“. Alle
rede 1604 havde Johannes von Wick — hvem Kongen i sin Skrivkalender
kalder Johan Maler — faaet Penge paa Regnskab „for det Loft over Salen udi
det nye Hus paa Frederiksborg, han skulde staffere og formale med Guld,
Sølv og anden kostelig Oliefarve“. En „Peter Maler af Helsingør“ er muligvis
Peter Meier; Johan von Enem fra Nyborg leverede ligeledes „Malværk“.
Midt i den forreste Slotsgaard lod Chr. IV indrette den saakaldte Neptunsbrønd. Stenhugger Hans Brochmand blev sendt til Emden for der at lade
hugge en Brønd af „sort Tudssten og blaa Nemsteen“ efter den Skabelon, som
Kongen havde leveret ham. Efter Brochmands Død paatog Stenhugger Johan
Baptista Schyrmand i Emden sig at fuldføre den; men da han ikke vilde ind
finde sig for selv at opstille den, maatte Kongen befale Stenvinkel „at sanke
den Brønd paa Frederiksborg og forsøge, om han samme Brønd kan hitte til
sammen“. (Chr. IV.s Egenh. Breve I, S. 72.)
Billederne til Neptunsbrønden blev det overdraget den ansete Billedhugger
eller „Statuarius“ Adrian de Fries i Prag at udføre; de skulde koste 10,600 Rd.
(Friis, Saml. S. 260.) Brønden beskrives i Wolfs Encomion som „en stor
konstig Fontaniæ oc Springbrønd, aff sort pollerede Marmorsten, sexkantet
giort, oc staar der paa Kanten 3 store Billeder efter Menneskelige Lignelse oc
Storhed, saa lifactig gjort, at deres Aarer og Seener tilsiune er, oc imellem
disse 3 Menniskelig Billeder staaer der 3 Løver paa Marmor Postement, under
hvilcken første Løwe staar dette Billede Pax, med en Laurbær-Krantz paa sit
Hoffvet. Mercurius med Christiani IV Naffh oflver den anden Løwes Hoffvet,
oc Fama, som sig ved den tredie Løwe holder. Mit her udi er en trekantet
Piller af Marmorsteen opsæt, paa hvilcken Postementz Kant lader sig se tre
Fiske, hvilcke paa den enes Ryg staar Venus, paa den anden Geres og paa
den tredie Bachus; imellem disse Fiske er at se Tre Mænd med Vandkander
udi Haanden og anden Zirat derhos gjort, hvilcke Billeder som er fuldkommen
store, gifver alle Vand fra sig udi Muszel Skaler, som med stor Lyst og For
undring er at se“.
Løvebrønden, der stod ved Prinsessefløjen, var indrettet omtrent samtidig
med Neptunsbrønden; den opførtes af Steenvinkel: men hvem der har udført
Metalbillederne dertil, vides ikke.
Saavel Neptunsbrønden som Løvebrønden bleve ødelagte af Carl X Gustav,
og Figurerne slæbtes til Sverrig, hvor man i vore Dage har fundet dem spredte
omkring paa forskjellige Slotte og ladet tage nye Afstøbninger, der nu paa
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Brygger Jacobsens Foranstaltning — i Mangel af de originale Figurer — ere
anbragte paa de gjenoprejste Fontæner. (Friis, Frederiksborgfontænerne i
Tidsskr. for Kunstindustri Aarg. 1890, S. 141.)
Foran Broen, der fører ind til den indrej Slotsgaard, anbragte Ghr. IV
Billeder af Cæsar og Alexander, og over Porten, der straalede af rig Forgyld
ning, sit eget og Dronning Anna Catharines Vaabener. Statuerne tilhøjre for
Porten forestille: Neptun, Amphitrite, Hercules, Omfale, Føbus, Luna; tilvenstre:
Jupiter, Juno, Mars, Venus, Hippomenes, Atalante. Saavel Billederne som de
paa denne udvendige Mur værende Piller, Kugler, Gesimser og desl. vare til
dels forgyldte. (Adam Berg. — Jfr. Thurah, Danske Vitruvius.)
Midt for Kirkefløjen saaes det skjønne, 100 Alen høje, Kirketaarn med
sine forskjellige Klokker, deriblandt den berømte „Specieklokke“, i hvis Rand
var anbragt 30 Sølvmønter og Skuepenge fra Chr. IV.s Tid. I Taarnet fandtes
endvidere det berømte Sangværk eller Klokkespil, der hver Time spillede et Salme
vers. I sin Skrivkalender for 1619 noterer Kongen under 14 Juni: „Contraherede jeg med Johannes Heckelauer, at han mig skal forfærdige et Sangverk,
som kan slaa 100 underskedlige Psalmer, hvorfor han skal have 1000 Dl. “
(Friis, Saml. S. 251.) Niels Helvad beretter (Sylva chronologica maris baltici II,
S. 308), at det „bey Tag vnnd Nacht alle Stunden seine Psalmen spielet,
vnnd mit solcher reichen Invention, dasz in einer Stunde 50 unterschiedliche
Melodeyen, ohn alle Mühe, rein nach dem Choral können gespielet werden,
Dessen Werckes Gleichen nimmer zuvor in Dennemarck gewesen“.
Udvendig paa Taarnet anbragtes 3 Uhrskiver og 3 Solskiver, hvorefter
Klokkestilleren skulde stille Uhrene. Og ve ham, hvis han forsømte sin Pligt!
17 Okt. 1633 skriver Chr. IV til Lehnsmanden Frederik Urne: „Effterdi denne
klockestiller her paa Frederichsborgh udi sin bestillning er gandske uflittigh,
naer jeg er tils tæde, saa er letteligen att eragte, huorledis hånd dend forualter,
naer jeg intett er thillstæde, da skall du befale fogden hersammestedz, at hånd
udi min frauerelse skall giffue agt paa hannom och hannom for huer gang,
hånd intett forualdter sin bestilling rett, setter udi dend spanske Tønde paa
en halft dags thid. For dett att hånd forsømmede at ringe udi gaaer, dend
tid klocken var fem, derfor skall hånd Staa sex timer udi dend spanske tønde
i morgen. (Chr. IV, Egenh. Breve.) Tidlig op skulde man, og Ghr. IV selv
var. Kl. 5 forlængst paa Benene.
Sit Skatkammer havde Kongen i Kjælderen i det nordvestlige Hjørnetaarn
ud :mod Søen, og det var ikke Smaasummer, som Kongen ifølge sine egne
Optegnelser havde liggende her af Dalere, Rosenobler og „Kong Gustavi Mynt“
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i mange forskjellige Jernskrin. Ogsaa en Mønt lod Kongen indrette vistnok i
nederste Etage af Audienshuset. (Friis, S. 253.)
Om Kostbarheden og Rigdommen i Frederiksborg Slots indre Udstyrelse
gjør man sig nutildags vanskeligt noget Begreb. Kirkens endnu bevarede
skjønne Alter og Prædikestol af Ibentræ og Sølv vise os, hvilken Smag og
Skjønhedssands, der raadede ved Slottets Udsmykning. (Se Bernhard Olsen,
Den Hamburgske Guldsmedeslægt Mores og dens Arbejder for de danske Konger
Frederik II og Christian IV, i Tidsskr. for Kunstindustri, Aarg. 1896). Det
pragtfulde Sølvorgel, som Adam Berg beskriver, var vistnok et Arbejde af
Jacob Mores den Yngre. I 1677 anføres det endnu i Inventariet, men havde
da mistet sine Sølvprydelser og forsvandt senere helt. Om et andet mærkeligt,
endnu bevaret, Orgel i Frederiksborg Slotskirke se Angul Hammerich, Et
historisk Orgel, Tidsskr. for Kunstindustri, Aarg. 1897.
Som saa mange andre af Slottets Kostbarheder blev ogsaa Sølvorgelets
Prydelser plyndrede under Krigen med Kong Carl Gustaf. Om Prydelserne
paa Trompeterstolen i Dansesalen bemærker saaledes Thurah, at „I paafølgende
Krigstider er det af Fjenderne blevet spoleret, hvilke som større Liebhavere af
Sølv end af Træ have røvet alt Sølvet bort og efterladt Træværket Ibenholt
tilbage“.
Under det Gjæstebud, som Frederik III efter den ulykkelige Roeskildefred,
der berøvede Danmark Rigets vigtigste Provinser, ansaa det for nødvendigt at
give for den svenske Konge, havde Carl Gustav jo den bedste Lejlighed til at
tage Inventariet i Øjesyn, og det synes, at ikke alene Sølvtøjet, men hele
Huset tiltalte ham i saa høj Grad, at han netop her undfangede den Ide at
bryde Freden. Den franske Gesandt Terlon siger i sine Memoirer, at „quoyque
cette entreveue se passast le plus civilement du monde, ces sortes d’occassions
n’arrivent guéres qu’elles ne soient préjudiciables å Tun des deux Princes qui
se voyent, ou å l’interest de ses estats. Peut-estre celle-cy donna-t-elle des
lumieres au Roy de Suéde, qu’il n’avoit pas pour une seconde guerre, å quoy
sans cela il n’aurait pas songé, comme il s’y détermina dans le voyage qu’il
fit å Gottembourg“.
En Afbildning af dette Gjæstebud, det sørgeligste Blad i Frederiksborgs
Historie, findes hos Pufendorf.
Af Slotskirken findes Afbildning nedenfor (under Christian V.s Salving).
Thurah kalder den „iblandt alle Slotskirker i Verden den skjønneste, den
rigeste, den herligste, den prægtigste“ og skriver (i Danske Vitruvius), at
„strax naar man træder ind, foraarsager Guldets og Sølvets Glans, Marmorens
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og andre Kostbarheders Pragt, at Øinene saa godt som deraf blindes og forvirres“.
Til Kirken hørte ogsaa Bedekammeret, „Kongens Kammer i Kirken“,, be
skrevet baade af Berg og i Wolfs Encomion. Endnu i vor Tid — før Slottets
Brand — havde det uforandret bevaret sit Udseende, kun at Loftets oprinde
lige Sølvprydelser vare ombyttede med Elfenben. „Der har maaske aldrig“,
siger Høyen (Skrifter I, S. 232), „været et Bedekammer i protestantisk Aand,
som kunde maale sig med dette, ligesom det overhovedet ikke vilde være let,
især udenfor Italien, at finde et Sidestykke, hvor ældre Kunst saa smukt var
samlet til en Helhed og saa vel bevaret“. To og tyve Malerier paa ens
høje Kobbertavler vare i to Rader symmetrisk fordelte paa dets Vægge. Træ
værket var af indlagt Ibenholt og Muscattræ. Enhver af de store slebne Glas
ruder i Vinduet var omgivet med en smal Bræmme af Glasmalerier (udførte af
Evert Cryns v. d. Maes), hvor Skabelsens og Patriarkernes Historie viste sig
som yndige transparente Miniaturer mellem ensfarvede Englehoveder og Palme
grene, i Karakteren af udskaaret Elfenben. „Den alvorlige og dog milde Stem
ning, som herskede her, den Enhed i Tanken, som gik igjennem hele Ud
smykningen. og den Harmoni, som var udbredt over Udførelsen, dannede en
egen Modsætning til Kirkens guldstraalende Pragt“. {Høyen, S. 231.)
Af Bedekamrets Malerier var et af Peter Isacs, de andre vare malede i
Holland af Adrian Nienlandt, Werner van Valckert, Peter Lastman, Jan Pynes
og Peter Koningh. „Disse Mesteres Arbejder og vel at mærke saa fortrinlige,
som de her fandtes, høre til de største Sjeldenheder i Gallerierne, og Frem
mede have derfor, allerede i forrige Aarhundrede, været opmærksomme paa
dette Kammers Betydning for Malerkunstens Historie i Holland. (Høyen.) I
Vinduesfordybningen hang for sig selv et Billede af Kongen, malet af Reinholt
Thim; paa dette Billede saaes Kongen, omhyllet af et Liglagen, knælende med
foldede Hænder foran Forsoneren, som viste sig i Skyerne.
Ogsaa Udsmykningen af et andet af Slottets Værelser var bevaret indtil
vore Dage, nemlig Karel van Mander den Ældres Tapeter, der oprindelig havde
deres Plads i „den meget herlige, kostelig stafferede Dantzesal“. To af Ta
peterne forestillede Chr. IV.s Kroning og Kroningstog, og paa hver af Vindues
pillerne var der et Tapet med en Tildragelse af Kalmarkugen. (Se Inventar
1650 i Danske Saml. 1 R. II, S. 130.)
Mange andre skjønne Tapeter af Guld, Sølv, Silke og Fløjel prydede
Slottets forskjellige Værelser, saaledes Engle-Salen, hvis Vægge vare „med
elleffve sorte Fløyels Tepper behengt, derpaa efterfølgende Billeder paa Bliant
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med Guld oc Sølff ophefvet, stucket er. Hvilcke Billeder Rigens Vaaben, en
hver Provintzie under Danmarck udtyder“.
Her som i andre af de fornemste Værelser var der over Bordet en Himmel,
hvorfra et Drapperi af samme kostbare Stof som dens eget sænkede sig ned
til Gulvet bagved det fornemste Sæde. I Englesalen var denne Himmel af
Fløjel og „Rygstykket“ „trint omkring bret med Guld, Sølff oc buntet Silcke
udi allehaande Blommer, oc mit udi Pax og Justitia, ligesaa lifactige, stucket
er. I lige Maade er udi samme Rygstycke det kgl. Vaaben, som tvende Vildmænd holder imellem sig, stukket“. Bordene vare ligeledes dækkede af Fløj els
Tæpper indvirkede med Guld og Sølv. Paa Kaminen saaes „Paris Dom om
Guld Eblet kunstig udhugget“. Stolene i Englesalen vare „med gult, grønt,
fiolbrun og blaat Atlask betagen, med Perler stucket oc med store støbte GuldRoser besæt. Hynderne derpaa aflf GyIdensty cke med det kongelig Vaaben oc
Symbolum udi fiin Guld indvircket“. (Wolf, Encomion, S. 510.)
I den tilstødende Runddel er det, at den herlige Sølvseng stod, hvis
Fødder og Piller vare af Ibenholt, prydede med støbte og drevne Sølvornamenter
og hvis Sider ere indfattede med udstukne Sølvplader. (Inventar 1650 i Danske
Samlinger 1 R. II S. 156. — Tidsskr. for Kunstindustri 1896, S. 80.) I In
ventariet beskrives ogsaa Sengens Omhæng, der ikke gav den noget efter i
Pragt. Det var „af sort, slet Fløjel udi 5 Stykker, som er overalt bordyret
med Sølv og midt paa C. 4 bordyret med Guld paa blaat Atlask, Kronerne
derpaa er besæt med Peder og smaa Granater. Sammeledes Listerne omkring
hvert af samme Omhæng bordyret med Kong May Vaaben og hvert Stykke
(Felt) som i Vaabenet indeholdes. Kappen dertil i lige Maade af sort Fløjl
langsad med Kong. Mays. Vaaben og bordyret med Guld og Sølv og adskillige
Farver Silke“. Om et Sengetæppe til denne Seng skrev Kongen 1634, „at
man skulde sig hos Gert Oserin (Perlestikkeren) erkundige, om han trøster sig
til enten selver eller ved Andre at skaffe et stukket Tæppe dertil“. Det var
if. Invent. af sort Fløjl med Kongens Navnetræk i Guld og Sølv og Blomster
af flere Farver Silke; ved begge Sider og ved Fødderne var der adskillige
Mønstre af Guld og Sølv samt Sølvsløjfer; Frynserne vare af sort Silke og Sølv.
Om Sølvsengen noterer Kongen i sin Skrivkalender for 28 Juni 1621:
„Gav jeg hans Moritz 8000 Dir. in Specie for den Sølvsengested“. Fra samme
Værksted som Alteret, Prædikestolen og Sengen var ogsaa den store Sals rige
Sølvprydelser: Kaminen af sort Marmor med Søjler beklædte med Sølv i drevet
Arbejde. Paa Gesimsens Marmorpostamenter stode Phøbus og Luna, næsten
legenisstore Figurer af Sølv, og bag dem sorte Marmorpyramider med Roser
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og Løvværk af Sølv. Den kostbare Skjænk og Trompeterstolen vare af Iben
holt med Sølvprydelser, udførte af samme Mester som Kaminens. (Bernhard
Olsen: Guldsmedeslægten Mores i Tidsskr. for Kunstind. 1896, S. 83.)
Ogsaa i Sommersalen, et af Chr. IV.s Yndlingsopholdssteder, hvor „Loftet
var dønnicket med atskillig slags Roser oc udi Landskaff konstig udskaaret oc
formalet“, og Væggene vare med „Silcke-Tepper, som atskillige Historier er udi
vircket, omhengt oc ziret“, fandtes skjønne Sølvarbejder. Der var tre store
Spejle, et af Ibenholt og Sølv, et andet af „flint drefvet Sølff omgifvet oc
derudi it kosteligt Seyerverck aff flint Sølff, oc naar det blifver aabnet, seer
mand nogle Skuff-Lader med flint Sølff beslaget, derudi det kongelig Skrifve
Tøy aff Sølff giort“. Bordene vare „med GyIdenstycke oc røt Fløyel ofverlagt“.
I samme Sal var der en Sølv-Springbrønd med mange Figurer; øverst
Herkules paa en Drage med 7 Hoveder, „deraff klart Vand springer udi en
Muskel, hvorudi under Tiden aff Lyst lefvende Fiske indsættes“.
Under Landets store Nød i 1645 tænkte Ghr. IV paa at lade det meste
af sin Sølvskat smelte, og vi have en Fortegnelse af 20 Juli 1645 over de
mange Kostbarheder, som Adam Berg afleverede fra Frederiksborg. (Rasbech,
Frederiksborg Slots Beskrivelse, Kbhvn. 1832, S. 177.) Paa Listen fandtes
bl. a.: „Aldt det Sølff, som sigh paa dend Stoerre Saael befantis, som war
befestiget paa Schorstenen, saa och som paa Thrompetter-Stollenn och Schenckstolen haffuer werrit fast. Item ald det Sølff som hørte, och war beslagenn,
om dend Speigel, som hengte udj Sommerstuffuen; Det Sølff, som war paa
dend Sølffsengh; Dend Sølff Fundt wdi Kirkenn; Den forgyldte Sølff-Brønnd,
som Stoed wdi Sommer Gemacket“; Sølvkander, Pokaler, Skaale m. m.
I et Brev til Kansleren, dat. 8 Dec. 1645. skriver Kongen: „Jeg haffuer
Nu saat myt godtz, Penge, Sølff och Guld med helbreden tiil Och saat den
krone, Jeg Er krønit med, y pandt for Penge, paded Jeg kan Redde myt
Erliige Naffn. Gud ma uyde, huad jeg for aldt ded faar ygen“.
Kongen fandt dog Udveje, og Skatten undgik at komme i Mynten. I
Adam Bergs Beskrivelse fra 1646 lindes endnu det meste som Inventarium til
Slottet.
At Kirkens Sølv ikke gik tabt under Krigen 1658, laa i, at ialtfald en
Del deraf var bragt til Kjøbenhavn; i Skyndingen har man vistnok ikke kunnet
overkomme at faa det øvrige med. Den 29 Sept. 1660 blev der efter Otto
Poviskes Ordre optaget en Fortegnelse over K. Majs, og Slottets Inventarium,
„saavidt som nu er igien af Svensken efterladt“. Den 4 Febr. 1661 indsendte
Niels Parsberg og Christian Daa Beretning om Slottets Tilstand. Paa Alteret
19
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manglede nogle mindre Stykker, og paa Prædikestolen manglede 11 Stykker
Sølv og en Sølvlist. Lysestagerne og Prædikestolens 5 store Sølvbilleder vare
i Kjøbenhavn. (Friis, Saml. S. 272.) I en haandskreven Dagbog over Kur
fyrstinden og Kurprinsen af Sachsens Rejse til Danmark 1663 fortælles at:
„Før Fjendtlighederne med Sverrig var her (i Slotskirken) et Orgelværk af
Krystal og et af Sølv, men de Svenske sloge hint itu, og dette førte de bort
med sig“. (Jfr. Beckers Saml, til Fr. III. s Hist. II, S. 448. — Danske Saml.
II, S. 124.) I en Del af Værelserne paa Slottet var der — if. ovennævnte
Inventarium af 1661 — nogle Møbler og „Contrafeier“ tilbage, men i de ringere
Lokaler nævnes ikke meget andet end Kakkelovne og Senge. Da Svensken i
Aaret 1700 var her i Landet, blev Sølvalteret og andre kostbare Ting sendt
til Kjøbenhavn, og det samme skete 1716. 1807 indmurede man Slottets
Sølv i en Kjælder, hvor det fik Lov at ligge i Ro, skjøndt Englænderne havde
erfaret Gjemmestedet. De engelske Tropper udviste under deres Ophold paa
Slottet „al sømmelig og roesværdig Humanitet“. (Rasbech, S. 179.)
Hos Adam Berg og i Wolffs Encomion (jfr. Inventariet fra 1650 i Danske
Saml. II, S. 118) findes nøjagtig Beskrivelse af alle Slottets Værelser og deres
Udstyr. En Del af Værelserne havde Navne som Dansesalen og ovenfor
nævnte Englesal, hvis Loft var „udi Engeler, Gevext og andet saadant konstigt
udskaaret“; Skibssalen, hvis Loft var dekoreret med Krigsskibe og „atskillige
Slags Fiske“; Vintersalen, Sommersalen, et blaat Gemak, et rødt Gemak,
Ridderstuen (Rosen), Sølvkammeret, Smykkekammeret, kgl. May.s Sovekammer,
Dronning Sophies Gemak, den blaa Sal, det engelske Gemak etc. Andre
Værelser kaldes i Beskrivelserne kun „et herligt Gemak“, „en prægtig Sal“.
Alle Beskrivelserne bære Vidnesbyrd om en Pragt, der søger sin Lige. De
fineste og ædleste Stoffer, formede med en fuldendt kunstnerisk Smag, have
kappedes om at frembringe en skjøn og harmonisk Helhedsvirkning, som paa
alle Punkter var præget af Kongens personlige Smag og kunstnerisk skabende
Evner.
At Chr. IV ogsaa vår betænkt paa saa godt som muligt at sikre al denne
straalende Pragt i Bygninger og Bohave mod Voldsmænd, er en Selvfølge, og
ligesom Rosenborg havde Volde og Grave, var ogsaa Frederiksborg forsynet
med Fæstningsværker. I sin Skrivkalender opfører Kongen jævnlig større
Summer udbetalte til Jørgen Jansen, „Voldmesteren“ paa Frederiksborg, og
24 Febr. 1628 skrev Kongen til Lehnsmanden om at lade Kronens og Gejstlig
hedens Bønder arbejde paa Befæstningen og „forfærdige deres Anpart af hvis
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som ved Frederiksborg afstukken er, saa at Slottet før Sædetiden kan komme
i Defension, med Jorden at opkaste“.
Den 4 Maj 1629 skriver Kongen i sin Kalender: „Kom de smaa Stykker
(Skyts) til Frederiksborg“. Ilden, den farligste af alle Fjender, kunde dog
hverken Volde eller Grave holde ude, og 1859 fristede det stolte Frederiksborg
den Skjæbne, der synes at være fælles for alle fremragende Bygninger i Dan
mark. I 1859 lagde Luerne i nogle Timer øde, hvad der endnu var tilbage
af fordums Herlighed; men Nationen viste den Agtelse for sig selv og sine
historiske Minder, at Slottet blev gjenopført, hurtigere end man kunde have
ventet. Kmhr. Meldahl blev det nye Slots Bygmester, og Slottet staaer nu atter
gjennemført udvendigt og indvendigt i Stilen fra den kgl. Bygherres Tid.
Slottets Sale ere ikke, som fordum, Skuepladsen for et broget Hofliv, men
danne den pragtfulde Ramme om det ved en enkelt Mand, Kapitajn, Brygger
Jacobsens højhjertede Initiativ skabte nationalhistoriske Museum paa Frederiks
borg Slot.

19*

Kong Christian IV. Malet paa Kobber. Rytterbillede.
Højre. Guldmorsdragt; røde Ærmer med Guld. Hat med to
pisk i højre Haand. Tilvenstre to Drabanter med blottede
Partisaner. Hesten mørkebrun; under Hesten en Hund. I
Sundet med Skibe og Kronborg Slot. H. 40 B. 31.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

En face t.
Fjer. Ride
Hoveder og
Baggrunden

Ifølge et gammelt Inventar fra 1696 (Holck, 2 Opl. S. 123 Nr. 5) skulde
Billedet være malet af Stenwinkel, „Hans Førstlig Naade Printzens Architect
oc Skildrer“, (Om Kunstnerfamilien Stenwinkel se Friis, Bidrag til Dansk
Kunsthistorie), men maa efter Konservator Andersens Mening snarest tilskrives
en Maler, hvis Signatur A. M. findes paa det nedenfor omtalte staaende Portrøt af Chr. IV i hel Figur, samt paa et af det kgl. Galleris Malerier, fore
stillende en Færge, der sætter over Guldborgsund (se nedenfor under Prins
Christian.)
Over den inderste Port paa Kronborg seer man følgende Skrift i tydske
Vers udført: „Da man efter Christi Fødsel skrev 1577 Aar, og Friederich II
var Konge i Danmark, blev dette Slot opbygget og kaldet Kronborg; og paa
det sligt for enhver maatte blive bekjendt, lod han det udhugge i denne Sten
i det faste Haab til Gud allene, at det under sin retmæssige Herre, Danmarks
Rige til Lykke og Ære, saa længe skal staa i Flor og Velstand, som Sol og
Maane gaa paa Himmelen.“
Allerede under Christian III var der paabegyndt en Ombygning af det
gamle Slot Krogen eller Ørekrog, opført af Kong Erik af Pommern. Arbejdet
fortsattes under Frederik II, der 1574 lod en Del af Slottet nedbryde og
gjorde Akkord med Bygmesteren Hans Paaske om at opføre et nyt Hus.
(Friis, Samlinger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie, S. 167 f., 277 f, —
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Friis, Bidrag til dansk Kunsthistorie, S. 161.) I Jan. 1577 var man naaet
saa vidt, at Kongen fandt det rettest at give Slottet et mere imponerende Navn
og derfor udsendte følgende Brev:
Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witerligt, effther som wij nu
wdi the hellige therfoldighedtz naffn osz, wore riiger och lande till gaffn, gode
och jhukomelsze haffue ladit forthage en ny befestning wid Helsingøer paa
thett steed, som thet gamle slott Krogen tilforn haffuer standet, tha wille wij
her med wore vndersotte borger och bønder aluorligen och strengeligen befallit
och paalegt haffue, att the same nye befestning her effther schulle kaliis
Kroneborg och jcke med thet gamle naffn Krogen. Findis nogen ther emod
at giøre, tha skall wor lensmand haffue fuldmacht att delle thend siit faldtzmaall aff, huilcket skall were en guod oxe till hans herschab, huor effther sig
huer kand wiide at retthe. Actum Kroneborg 24 Januarij aar etc. 1577.
(Aarsberetninger fra det kongl. Geheimearkiv IV, Tillæg, S. 23.)
Fra alle Egne af Riget og selv fra Udlandet slæbtes Materialier sammen
til Bygningen af det nye, prægtige Slot, der baade overfor den hjemlige Adel
og overfor Europa skulde være et Symbol paa den danske Konges Magt.
Kunsthistorisk seet betegner Kronborg Renaissancens Gjennembrud i Danmark;
og Forbilledet hentedes fra de franske Slotsbygninger. (Meldahl, Denkmaeler
der Renaissance in Dänemark, S. VI.) Murene bleve overalt beklædte med
hugne Sandsten, hentede fra Norge og Gotland, ved hvilken Bygningsmaade
Kronborg adskiller sig fra Christian IV.s Bygninger med deres Benyttelse af
brændte Sten og Sandsten i Forening.
De hugne Sten anbragtes hovedsagentlig ovenover de allerede opførte røde
Ydermure, hvoraf kun en Skal blev borthugget for at give Plads til Sand
stenen. Det Hus, Kongen først havde bygget paa Kronborg, blev dog — ved
en muligvis forsætlig Misforstaaelse af Kongens Ordre — helt nedbrudt og
ombygget, og Bygmesteren, Anton von Obergen, der havde afløst Hans Paaske
i 1578, paadrog sig herfor en skarp Irettesættelse. (Petersen, Bidrag til Kron
borg Slots Historie, i Danske Samlinger V, S. 162.) Han kom dog snart i
Naade igjen, og havde i det Hele udført sit Hverv til Kongens Tilfredshed,
da han i 1585, efter Slottets Fuldendelse, kunde afskediges. Anton von
Obergen maa som den, der i det længste Tidsrum forestod Arbejdet, regnes
for Slottets Bygmester.
En mærkelig Omstændighed ved Slottets Opførelse var, at det efter Kon
gens Plan ikke maatte koste hans Undersaatter en Skilling, men helt skulde
betales af hans egne Midler, efterhaanden som Øresundstolden bragte Guld i
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den kongelige Kasse. Kronborg var jo ikke alene Slot, men ogsaa Fæstning,
og dets Kanoner maatte til enhver Tid være klare til at vise de forbisejlende
Skibe, at der baade var Villie og Evne til at opkræve Afgiften, og de Ind
tægter, den bragte Kongen, kom da ganske naturligt til at dække Udgiften
ved Kronborgs Opførelse.
Den 27 Nov. 1585 skrev Frederik II til sin Svigerfader, Hertug Ulrik af
Meklenborg: „Sonsten wollen wir e. 1. freundtlich nicht vorhaltenn, dasz wir
nun vnszer schlosz vnnd vehstung Cronenburg Gott lob vnnd danck nach
vnserm willen vnd gefallen in- vnnd auszwendig allem halbenn auszgebauet
vnd volnzogenn. wie wir vnsz die gantze zeit nun in die 10 jahr, alsz wir
darüber gebauet, befliszen auch zum hogsten angelegen sein laszen, domit
daszselbig, so viel mensch alsz muglich gewesen, vne sunde vnd einigesz
beuorausz vnserer armen vnderthanen beschwerung erbauet werdenn muchte,
ja, auch vnsernn eignen paursz leuten, wan wir sie, welches weinig vnd selten
geschehen, zur arbeit gebrauchet, alz wen sie fremdt gewesen, taglohn reichen
vnd geben laszen. (Rigsarkivet, Ausländ. Registrant 1584—85 Fol. 430; jfr.
Troels Lund, Danmarks og Norges Historie i Slutn. af 16de Aarh. I, 3 Bog
S. 97, 269.)
Helt færdig har Slottet dog paa dette Tidspunkt neppe været, men hvad
der manglede, kunde udføres under Tilsyn af Lehnsmanden, Gert Rantzau, den
hekjendte Henrik Rantzaus Søn. (Danske Magazin IV, S. 97.) Helt ind i
Ghr. IV.s Tid fortsattes Arbejdet.
Bidrag til Kundskaben om, hvorledes Kronborg paa denne Tid tog sig ud,
giver bl. a. David Wunderers Rejsebeskrivelse fra 1589 — 90. (Friis, Bidrag
til Kunsthist., S. 169. — Frankfurtisches Archiv II, Frankf. a. M. 1812,
S. 177 — 79.) Han omtaler bl. a. Fontænen i Slotsgaarden, et af Nürnbergermesteren Georg Labenwolfs betydeligste Arbejder. (Friis, Kronborgfontænen i
Tidsskr. for Kunstindustri 1889, S. 19.) „Fontænen bestod af en rund Søjle,
der var oprejst midt i et sexkantet Bassin og besat med en Mængde Figurer,
ordnede i fire Afdelinger eller Etager ovenpaa hinanden, Karyatider, allegoriske
Statuer, Havfruer, Drenge, ridende paa Delfiner osv. Paa Toppen stod et
Billede af Neptun med 3 Havheste. Paa Bassinets Hjørnepiller stode Billeder
af Skytter i knælende Stillinger, de 3 med Bøsser og de 3 med Buer, og fore
stillende forskjellige Nationer. Neptunsbilledet og Havhestene drejede sig rundt,
og af alle Figurerne udsprang en Mængde Vandstraaler.“ I Doppelmayrs
„Nachrichten von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern“ angives
Figurernes Antal til 36.
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Ligesom Fontænen paa Frederiksborg blev ogsaa Kronborgfontænen røvet
af Svenskerne under Krigen 1659 — 60; men medens Broncefigurerne fra Frederiksborgfontænen endnu forefindes i Sverrig, ere Figurerne fra Kronborg
fontænen omsmeltede. (Bøttiger, Bronsarbeten af Adrian de Fries i Sverige.)
Efter Datidens Skik lod Fr. II nogle af Salene paa Kronborg pryde med
vævede Tapeter, der for største Delen vare udførte af Maleren Hans Knieper
og dennes Medhjælpere. (Nye Danske Magasin II, S. 98. — Friis, Saml.
S. 305, 343.)
Til den første Række af Tapeter, der udførtes af Knieper, vare Motiverne
hentede fra det gamle Testamente, som f. Ex. „Kong Nebogodonozzes (Nebukadnezars) Drøm“. — „Han blev til et Beest, gik i Vildnis“. — „Om de 3
Personer i den glødende Ovn“. — „At Daniel ikke vilde tilbede det Guld
billede“. — „Susanne badede sig i sin Urtehave“. — „Susanne er indgangen
i sin Lysthave, og tvende gamle Skalke havde skjult sig der udinden“, etc.
Med Hans Knieper sluttedes 1581 Kontrakt om Forfærdigelsen af Tapeter
til den store Sal. Paa Tapeterne skulde fremstilles Portræter af de 111 Konger,
som havde regjeret i Danmark før Fr. II, samt af Kongen selv og Prins
Christian.
En Del af disse Tapeter findes nu i Nationalmuseet i Kjøbenhavn og der
iblandt det, der forestiller Fr. II og hans ældste Søn; paa samme Tapet ses
det ældre Frederiksborg og Kronborg. Til at anbringe over Bordet i den store
Sal udførte Hans Knieper en Himmel med Omhæng og Rygstykke, alt af Silke,
indvævet med Guld og Sølv (afbild, i Tidsskr. for Kunstindustri 1888, S. 53).
Disse kostbare Stykker vandrede ligeledes i 1659 til Sverrig, hvor de endnu
findes. De ere forsynede med Fr. IL og hans Dronnings Vaaben og Valgsprog
og synes i det hele at have ringe historisk Betydning for Sverrig. Det vilde
være ønskeligt, om den Skik — hvorpaa der foreligger Exempler — vilde vinde
Indgang, at saadanne historiske Gjenstande, som det i vore Dage ikke hører
til god Tone at bortføre som Krigsbytte, heller ikke beholdes af de Stater, i
hvis Besiddelse de i tidligere Tider ere komne.
Om Kronborg Slots Inventarium se iøvrigt Friis, S. 350. Desværre gik
en stor Del af det kostbare Indbo tabt ved Slottets Brand Natten mellem 24
og 25 Sept. 1629, og selve Bygningen led saa meget, at der var delte Me
ninger om, hvorvidt den skulde gjenopføres. Rigsraadet mente, at det maatte
vente, indtil „dette fattige Riges Tilstand bliver bedre“; men Chr. IV var af
en anden Mening, og skaffede Midler ved en Forhøjelse af Sundtolden.
Under Gjenopførelsen (se herom Friis, Bidrag til Kunsthist. S. 172 f.)
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foretoges forskjellige Forandringer, og desværre blev det prægtige Kuppeltaarn
ikke gjenopbygget. I Pufendorf: De rebus a Carolo Gustavo gestis, findes
en Afbildning, udført af Erik Dahlberg, af Slottet i sin nye Skikkelse; men
ogsaa Chr. IV.s Taarn sank i Grus, det nedskødes under Belejringen 1658
og omdannedes kort efter til den nuværende firkantede Bastion. Det vil være
en senere Tid forbeholdt at gjenopføre Fr. II.s stolte Spir.
At Fæstningsværkerne paa Kronborg vare forsømte, hævnede sig under
Krigen med Sverrig, og da Udsigterne til at kunne holde Fæstningen vare
ringe, gav Fr. III Ordre til at lade den springe i Luften, hellere end at lade
den komme i Svenskernes Hænder. Kommandanten Oberst Beenfeldt var dog
af den Anskuelse, at dette ikke saa godt lod sig gjøre, „hvis vi ikke imod
Guds Forbud skulde have ladet os selv springe med og derved havde sørget
ilde for vore Sjæle“! (Fridericia, Adelsvældens sidste Dage, S. 369.) Den
Den 6 Sept. 1658 undertegnedes Kapitulationen, og Indgangen til Sundet var
for første Gang i Sverrigs Hænder. Karl Gustav følte sig nu sikker. Som
Herre paa Kronborg mente han at kunne spærre Vejen for en hollandsk Flaade,
og Kanonerne fra Kronborg vare en velkommen Hjælp til Kjøbenhavns Be
skydning. Den franske Gesandts Opfordringer til Fred afvistes med den Er
klæring, „at han vel vilde give Fr. III og Sophie Amalie Midler til at leve
anstændigt, men ikke unde dem Spor af Kongemagt. Paa Kronborg, „hvor
hans Soldater huserede skrækkeligt med Værelser og Malerier“, afholdt han
Raadsmøde for at drøfte Administrationen af det erobrede Land, og det ved
toges at stævne Indbyggerne til Edsaflæggelse til deres nye Konge. [Fride
ricia, S. 370.)
Det blev dog paa Kronborg, at Carl Gustav kom til at opleve en af sine
største Skuffelser og Begyndelsen til sit Nederlag. For første Gang skulde
Kronborg vise sin Evne til at beherske Sundet, men end ikke den forenede
Kanonade fra Kronborg og Helsingborg kunde standse den Flaade, der sendtes
os til Undsætning fra Nederlandene, der nu endelig indsaa, at Sundets og
Østersøens Frihed var i Fare til Skade for den nederlandske Handel. Under
Admiral Obdam, Herre til Wassenaer, stod den hollandske Flaade ind i Sundet.
Carl Gustav løsnede selv det første Skud fra Kronborg mod Hollænderne, der
uden at lide nogen Skade styrede forbi Fæstningen og angreb den svenske
Flaade. Blodig og haard blev Kampen, men endte med Svenskernes Nederlag
og Kjøbenhavns lykkelige Undsætning.
Selve Kronborgs Befrielsestime slog først senere, og det Forsøg, der blev
gjort paa at overrumple den svenske Besætning, mislykkedes derved, at et
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Brev, der omtalte Planen, faldt i Svenskernes Hænder. Deltagere i Sammen
sværgelsen vare de nordsjællandske Fogeder Hans Rostgaard og Lorens Tuxen,
Ingeniøren Oluf Steenwinkel, Præsten Henrik Gerner, den engelske Oberst
Hutchinson o. fl. Rostgaard og Hutchinson reddede sig efter Planens Op
dagelse ved Flugt (Thurah, Rostgaards Liv og Levnet, S. 134), medens
Steenwinkel og Gerner bleve fængslede og lagte paa Pinebænken, som Thurah
beretter:
„Steenwinkel, ædle Sjæl, i Keckhed uden Liige:
Steenwtnkel, trofast Mand iinood det Danske Rige!
Steenwinkel ynkelig ved Sværdet kom af Dage,
Hans Krop blev stegled, og hans Hoved sat paa Stage “

(Om Steenwinkel se iøvrigt Friis, Bidr. til dansk Kunsthist. S. 34.)
Sine Fæller forraadte han dog ikke trods alle Pinsler, og samme Stand
haftighed udviste Gerner, skjøndt
„Man bandt ved tunge Jern hans Arme til en Pæl,
Og hængte vægtig Bolt omkring hans Food og Hæl.
I disse Vilkor hånd sex fulde Timer endte,
Og dog en Tøddel ej om nogen Sjæl bekjendte;
Skjønt ham saa strakte ud det Jern, der holdt ham fast,
At det Guds Under var, hans arme Krop ej brast.
Mand ogsaa Skruer lood saa hart hans Fingre tvinge,
At Bloodet stridig saaes af Negle-Rood at springe“ etc.

Livet beholdt han dog, skjøndt han — som han skrev til sin Hustru —
allerede havde „faaet Bud at justificeres tilkommende Fredag“; hans Hustru
skulde derfor sørge for „en Ligkiste med sex Ringe udi, et Par fine Liin-Buxer,
en ren Skjorte, en fiin linnen Nattrøie, en Nat-hat og et stykke rødt Klæde“.
„Kommer til mig vist imorgen“ — slutter han i Brevet — „om I ikke kand
komme idag, og lader mine Børn og komme til mig inden den bestemte Tid“.
— Men —
„Saa gaf Hans Majesteet Kong Carl betiids at viide,
At satte ikke Hånd sin Haardhed her tilside,
En Svensk da vist igjen i Staden overgik
Dend samme Dom og Død, som Henrik Gerner fik.
Det frelste Mandens Liv.“
20
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I Birkerød Kirke sees endnu de Lænker, som Gerner bar, og en Tavle
giver Forklaring om disse „Vincula Svecica“. Det var iøvrigt ikke første
Gang, Genier var bleven „torqveret“, thi denne Skjæbne havde han ogsaa i
den forrige Krig, da hans Præstegaard sex Gange blev plyndret. Henrik Gerner
blev senere Biskop over Viborg Stift. (Giessing, Jubellærere I, 331 f.)
De Sammensvornes Anstrængelser og Lidelser bleve saaledes resultatløse,
og „Sammensværgelsen kom kun til at staa som et Minde om modig og
patriotisk Villie hos adskillige Mænd og som et Vidnesbyrd ved Siden af forskjellige andre om Væksten af kraftigt Initiativ hos Regjering og Folk“. [Fridericia, Adelsvældens sidste Dage, S. 419 f.)
Først ved Freden kom Kronborg atter i danske Hænder, men i rampo
neret Tilstand. Dog ikke alene Slottet, men ogsaa Landet var lemlæstet, thi
den Tids europæiske „Goncert“ tillod ikke, at Danmark beholdt sine Fastlands
besiddelser. Øresund tilhørte nu ikke længer Danmark alene, og Kronborg
stod nu kun som et Minde om Frederik II.s stolte Drøm: Højhedsretten over
Havet, og om den Tid, da ethvert Skib strøg Topsejlet, hvor danske Orlogs
skibe viste sig.
Frederik III lod paany Slottet istandsætte, og om Christian V minder
Indskriften (forfattet af Kingo) over den yderste Port:
„Trin ind, om Du est værd, jeg lader op min Bue
Og aabner Pladsen til det Cronet Slot at skue,
Tre Konger det har ført af Vand, af Ild og Skud,
Trods Havets Svelg, trods Brand, trods Fjendens Kugle-Brud!
Nu har Kong Christian den Femtes Magt og Møye
Ret kronet Verket, trods den Avindsyges Øye,
Gud give Kongen og hans Slægt en evig Rod,
Saa længe Øresund skal kysse Cronborgs Fod!u

[Pontoppidan, Danske Atlas II, S. 275.)
Ved senere Tiders Vandalisme er Slottets Indre blevet slemt medtaget,
og dets Benyttelse som Kaserne har medført en hel Række Ødelæggelser og
Forandringer, som f. Ex. Deling af Etager, saaledes at en omdannedes til to
m. m. Indenfor Voldene har man, endogsaa i den nyeste Tid, anbragt en Del
Bygninger, der mispryde Slottet. Bedst er Kirken vedligeholdt og er endnu
et prægtigt Minde om Fortidens Kunst. [Meldahl, Denkmaeler der Renaissance, S. 4.) Hvad Slottets Ydre angaaer, ere alle Facader og Taarne under
Kmhr. Meldahls Ledelse bievne underkastede en Hovedreparation, et Fore
tagende, som gradvis er udført i Løbet af de sidste 32 Aar.
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Kronen paa Værket, det store Spirs Gjenoprejsning, staaer endnu tilbage.
Forhaabentlig vil der være lagt Haand paa Værket inden Aarhundredets Udgang,
og forhaabentlig vil det nye Aarhundrede se Slottets Indre anvendt paa mindre
barbarisk Vis, saa Efterkommerne ikke skulle kunne lægge Ansvaret for en ny
Slotsbrand over paa Nutidens Skuldre. Det turde være klogest at omdanne
Slottet til et Museum (f. Ex. krigshistorisk), før det er brændt, og adskilligt
mere besparende, end først at lade det brænde og derefter gjenopføre det.
Som det synlige Minde om Danmarks Storhedstid under Frederik II bør Kron
borg for enhver Pris bevares og fuldendes, saa dets høje Spir engang paany
kan hæve sig over et livskraftigt Danmark.

Kong Christian IV. Signeret A. M. Hel. staaende Figur, støttende
sig til Stokken. En face t, Høire. Brun Dragt med Guld; nedfaldende
Krave: Handsker med store Opslag. Venstre Haand — hvori Hatten
holdes — i Siden. Tilvenstre en Hund. Bagved sees Hoffolk. Tilvenstre
et Bord med rødt Tæppe, Regalierne og en Bog. Foroven rødt Drapperi.
Baggrunden Luft og Skibe. H. 50 B. 40.
Kjøbt i London 1866 af Justitsraad, Kasserer Bang.
Hunden er muligvis den samme, som var „i Tapetzeriet paa Friederichsborg at se med Underskrivt: Den velagte og dydige Hund, Tyrk“, og som
holdt Vagt i Kong Christian IV.s Sove-Cabinet. (Holck*. S.. 29. — Dr. Brock,
Rosenborg, S. 33.)
Samme Signatur (A. M.) findes paa et af kgl. Galleris Malerier, forestillende
en Færge, der sættes over Guldborgsund. Hvis Maleren ikke er identisk med
Kobberstikkeren Adrian Matham, kunde Billedet muligvis (ifølge en Formodning
af Hr. F. R. Friis) antages at være udført af den Adrian Muiltge, som 1634
malede nogle Stykker til Kronborg Kirke.

Kong Christian IV. Gjentagelse af van Mander? Knæstykke. En
face t. Højre. Guldmorsdragt; bred, nedfaldende Krave; Elefantordenen
i dobbelt Kjæde; Kniplingsmanchetter. Højre Haand — holdende Hat med
stor Strudsfjer — i Siden; Venstre støttet til Stokken. Haaret ned i Panden;
paa venstre Side nedhængende Fletning (cadenette) med rød Sløjfe. Graasprængt Over- og Fipskjæg. H. 119 B. 99.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Det blev reddet fra Frederiksborg 1859; fra Gardeofficerernes Vagtstue.
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Kong Christian IV. Brystbillede, malet udvendig paa Dørfyldingen til
Kongens Skrivekalender (Se om denne Dr.. Brock: Rosenborg Slot, S. 37).
En face til Højre. H. 40 B. 28.

Christian IV.s Drøm Natten før Slaget ved Listerdyb.

Kong Christian IV. Reinhold Thim pinx.? Oval, paa Træ. Allegorisk
Fremstilling af Kongens Ankomst til Himlen; han er afmalet i Bryst
billede, nøgen, med foldede Hænder; han modtages med Musik af Englene,
der omsvæve og bekranse ham. Øverst Jehovas Navn med hebraiske
Bogstaver i et skinnende Lys. Billedet skal have Hentydning til en Drøm,
21
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Kongen havde Natten før Slaget i Listerdyb, om at skulle falde i det forestaaende Slag. H. 181 B. 157.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Afgivet fra Kunstkammeret til Rosenborg 1824. — Se Kunstkammer
inventar 1690 S. 96 Nr. 144; 1737 S. 858 Nr. 35.
Som Kunst staaer det her beskrevne Billede ikke højt, men ved at for
syne Englerne med Harpe, Viola da gamba etc. har Maleren vist truffet en
Himmel netop efter Christian IV.s Hjærte, thi Kongen var en stor Musikelsker
og som Mæcen kjendt over hele Europa. Fra Italien, England, Tydskland, Neder
landene og Polen indkaldte han Musikere til sit Kapel, og talrige Komponister
dedicerede ham deres Værker. (Angul Hammerich, Musiken ved Christian
den Fjerdes Hof, S. 168.) Fra sin tidlige Barndom havde Chr. IV selv dyrket
baade Instrumental- og Vocalmusik, og at hans Børn nød samme Undervisning,
se vi bl. a. af den svenske Gesandt Baron Johan Skyttes Beretning: „Ved
Taffelet faldt Discursen paa Musiken, saa meget mere som Kongens Musikantere kom nær hen ved Bordet og lod deres Instrumenter høre. Gesandten
sagde til Kongen, at den kunde man ikke holde af, som ikke var Elsker af
Musik. Ja, saa Gud er det sandt, sagde Kongen; derfor lader jeg ogsaa
mine Børn daglig blive informerede in musica tam instrumentali qvam vocali.
Det geraader Deres Majestæt til megen Berømmelse, sagde Gesandten; Ung
dommen maa saa altid være in actione. Ja, saa Gud, sagde Kongen, de maa
altid være sysselsatte, gjøre de ikke noget godt, saa gjør de ondt.“ I sin
Selvbiografi (Danske Saml. 2 R. I, S. 157) fortæller Leonora Christina, hvor
ledes hun: „passe le tems å tirer, å courir å cheval, å jouer å la paume, å
apprendre tout de bon å crayonner de Charles v. Mandre, sur la viole de
gambe, sur la flute, sur la qvitarre (!) etc.“. Det var dengang almindeligt at
spille paa flere Instrumenter, og paa Simphoniet eller Clavicordet, som Klaveret
kaldtes, fik alle de kongelige Børn Undervisning. Hvor strængt det gik til,
ses af Leonora Christinas Selvbiografi, hvor hun fortæller, at Læreren, „le
vieux Jean Meinicken, qui enseignoit notre femme sur l’épinette, prit la fantaisie et le rage un jour de prendre les doits de notre femme (Leon. Ghr.) et
les donnér contre les claviers. Elle sans se pouvoir souvenir de la gouvernante, luy prit ses doits et se revange si fort que les cordes se rompent.
Voila la gouvernante bien aise d’entendre ces plaintes du vieillard; elle pre
pare deux verges, elle les use toutes deux et, ne pas satisfaite de cela, tourne
le gros bout du dernier et blesse notre femme å la cuisse, dont elle en porte
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la marque encore aujourdhuy“. Saa kraftigt havde Fru Karen Sehested ført
Riset, at Leonora Christina i 4 Uger knap kunde gaa; men Kongen synes
ikke at have sat Pris paa denne Undervisningsmethode, thi Hofmesterinden
fik sin Afsked. Naar Musikundervisningen til daglig dreves saa grundigt, er

Orkester

fra

Christian IV.s Tid.

EFTER LOFTSMALERI PAA ROSENBORG.

det ikke saa underligt, at der blandt de musikalske Forberedelser til Leonora
Christinas Bryllup fandtes Anskaffelse af 41 Trommer, diverse „Tenor-Fioller“,
og Opsætning af en ny „Trompeterstol“ i den lange Sal paa Rosenborg.
(Hammerich, S. 126.) Om „Musicant- og Instrumentiste Stolen“ i Ridder
salen paa Frederiksborg, se Wolf, Eneomion, S. 502. Den var „af fint Sølff
21*
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oc Ebenholt bygget“ og stod paa „it Postament, som oc er aff Ebenbolt med
drefvet Sølff og Musicaliske Indstrumentister belagt, oc seer mand derpaa
festet mange Roser giort aff Sølff med anden mere konstig oc kostelig Arbeyd
oc Staffering.“
Den franske Gesandtskabssekretær Charles Ogiers Beretning om Musiken
paa Rosenborg findes omtalt nedenfor under Prins Christians og Magdalena
Siby Ilas Bryllup.
Kong Christian IV. Paa lit de parade. Formentlig Gjentagelse efter
det store Maleri paa Wedellsborg, se Danske, malede Portræter, I Binds
anden Række S. 11.
Halv Figur. Hvilende paa en lang, blaa Pude; derunder hvidt Lagen.
Iført lang, rød Kjole med Guld og røde Sløjfer. Rød Hue med Kniplinger
og Perler. Hovedet hvilende paa en rød Hovedpude. H. 106 B. 107.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Billedet er 1860—61 foræret Rosenborg af Jægermester Post til Broksø.
Det vilde være glædeligt, om det herved givne Exempel oftere blev fulgt.
Rundt om i Landet, især paa Herregaarde. findes Portræter, som for Rosen
borg Samlingen — der langtfra er tilstrækkelig fuldstændig — vilde være af
stor Værdi.

Kong Christian IV. Paa lit de parade. Rød Kjortel med Guld, besat
med Sløjfer. Foroven t. Højre: Regnum firmat pietas og Kongens Navne
træk; t. Venstre det danske Vaaben i en Cirkel. Sign.: fecit Hafnia
I. G. Reinold Argentoratensis. 1648. H. 18 B. 23.

Billedet tilkommet 1785. Se Inventar 1797, S. 185 Nr. 17.
Strunk: Nr. 331.
„Anno 1648 d. 23. Febr. kom Hans Kgl. Maytt. fra Friderichsborg og til
Rosenborg og var meget Syg. Og stod samme tid Hans Chareth paa en lang
Sieede, enddog det var Tøevær og liden Snee, af Aarsag Hans Maytt kunde
ikke taale Vognens støden. Var 8 store brune Hester for Vognen, dend Eene
styrt lidet dereffter.
Den 28. Febr. Døde dend Salig Høylovlig Herre og Konning paa for
nævnte Rosenborg i Vinter Gemak, i mange Høye Adelige og andre ærlige

Kong Christian den Fjerde
PAA LIT DE PARADE.
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Kongl. Tienneres opvartning“. (Se Uddrag af Hans Rostgaards Tegnebog i
Danske Magazin III R. 1 Bd. S. 259. — Jfr. Bering Liisberg Afh. i Hist.
Tidsskr. VI R. 4 Bd. S. 712).
Om Chr. IV s sidste Levedage og om hans Død findes udførlige Beret
ninger af Lægen Otto Sperling og Præsten Hr. Laurids Jacobsen Hindsholm.
(Se: Birket Smith: Dr. med. Otto Sperlings Selvbiografi, Kbhvn. 1885,
S. 128 f. — Dr. L. J. Hindsholms Dagbog, Kbhvn. 1779. S. 22 f. —
L. J. Hindsholms Ligprædiken over Chr. IV, udg. 1649 under Titelen: Før
stelig Leffnetzs oc Døds Speyl, Vdi Guds Folckis frommeste og fornemmeste
Kongis Davids Exempel, Der den Stormectigste oc Høyborne Førstis oc Herris
Konning Christians den IV, Danmarckis, Norgis, Venders oc Gothers Konning,
Hertug udi Schleszvig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken, Grefue udi Olden
borg oc Delmenhorst, Hans Mayst. høysørgelig Ligbegengelse, med Kongelige
Ceremonier oc Skicke............klagelig bleff holden udi vor Frue Kircke i Kjøbenhaffn den 18 Nov. Anno 1648. Nogenlunde fremviist aff Lauritz Jacobsøn,
Hoffprædicant.)
Dr. med. Sperling var en af de 3 medici, som „communi consilio“ skulde
curere paa Kongen, der „klagede sig over stor Svækkelse i Maven, og at han
ingen Appetit havde til Maden“ og endnu mere over den tidligere Livlæge Dr.
Helvig Dieterichs „Surbrønd“, hvorved han ganske havde fordærvet hans Mave.
„Sygdommen“ — fortæller Sperling (Selvbiografi S. 130) — „tog dagligen til, saa at han tilsidst ingen Mad kunde nyde. Begjærede derfor selv
at blive bragt til Kjøbenhavn, som det ogsaa skeete, idet han blev baaret i
en Bærestol, som var gjort saaledes, at han kunde ligge deri, til Rosenborg,
det er:
til Slottet i hans Have. Vi Medici fulgte i en Carosse bag efter
Herren.
Som han nu var lagt i sin Seng, kom Hr. Kantsleren og Rente
mesteren Sten Beck ogsaa ind til Kongen, og snart efter ogsaa hans Datter
Frøken Leonora, hvem han havde allerkjærest af alle sine Døtre. Hun traadte
hen til hans Seng og græd og kyssedehans Haand. Kongen gjør sig stærk,
og med en heroisk Stemme siger han: „Græd icke, jeg kommer vel op igien“.
Derefter traadte Hr. Rigens Hovmester hen til ham og spurgte i Kantsleren
Christen Thomesens og Sten Becks Nærværelse, om Hs. Majestæt ikke var
tilfreds, at han lod Hertug Frederik, som dengang opholdt sig i Flensborg,
vide Kongens Svaghed. Kongen svarede: „Ney, Jeg begiæhr ham icke at
see“, thi Kongen elskede ham ikke saa meget, som han havde elsket de to
afdøde Prinser, Ulrik og den hyldede Prins Christian V. Imidlertid blev det
af Kantsleren foreslaaet, at der skulde holdes en Consultation om Kongens
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Svaghed, og sammenkaldte den gamle Fabritius alle Medici, som var i Kjøbenhavn, undtagen Dr. Biilche, som vel var i Kjøbenhavn og havde opholdt sig
der i hele Krigens Tid, men ikke lod sig bruge. Medici kom den følgende
Dag og blev ført ind i Fru Vibekes Kammer, hvor de to Herrer, Hr. Rigens
Hovmester og Kantsleren, ogsaa kom ind til os og hørte paa Consultationen,
som var hel slet; thi den gamle D. Fabritius refererede kun ganske kort, dog
i det latinske Sprog, Kongens nærværende Tilstand, men gav intet Consilium.
Men D. Wormius og jeg deducerede Kongens Affectus af dens Essents, med
dens Causæ og Signa, tam diagnostica quam prognostica, item hvad for Medicamenta der hidtil vare brugte, og hvad for Medicamenta vi endnu holdt for
tjenligt at bruge. Paa de følgende Medici skjønnedes det vel, at de vare
ubevante med at consultere, og da vi til sidst ventede, at D. Fabritius som
den ældste ogsaa skulde meddele sit Consilium og Mening, var der intet andet
end altum silentium og superbum supercilium. Hvilket Judicium Hr. Rigens
Hovmester og Kantsleren gav om denne Consultation, vil jeg ikke skrive, for
at jeg ikke skal tillægge mig mere, end der tilkommer mig og gjøre de graa
Haar skamfulde.
Den gode fromme Herre laa saaledes paa dette Sted i 8 Dage, og tog
Kræfterne dagligen mere og mere af, og eftersom han ingen Spise kunde faa
ind, var der intet mere for os at gjøre end at vederkvæge ham med Cordialvande. Den 28. Februar 1648, omtrent KL 3, før Kongen døde, begjærede
han at staa op, og hans Kammertjener, D. Wormius og jeg hjalp Kongen ud
af Sengen paa Fødderne, paa hvilke han ogsaa blev staaende fast uden at
vakle, indtil vi fik ham iført sin Natkjortel, hvorefter han satte sig ned foran
paa Sengen og sagde noget med utydeligt Mæle; og eftersom jeg holdt Herren
ved hans venstre Haand, for at han ikke skulde synke tilbage i Sengen, og
jeg dristede mig til at forsøge at sætte Mod i ham, saa svarede han: „O,
Doctor, Doctor, hvad heeder 1?“ Jegsvarede: „Sperling, allernaadigste Konge!“
Da for han fort i sin Tale med, hvad han før havde tænkt at sige, og sagde:
„Døden, Døden!“ Han sad saaledes henved en halv Time i Sengen, da be
gjærede han at lægge sig og blev igjen hjulpet i Seng. Imidlertid kom ogsaa
Hr. Rigens Hovmesters Moder med nogle Adelsfruer ind i Kongens Gemak og
satte sig ned hos Frøken Leonora. Men Rigens Hovmester og Kantsleren
stod tillige med os tre Medici om Kongens Seng, og følte vi nu og da Kongens
Puls og vederkvægede ham med de hjerte styrk en de Vande baade udvortes og
indvortes; thi dem tog han gjerne, men Spise var det ham umuligt at faa
ned, hvor lækkert og delicat den endog blev tilberedt af Fru Vibekes Piger.
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Kantsleren traadte lidet tilside og spurgte rnig, hvad Haab jeg endnu havde.
Jeg svarede: „Hr. Kantsleren vil vel have fornummet mit Prognosticon i min
Consultation, og siden har Kræfterne ikke hedret sig, men tager for hver Time
mere af, Pulsen er hartad borte, Mælet gaar bort. Hvad Haab kan der
menneskeligen set være tilbage? Dersom vi ikke havde opholdt Herrens Liv
lidet med vore vederkvægende Vande, saa var Sjælen allerede for længst gaaet
bort; thi han har jo i saa mange Dage ikke nydt det ringeste, enten vaadt
eller tørt, uden vore Cordialvande. Men nu lider det nær mod Enden og kan
ikke vare længe; efter min Mening vil Herren gaa bort ved Solens Nedgang.“
Dette mit Prognosticon blev ogsaa til Sandhed; thi ved 5 Slæt døde den sal.
Herre ganske blideligen, uden nogen Smerte eller Dødskamp, ganske som
naar en falder i Søvn. Hans kjære Datter Frøken Leonora trykkede hans
højre Øje til; thi det venstre behøvede ikke at trykkes til, eftersom det var
gaaet ud i Søslaget, og Øjelaaget havde lukket sig selv. Man hørte rund tom
Graad og Klage, men vi tre Medici var ikke mere til nogen Nytte her og
begav os en efter anden bort, enhver til sit. Hr. Rigens Hovmester og
Kantsleren forseglede Kongens Sager og tilskrev straks Hertug Frederik om
dette Dødsfald og sendte Brevet bort endnu samme Aften ved en af den
salige Konges Kammerjunkere, Ebbe Gyldenstjerne, hvilken traf Hertugen i
Odense; thi andre havde allerede aviseret ham om Kongens Svaghed. Men
Fruentimmerne blev sammen, indtil det kongelige Lig var ble ven koldt og klædt.“
I sin efter Tidens Skik overmaade langtrukne Ligprædiken giver L. J.
HindshoUn om Chr. IV.s Sygdom og Død følgende Beretning:
„Hans Mayst. sidste Svaghed hafuer icke været nogen synderlig formeeret
Siugdom, men meere en Mattighed. som hånd nogle Maaneder for sit salig
Endeligt hafuer befundet, idet Naturen, som med stor Sorg oc stetzevarende
Møye og Arbeid, hånd sig i sin langvarig Regiering hafuer paataget, er blefuen
svecket oc udmattet, den begynte effter Haanden at alftage, at han ingen
solidiores cibos oc haard Spise kunde fordøye, oc om Natten lidet soffue. Vel
have Medici, der vaare hos H. M. som i deres Profession ere meget forfarne
oc berømte med flid giort deris, med tienlige Medicamenter at forordne; Men
Naturens Kraffter vare saa sueckede, at de intet kunde vircke eller udrætte.
Oc endog Kraffterne saaledis haffde afftaget, oc det vaar i den kaalde
Vinter, reyste H. M. dog fra Friderichsborg til Kiøbenhafn, den 21 Febr: lod
sig dagligen iklæde; Alle indkommende Skrifuelser oc Supplicatzer lod hånd
læse for sig, gaff derpaa Suar oc Beskeed, Underskreff huad ferdig vaar gjort,
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oc vilde icke logge sig til Sengs, førend den 26 Febr: som vaar tredie Dagen
for hans salige Endeligt, da hånd ved Sengen,' maatte bliffue slet beliggende.
Om anden Dagen, som vaar en Søndag, lod hånd dog prædicke for sig
paa Sengen liggende, gad alligevel da intet talet. Men ofuer Middag samme
Dag, som vaar den 27. Februar, der Klokken vaar ved it, lod H. M. mig
indkalde, oc der Jeg kom til Sengen, racte hånd mig Haanden, tog hart, oc
sagde: Her ligger jeg, en Guds fange. Huor paa jeg suarede, det nu saa GUds
Faderlig Villie at være, alf huilcken hånd pleyer sine kiere Børn med det
naadige Siugdoms Fengsel at prøffue, at hånd kand føre dem disz nærmere
til sig, oc udi Gudfryctigheds øfuelser opholde. Huorfor, endog Jeg vel veed,
sagde Jeg, Eders Mayst. at hafue Gud fast i sit Hierte, oc sig paa Christi
Fortienneste at forlade, vil jeg dog hafue Eders Mayst. formanet, nu at holde
hart der ved.
Huor til H. M. svarede: Ne Dubites: Oc strax paa Danske’. Tuifler ickon
intet der paa.
Jeg tuifler icke der paa, naadigste Konge, sagde Jeg, men effterdi Jeg
icke veed noget, som udi nogen Nød oc Modgang kan giffue bedre og bestan
digere Trøst, end Christi Jesu hellige og uskyldige Pinis og Døds gudelig og
flittig betraktelse, vill Jeg Eders Mayst. her om erindre, at E. M. her aff ville
nu fatte sig den heste og krafftigste Trøst i Hiertet til at opholde sig med i
denne sin store Svaghed.
Herpaa suarede H. M. Det haffuer Jeg altid giort. Laae saa lidet stille.
Der effter racte hånd mig atter Haanden, oc sagde: Nu gielder det.
Huor til Jeg suarede, at den Almectigste gode Gud, som H. M. den
Siugdom selff hafde paalagt, skulle vel hannem der udi naadeligen styrcke oc
opholde: Thi hans Krafft fuldkommis i skrøbelighed.
Oc effterdi H. M. befandtis meget snag oc affmectig, begierede Jeg underdanigst, vi maatte falde ned og giøre Bøn for hannem til Gud om naadig
bistand oc lindring, huilcket H. M. gierne bevilgede, oc selff strax med sammen
lagde Hender begynte at bede. Effter Bønnen formanede Jeg H. M. hånd med
David nu ville hierteligen sucke aff Psalm: 51. Gud vær mig naadig effter din
Miskundhed, aff’slæt mine Synder effter din store Barmhiertighed, toe mig vel
aff mine Miszgierninger, oc giør mig reen aff alle mine Synder.
Huor til H. M. lod see en meget stor oc synderlig Andact, med sammen
lagde og opløfftede Hender, saa at oc alle de hosstoede feide Taarer
der ved.
Oc efterdi H. M. altid gierne maatte lide Sang, siuntis raadeligt at spørge,
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om vi maatte siunge en Psalme? Huortil H. M. suarede med behagelighed;
O Ja! Bleff derfor strax begynt: Alleene til dig, HErre JEsu Christ, etc.
Huor H. M. da til huer Linie opløffte sine Hender med største Andact.
Derpaa bleff Hans M. formanet, at band med den Gudfryctige Patriarck
Jacob, nu ville stride mandeligen, oc icke slippe, før end han fick Velsignelsen.
Suarede da med gudelig iffrighed: Her vil icke slippis. Jeg sagde derfor: O
salig den som kand stride den gode Strid, beholde Troen, oc en god Sam
vittighed. Thi hannem er Rætfærdigheds Krone henlagt, som HErren skal
gifue dem, der elske hans herlige Obenbarelse.
Gud skee Loff, suarede Hans Mayst. Strax bleff siungen: Min Siel nu
loffue HErren, etc. Huilcken Psalme H. Mayst. altid meget elskte, som band
oc da sin store Hiertens Andact med Hænder og Facter lod see oc kiende.
Der effter bleff siungen: Jeg beder dig, min HErre og Gud, etc, Oc siden:
Naar vi i største Nøden staa, etc.
Oc imellem huer Psalme bleff H. M. adskillige trøsterige Sproge aff
Skrifften forreholdt, som til den tid oc leylighed kunde tienne. Huilcke H. M.
med største flid hørde og merckte.
Som H. M. nu lod see saa stor Andact med Tro oc Lengsel effter Gud,
huor til H. Mayst. Canceler, den ædle og velborne Herre, Her Christian
Thomæsøn, gaff hannem stor Aarsag, med synderlig Trøst oc erindring af
Guds hellige Ord, som hånd hannem viitløffteligen med stor Devotion oc
hiertelig bevegelse foreholt: Hafuer velbemelte Her Canceler, H. M. om det
høyværdige Sacramente at bruge, strax anmodet, sagde det at være H. M. en
meget god Tærepenge, oc sicker Leyde paa sin nu forrestaaende Reyse
igiennem Dødtzens mørcke Dall. Huilcket H. M. med største behagelighed
gierne bejaede, oc sig dertil strax beridde. Der da Absolutionen skeed vaar,
haffuer hånd det med største Hiertens Andact annammet, oc imidlertid lod sig
holde op i Sengen. Oc der Bønnen og Velsignelsen ofuer hannem var giort,
blev siungen: Vor HErres Jesu Christi Fred etc. Derpaa lagde H. M. sig til
Rolighed oc talede icke meget der effter.
Om Natten der effter, saa ocsaa om anden Dagen den 28 Febr. tog
Siugdommen jo meere og mere offuerhaand, at H. M. da intet synderlig hafuer
talet. Lod dog siunge for sig om formiddagen den Psalme: HErre JEsu Christ,
sand Menniske oc GUD, etc. Ved to slet effter middag, som H. M. lod sætte
sig paa en Stoel: oc hånd da vaar ofuermaade meget afmectig, formanede Jeg
H. M. hånd jo vilde holde hart ved Gud med it troende Hierte, oc blifue Gud
sin HErre tro indtil Enden, at hånd kunde faa Lidsens Krone, betenckende at
22
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ingen vorder salig, uden den allene, som indtil Enden blifuer bestandig. Da
vinckede H. M. adt mig med Haanden, oc sagde liudeligen tuende Gange: I
tør intet tuiffle: I tør intet tuiffle.
I all sin Siugdom lod H. M. see en meget synderlig oc underlig Taalmodighed, at hånd sig ofuer sin Angist og smerte, icke engang beklagede,
saa at mand den hellig Aands krafftig forarbeidelse udi hannem, end oc der
aff skinbarligen kunde mercke.
Oc som den S. Konge vaar i Himlene, førend hånd kom i Himlene, oc
bleff gandske affskild fra dette Jordiske væsen, hafuer han oc aldelis slaget
Hu og Sind fra dette timelige, saa hånd ey med ringeste Ord, med noget aff
alt det i Verden er, sig befattede: men med Hierte oc Tancker søgte oc
lengtis ickon effter det himmelske oc ævige; Inderlig begierende. oc med attraa
forventende, at den naadige Gud ville komme med naadig Forløszning, oc
hannem i sin evig Ro og Glæde hiemføre.
Huilcket Hans M. ocsaa samme Afften, der Klocken vaar slagen fem, er
vederfaret, da hånd med fuldkommen Fornufft, meget stille oc uden bevegelse,
sødelig oc salig i HERren hensoff, der den S. Herre i denne forgengelig
Verden haffde leffuet halfffierdsinds tiuffe oc it Aar, ringer sex Uger.
Bedre og Christeligere kunde intet Menniske Rig eller Fattig, ynske sig
at døe: Saa at endog disse Riger og Lande med meenige Indbyggere, hafue
her offuer hierteligen at bedrøfuis, er det dog trøsteligt, at den Naadefulde
Gud hafuer gifuet Hans Mayst. saa Christeligt oc saligt et Endeligt.
Nu, vi ville hafue Gud Almectigste, som den salige Herris S i el haffuer i
sin Haand oc Forvaring, ogsaa Legemet befallet til en glædelig Opstandelse
paa Yderste Dag, oc Himmelske ære hos Gud, oc alle Udvalde, der effter at
nyde udi alle Evighed.“

Dronning Anna Catharine af Danmark,
født Prinsesse af Brandenborg,
OG HENDES SøN
Prins Christian, den udvalgte Thronfolger.
Jacob van Dort pinx.

Pacht. & Crone.

Dronning Anna Catharine af Danmark, Kong Christian IV.s Gemalinde
(se ovenfor S. 95), og hendes Søn Prins Christian, f. 10 April 1603 paa
Kjøbenhavns Slot, valgt til Thronfølger af Stænderne i Kjøbenhavn
25 Maj 1608, hyldet i Kjøbenhavn 14 Marts 1610 og i de næste Maaneder
i Lund, Odense og Viborg, i Oslo 15 Juli s. A., f 2 Juni 1647 paa
Slottet Korbitz ved Dresden, begr. i Roskilde Domkirke.
Jacob van Dort pinx. Dronningen bærer sort Dragt med røde Sløjfer;
flere Rækker svære Perlesnore fra venstre Skulder henover Brystet; opstaaende, fortil aaben Kniplingskrave; Knipling i Brystet langs Kjolens
Udskjæring, Kniplinger og Perler ved Haandleddene; Perler om venstre
Ærme. Paa Hovedet en høj, sort Hat med Guldbaand, røde og hvide
Fjer. — Prinsen bærer rød Dragt med Sølvstriber. Opstrøget, lyst Haar;
Kniplingskrave; hvidt Skulderskjærf; højre Haand i Siden, venstre paa
Kaardeheftet. Foroven tilvenstre grønt Drapperi. Tilhøjre: Anno 1611.
- H. 18,3 B. 13,5.
Billedet her gjengivet i Fototypi.

Billedet er kjøbt 1881 — 82 af Enkedronning Caroline Amalies Bo.
Se ovenfor S. 78 og Karl Madsen: Studier fra Sverrig, S. 132 — 35.
Om Prins Christian se: Fridericia, Danmarks ydre politiske Historie I
S. 66; — Hammerich, Danmark under Adelsvælden IV, S. 349; — Rigsraadsbreve Nr. 49 (Rigsraadets Indstillinger, hvori det tilraader hans snarlige Giftermaal); — Ogerii Iter Danicum, S. 62; — Voyages de Monsieur Hayes de
Courmesvin, S. 76; — Brock, Rosenborg Slot, S. 57. — Christian IV.s Be
stemmelser om Prinsens Hofstat og daglige Levemaade, se: Bricka og Fridericia, Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve I, S. 45. Prinsen
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opholdt sig i „Førsten“ paa Hørsholm, og Hofstaten hestod af: En eller thu
herremend; Preceptor; En hører; En Kammertiener, huilken skall haffue nogit
studerit; 8 drenge; Fiirbøderen; Kokken; Keldersuenden; En skreddérsuen;
Medicuss; Badtskeren; Predicanten fraa frederichsborrig; thuende af geuaarden
paa kroneborrig skifftis till at holde uacht udi porten; Baageren etc. —
„Kammer-Junckeren, Kammertieneren og Kammerdrengen skall huer Nat ligge
inde y Sengikammerit och ted ingenlunde forsømme. — Naar klocken er 7,
skaal Priincen aff Skollmesteren ueckiss, och naar hand haffuer lest hanss
Morgen Bøner och huiss meere dertill hører, skall die forbemelte personer,
som y kammerit er, drage hannem udi siine kleeder med ted første mueligdt
och siiden forføie hannem Ad studia, indtill klocken er slaagen 9, huor daa
skall taffel holdiss, dog ingen moltid offuer en tiime skall uare. — . . . .
Naar Moltid er holden och die haffuer Samdtligen giordt deriss gratiarum
Actionem, som det sig bør, skall die haffue Licentia, indtil 12 slaar. — Fraa
12 och indtill 3 skall die bliffue huoss derris studia, fraa 3 og indtil 4 skall
die øffuiss udi andre Ridderspiill och Exercitiis. Naar 4 slaar, skaall holdis
taffell, och dermed holdis, som for er rørdt. Naar ted er offuerstanden, skall
die haffue Liicentz Enten at spaatzere eller leege epther aarsens eller thiidtzens
uylkor och leilighed. — Naar Ny slaar, skall die, Epther die haffuer giordt
derris bøner, forføie dennom tiill sengs.“
Christian Friis’ Ed som Hofmester for Prinsen se: Chr. IV.s Egenhæn
dige Breve I. S. 89. Wenzel Rothkirch — den senere Staldmester, som i
Slaget ved Lutter am Barenberge reddede Kongens Liv — var Prinsens Ridelærer, se Egenhænd. Breve I. S. 160. — Om Chr. IV.s store Omhu for Bør
nenes Opdragelse og Pasning bære en Række af hans Breve Vidnesbyrd;
26 Dec. 1617 skriver han bl. a. til Christen Thomesen Sehested: . . . „Bør
nenes Kammerjunker og Skolemeisters skall befhaalis at giffue acht paa, atty
icke laader børnen drycke, naar dy haffuer Legdt dennem varm.“ — Særligt
om Prins Christians Helbred dreje Brevene sig jævnligt; dette synes allerede
tidligt at have været vaklende. Se ovenfor: Fridericia, S. 66.

Prins Christian,
DEN UDVALGTE THRONFOLGER.
Karel van Mander pinx.

Prinsesse Magdalene Sibylla,
født Prinsesse af Sachsen.
Pacht & Crone.

Prins Christian, udvalgt Thronfølger (se ovenfor S. 167); f. 1603
f 1647. Karel van Mander pinx. 1643. Malet paa Træ. Oval Indfatning i
firkantet Ramme. Brb. En face t. Højre. Rødliggul Silkedragt. Kniplings
krave, der sammenholdes af en Ædelstensagraf i en Spids paa Brystet.
Lav, sort Hat prydet med Fjer og en Agraf. Langt, brunt Haar. Overskjæg og Hageskjæg. Baggrunden blaa. H. 47 B. 35.
Foregaaendes Gemalinde Magdalene Sibylla, Datter af Kurfyrst Johan
Georg I af Sachsen; f. 23 Decbr. 1617 i Dresden; g. 1° 5 Okt. 1634 paa
Kjøbenhavns Slot med Prins Christian, 2° 1652 m. Hertug Frederik Vil
helm II af Sachsen-Altenburg; f 6 Jan. 1668 paa Altenburg Slot.
Karel van Mander pinx. Malet paa Træ. Oval Indfatning i firkantet
Ramme. Brb. En face t. Venstre. Mørk, graa Dragt med Sølvkniplinger
og røde Rosetter. Stor, nedfaldende Kniplingskrave fastgjort langs Kjolens
Udskæring med Brystsmykke fortil. Over det blottede Bryst en gjennemsigtig Krave, sammenholdt med en lille sort Baandsløjfe. Haaret brunt,
hængende ned paa begge Sider med røde Sløjfer i Lokkerne. Paa Hovedet
en lille sort, guldkantet Hue, med bagtil nedhængende, hvide Strudsfjer,
fastholdte med en rød og blaa Sløjfe. — Baggrunden blaa. H. 47 B. 35.
Begge Billeder her gjengivne i Fototypi.

Billederne ere kjøbte til Rosenborg 1867—68.
Stukne i Kobber, se Strunk Nr. 348 og 359.
Om Prins Christians og Magdalene Sibyllas Bryllup beretter Slange (i
sin Christian den Fjerdes Historie): „Printzessen blev indført til Danmark led
saget af hendes Frue Moder Churfyrstinden, samt hendes tvende Herrer Brødre,
Chur-Printzen Johan Georg II og Hertug Augustus. Deres Følgeskab fra Saxen
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var heel talrig og prægtig, bestaaende i 532 Personer og 479 Heste. Paa
Grændserne af Holsten blefve de imod tagne af Adelen i Fyrstendømmet, og
ledsagede af den Hols ter-Adel fra Segeberg indtil Rendsborg, og af den Sles
vigske derfra til Colding; hvor da de jydske Herremænd mødte og dennem
imodtoge; og ligeledes igiennem Fyen og Siælland Adelen af hvert Land, ligetil
Kjøbenhavn. Alle disse Adel og deres Folk vare kosteligen udstafferede med
Rustning, Klæder og Vaaben, med røde Kapper, røde og hvide virkede Snorer
og røde og hvide Plumadser paa Hattene. Her i Staden er høybemældte
Printzelige Brud og hendes Følge ved et overmaade prægtigt Indtog, blefuen
indført den 1 Octobre (1634).“
Christian IV havde til Højtideligheden indbudt alle kronede Hoveder, hvis
Gesandter allerede før Indtoget vare ankomne og strax geraadede i en heftig
Rang-Strid. Den svenske Gesandt vilde have „det øfverste Stæd iblant de
kongelige Gesandter“, men man fandt det „ikke raadeligt hannem derudi at
føye. Hvorfore han snart aldrig lod sig se udi noget offentlig Samqvem, men
blef udi et eget Gemak altid Kongeligen tracteret, saalænge hånd her forblef.“
— Den spanske Gesandt vilde ikke vige for den franske, Grev d’Avaux, som
„vilde ikke høre Tale om det ringeste, som kunde udtolkes til nogen Lighed:
formenende at den Franske Krones Fortrin for den Spanske ikke engang burde
at sættes i nogen Tvifl.“ — Spanieren, Marquis de la Fuente, rejste da
sin ’Vej. —
„Den 5 Octobris var den rette ansatte Dag til Bilageret. Samme Første
Høytidsdag, om Formiddagen slog Kongen Tolf af hans udvalde og Roosværdige Mænd til Riddere.“
„Samme Dag om Eftermiddagen er det Høye Brude-Pars Vielses-Ceremonie
gaaen for sig, hvortil Brudgommen først blef indført af sin Herr Fader Kongen
og sin Herr Broder Hertug Friderich; Efter hvilke følgede de trende Gesandter,
nemlig den Kæyserlige, den Franske og den Polske, siden de Fyrstelige Per
soner og endeligen Cantzeller Friis samt nogle andre af Rigens Raad. Bruden
indførtes derefter, ledsaget af sin Frue Moder Chur fyrst ind en og Frue Søster
Hertuginden af Holsten-Gottorph; Dennem efter følgede trende Rigs-Græfvelige Frøykener, og siden det Danske, Holstenske og Saxiske Adelige Fruen
timmer. Efter en skjøn Musik blefve Printzen og Printzessen førte under
en Himmel, som holdtes af 3 Fyrstelige og een Græfvelig Person: hvor da
Doctor Christianus Matthiæ, Professor Theologiæ paa det Kongelig-Ridderlig
Akademie Sorøe. holdte en kort Prædiken af den 128 Davids Psalme, og det
høye Brude-Par sammenviede. Strax derpaa blefve de ledsagede til Brude-
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Sengen, hvor de sig begge nedsatte, og Bruden blef udaf den Chur-Saxiske
Geheimeraad von Pannikaw, med en ziirlig Tale, udi Hans Churfyrstel. Durchleuchtigheds Nafn overantvordet til Printzen Hendes Herr Brudgom; hvorpaa
blef svaret udi Printzens Nafn af Hans Kongelig Høyheds Marskalk Dinys
Pudewels. Efterat disse Ceremonier vare fuldendte, blef tracteret med Confect
og Viin, og Musiken igien begyndte, og da Printzen og Printzessen vare hver
førte tilbage og ledsagede med stor Ære-Pragt til Deres Gemakker, blefve

Christian IV meddeler Ridderslag paa Kjøbenhavns Slot 1634.
EFTER STIK AF SIMON DE PAS.

Stykkerne løsnede, baade paa Slots-Pladsen saa og omkring Voldene, og paa
Floden, samt 9 Gange Salver gifne af de Kongelige Lif-Compagnier, som
holdte udenfor Slots-Porten. Om Aftenen Klokken 8 blef der spiset i Printzens
For-Gemak, indtil Midnat; Siden blef dantzet i den store Sal, og et kosteligt
Fyr-Verk antendt, som varede indtil Klokken 5, anden Dags Morgen.“
Paa 2den Højtidsdag blev der i den store Sal holdt Prædiken „over det
Sprog i Hoseæ 2det Gapitel: Jeg vil trolove mig Dig i Evighed.“ Derefter
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blev Morgengaven overantvordet til Prinsessen og alle Brudegaverne frembaarne.
Om Aftenen blev der danset til Kl. 3.
Den 3die Dags „Ceremonie og Glædskab“ bestod først i Middags-Giestebud Kl. 4, hvortil blev blæst tilbords med 24 Trompeter og to Herpukker.
Efter Maaltidet Ballet, Maskerade og „endeligen adskillige Slags Opera Spil
og herlige Digter siungne og spillede; hvilke sidste Slags Lystigheder blefve
og i efterfølgende Dage med stor Glæde og Herlighed vedligeholdte“. Den
8de Oct. „blef Hertug Philips af Glucksborg hans unge Frøyken-Daatter, med
hvilken Hertuginden var her kommen i Barselseng, offentlig døbt i Slotskirken
. . . Om Aftenen kom Hans Kongel. Maj. self udi egen Person til Tafelet,
hvilket ellers ikke ofte skeede. Dagen derefter hafde Kongen de fremmede
Gesandter og Fyrstelige Personer til Giæst udi Lyst-Huset i Rosenborg-Hafve.“
Den 10de holdt Kongen sin Datter Frøken Sophie Elisabeths Bryllup med
Christian Pentz.
„Den 13de blef holden et meget prægtigt Ridder-Spil, med Ringrenden,
Balgen (Turnering til Hest i fuld Rustning) og Tornering. . . . Dette RidderSpil varede endnu udi 4 næstpaafølgende Dage med 18 Optogge, som paa det
allerprægtigste og sindrigste være opfundne og blefve fuldførte. Ridderne vare
alle med forgyldte Harnisker og Kyrasser med kostbare Gyldenstykkes-, Fløyelsog Atlaskes Klæder, og Plumadser og Skærffer af samme Farver udstafferede;
og Hestene med bordyrede Sadler, dyrebare Skaberakker, og store Federbusker,
samt prægtigt Ride-Tøy. Alle Tilskuere hafde nok at forundre sig over og
allermest, at saa mange i disse Slags Øfvelser utroligen erfarne store Mestere
paa eet Stæd kunde findes tilsammen. Iblandt hvilke dog ingen var at ligne
eller kom nær imod Kongen self, som, endskiønt den Tiid udi sin Alders
58 Aar, overgik alle andre udi Ring-Renden, Balgen og Tornering. Ikke des
mindre undskyldte Hans Majestæt sig for at imodtage de hannem tildømte
Priser, og befoel, at de skulde overlades til Fyrstelige og Adelige Personer,
som ellers hafde giort det bedste udi disse Ridder-Spil. Til saadanne blefve
Priserne uddelle ved de dertil beskikkede tvende Mænd, Hr. Jørgen Urne,
Rigens Marsk, og Detleff Ræventlow, Kongens Tydske Canceller, som hafde
imellem dem een af Kongens Døttre, Frøyken Eleonora Christina, holdende en
Krantz i sin høyre Haand. Denne Prisernes Uddeling skeede den 17de
October, efterat Tafel om Aftenen var holden og dermed blef den gandske
Høytid endet.“
Omkostningerne ved dette Bryllup beløb sig i det Hele til omtrent 2 Mil
lioner. Paa Rosenborg opbevares et i Anledning af Formælingen benyttet
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fuldstændigt Ridetøj af sort Fløjl, udstyret med en talløs Mængde ægte Perler
og Ædelstene og rigt broderet med Guld; paa Stigbøjlerne Chr. IV.s Navne
chiffer. (Se Regiae nuptiae eller kort Beskriffuelse om huis sig udi-----Printz Christian V og — Førstinn — Magdalena Sibylla — deris Brøl
lups Fest er tildraget. Kbhvn. 1637.)
Den franske Ambassadør var, som nævnt, Grev Claude de Mesmes d’Avaux,
hvis Sekretær, Charles Ogier, i sin Dagbog har optegnet sine Rejseindtryk og
Oplevelser. Dagbogen, der yder et i høj Grad værdifuldt Bidrag til Kund
skaben om den Tids Begivenheder og Personligheder, Landets Sæder og
Skikke, er udgivet under Titelen: Caroli Ogerii Ephemerides, sive Iter Danicum,
Suecicum, Polonicum, quum esset in comitatu Illustriss. Claudii Memmii Comitis Avauxii, ad Septentrionis Reges Extraordinarii Legati. Accedunt Nicolai
Borbonii ad eundem Legatum epistolæ hactenus ineditae. Lutet. Paris 1656.
Den Del, der omhandler Danmark, findes oversat i Schlegel, Samlung zur
Dänischen Geschichte. 2det Bind.
Gesandtskabet steg i Land i Helsingør, og Ogier begynder allerede her
en Række Iagttagelser angaaende Byen, Husene, Værelsernes Indretning, de
altfor korte Senge og de tykke Dyner, hvori han „næsten blev kvalt“. Trods
Gesandtens Advarsler besøger han flittigt den lutherske Gudstjeneste og sam
taler med Præsten Thomas Lund fra Flensborg. Ikke mindre Interesse viser
han for de danske Damer, som han indgaaende beskriver og sammenligner
med de franske baade i Henseende til Klædedragt og Væsen. Synet af Hveen
og Erindringen om den store Tycho Brahe sætter’ ham i Begejstring.
I Kjøbenhavn boer Gesandten paa Slottet og har 12 Adelsmænd, der tale
fransk, til sin Opvartning; de 3 Brødre Ulfeld tale endog 6 til 7 Sprog.
Corfitz Ulfeld var Gesandtens Marskal, og d’Avaux giver ham det Lov, at
selv i Italien, hvor der dog findes saa mange kloge og skarpsindige* Hoveder,
har han aldrig truffet nogen, der stod over ham i Klogskab. Ved den første
Audiens hos Chr. IV tiltalte d’Avaux ham paa Italiensk, „fordi han vidste, at
Kongen fandt særdeles Behag i dette Sprog.“ Kongen modtog Gesandten
omgivet af sine Kanslere og Rigsraader samt de to naturlige Sønner Christian
Ulrik og Hans Ulrik. Under d’Avaux’ Audiens hos den udvalgte Prins taltes
der Latin, og Gesandten fremhævede Chr. IV som „Mønsteret for en fuld
kommen Konge.“ Ogier omtaler ligeledes Prins Frederik og Kongens Døttre,
„som vare af ualmindelig Skønhed, og bare Haarpynt og Klæder efter franske
Mode“.
23
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Jævnlig udtaler han sin Beundring for den „uforlignelige Eleonore“, hvis
Ynde og Anstand han berømmer.
Rosenborg Slot finder han „bekvemt og prægtigt indrettet“. Han omtaler
en stor hvælvet Sal med mange skjønne Malerier og „et Værelse med Marmor
fliser, i hvilket Kongens Familie og Slægtninge findes afmalede“. „Det mærke
ligste er, at Kongen fra sit Soveværelse ved Hjælp af Kæder kan hæve og
sænke en Vindebro i temmelig lang Afstand“. „Haven er omtrent saa ud
strakt som Tuilleriehaven i Paris, men har ikke saa brede og prægtige Alléer
og er snarere indrettet til Brug for en jævn Familiefader end med kongelig,
det vil sige overflødig Pragt.“ (Se Brock, Rosenborg Slot, S. 58.)
7de Sept. (ny Stil, svarende til 28 August efter den dengang endnu i
Danmark brugte julianske Kalender) havde d’Avaux Audiens paa Rosenborg
og begav sig til Haven ledsaget af fire af sit Følge. Han blev modtaget af
Christian Ulrik og Hans Ulrik. „Kongen, der spadserede alene, gik lige hen
imod Gesandten, der hilste ham med et dybt Buk, som Kongen gjengjældte.
Kongen satte Hatten paa Hovedet, hvilket Gesandten ogsaa gjorde, og i Fra
stand hilste Kongen paa Følget ved at tage sin Hat af. Gesandten tiltalte
ham paa Italiensk og sagde, at det var en glad og lykkelig Dag for ham, idet
han havde faaet en saa gunstig Lejlighed til at tale med Kongen. Denne
svarede paa Latin, paa hvilket Sprog Samtalen derefter blev fortsat. Følget
trak sig nu tilbage, og Kongen førte Gesandten ind i et lille Lysthus med
Glasruder, hvor der stod noget Dessert paa et Stenbord, hvoraf Kongen bød
ham. Kongen førte derpaa Gesandten ind i et firkantet med Malerier smykket
Værelse, under hvilket han plejede at opstille sine Musikanter, og befalede, at
Følget skulde kaldes hid. Da dette var kommet ind, og Kongen atter havde
hilst paa dem ved at tage sin Hat af, begyndte strax alle Musikanterne,
medens han selv og Gesandten blev staaende midt i Værelset med Hatten
paa, at spille og synge. Følget hørte med Opmærksomhed og Forundring paa
den smukke Musik, der gjennem forskjellige Rør snart lød nærmere, snart
fjernere. Gesandten gjorde Kongen en Kompliment for hans Opfindsomhed
med Hensyn til denne Nydelse, og Følget, paa hvilket Kongen af og til saa
hen, tilkjendegav ogsaa ved deres Miner deres Bifald. Naar Musikanterne
pauserede, samtalede Kongen og Gesandten, gaaende frem og tilbage i Væ
relset, som om Latin havde været deres Modersmaal; de begyndte med Spøg
og ligegyldige Ting og gik derefter over til de vigtige og alvorlige Sager, som
vedkom Gesandtens Hverv; bl. a. sagde Kongen, at han i høj Grad misbil
ligede Hertugen af Orleans’ Frafald fra den franske Konge, hvad enten det nu
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var hans virkelige Mening, eller fordi gode Fyrster ikke kunne lide fremmede
Undersaatters Oprør for det slette Exempels Skyld. Han tilføjede, at han
vidste, hvilke Velgjerninger den franske Konge havde ydet sin Broder, og for
at give sine Ord den Vægt, som hans egen Erfaring berettigede ham til, sagde
han, at han ikke alene var den af alle dalevende Konger, som havde regjeret
længst, men ogsaa at han havde oplevet 3 Slægtled af Fyrster i næsten alle
Riger og Lande, hvilke han opregnede. Efter at have talt et Par Timer med
Kongen, sagde Gesandten, at han frygtede for at have trættet Hans Majestæt
med en saa lang Samtale, hvilket Kongen imidlertid gjentagne Gange benægtede,
og da han endelig tog Afsked, sagde Chr. IV til ham, at han skulde henvende
sig til ham selv, hvis han ved sine Forhandlinger skulde støde paa Vanskelig
heder hos Rigsembedsmændene. Med disse Ord fulgte han Gesandten lige til
Døren og gav ham gjentagne Gange Haanden. Da Følget gik ud og satte sig
i Vognen under Porthvælvingen, forlystedes de paa Kongens Befaling endnu i
nogen Tid med den underjordiske, usynlige, men smukke Musik.“ (Se Ogerii
Iter Danicum, S. 52—54; — Nyerup, Chr. IV.s Karakteristik, S. 93 — 96;
— Brock, Rosenborg Slot, S. 59; — Angul Hammerich, Musiken ved
Christian den fjerdes Hof, S. 122.)
D. 15 Sept. beseer den franske Gesandt Flaaden. Ogier beskriver bl. a.
Admiralskibet „Sophie“, hvis Størrelse og Udrustning har imponeret ham.
20 Sept. bivaanes Henrik Holcks Ligbegjængelse, der i Dagbogen beskrives.
8 Okt. hører Ogier Gudstjenesten i det kongelige Kapel: „Præsten prædikede
i en Dammask Kjole, med Handsker og med bart Hoved, hvilket syntes mig
temmelig uanstændigt.“ — 10 Okt. ankommer endelig Magdalena Sibylla, og
Ogier beskriver hendes prægtige Indtog. Om Prinsessens Hofdamer bemærker
han: „De bare alle deres Haarpynt paa Fransk, og havde ikke omhyllet sig
med Slør, som de danske Kvinder. Dog stillede de ikke disse i Skygge, thi
de danske Kvinder ere smukkere.“ 11 Okt. besøger Ogier en hel Del lærde
Mænd i Kjøbenhavn. og følgende Dag gjør Ambassadøren sin Opvartning hos
Prinsesse-Bruden, der stod under en Baldakin. Hendes Hofdamer vare alle
klædte paa Fransk, men man mærkede hos dem ikke noget til fransk Artighed
og Livlighed. Dernæst Audiens hos de to Hertuger af Sachsen, „der ikke
kunde tale andre Sprog end deres Modersmaal“. Eftermiddagen tilbragte
Ogier „paa Børsen i den Elzeviriske Boglade“, hvor han traf „den berømte
Mathematikus Longomontan, en Elev og Ven af Tycho Brahe.“ — 13 Okt.
Audiens hos Kronprinsen, hvem Ambassadøren complimenterer for Brudens
Skjønhed. „Prinsen hørte herpaa med et fornøjet Ansigt“. Dernæst fortsætter
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Ogier: „Jeg vil her ikke fortie for mine Læsere, som ønske at kjende tydske
Skikke, at siden Holstenernes og Saxernes Ankomst blev der ødslet saaledes
med Vin og 01, at Sovekamre, Spisesale, Forgemakker og Forhuse flød deraf.
For at aflede og udtørre alle disse Søer, var der paa Slottets Trappetrin med
lige Mellemrum hensat Fade og Kar, hvori de vaade Drikkebrødre bekvemt
kunde blive af med deres overflødige Fugtighed.“
Selve Brylluppet beskriver Ogier udførligt. Kongen og Hertug Frederik
vare klædte i „Sølvstof, besaaet med Guldblomster“. „Kronprinsen bar en
endnu kostbarere Dragt. Paa Hovedet havde han en med Diamanter og
Perler besat Krone. Hans gyldne Kaardefæste og hans gyldne Sporer vare
tæt besatte med Diamanter. Halskraven . . . var ligeledes gjennemvævet at
Perler“. Foran Bruden gik 24 danske Adelsmænd, der bar Kjerter omvundne
med gule og røde Baand, og stillede sig op i 2 Rækker, hvorigjennem Bruden
passerede. — Hendes Klædning var af Sølvstof, gjennemvævet med Guldblomster og helt oversmykket med Ædelstene. Ogier beskriver Taffelet med
dets Spiser og Skueretter, Kredentsbordet ikke at forglemme. Sangere under
holdt Selskabet og foredrog allehaande lystige Sange. „Jeg kunde af Kvin
dernes Rødmen slutte mig til de deri skjulte Vittigheder“. Skaalerne for de
fyrstelige Herskaber ble ve udbragte til Klangen af Pauker og Trompeter og
under Kanonernes Dundren. Dernæst følger Fakkeldansen, hvori dog kun de
allerhøjeste Herskaber deltoge, og endelig Fyrværkeriet, under hvilket Brude
parret trak sig tilbage.
Efter Beskrivelsen af en Række Festligheder omtaler Ogier under 23 Okt.
Ringrendingen, i hvilken Kongen og Kronprinsen indlod sig med Alle. Den
blev holdt med stor Pomp og Højtidelighed. I Byens smukkeste Gade,
Amagertorv, der var omringet af smukke Huse, bleve Skrankerne satte, Buer
oprettede, og Ringen ophængt. Ambassadørerne samt Prinserne og Prinsesserne
stode i Vinduerne og saa til; Almuen udbredede sig rundt om, og paa behørige
Steder stilledes Vagten. Kongen og Kronprinsen, som bandt an med Alle og
Enhver, traadte først ind i Skrankerne; de vare idag iførte romersk Kejser
dragt, saaledes som Marcus Aurelius er afbildet paa de gamle Mønter; foran
dem red Paukere og Trompetere. Derefter kom fire Marskalker, blandt hvilke
var to Hertuger af Sønderborg. Dernæst kom otte Personer tilhest, hvilke bare
Sindbilleder og Tankesprog, saavel paa deres Landser som paa deres Stave
og Skjolde. Derefter tre eller fire Triumfvogne med et eller to Spænd Heste,
af hvilke nogle skulde forestille vilde Dyr og vare iførte alle Slags Huder.
Paa disse Vogne kjørtes der Haver, Bjerge, Floder, Skibe, Galejer med Matroser
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og Sluproere; endvidere Templer og Skuepladse med Sangere og Musikantere,
samt al Slags Strengeleg, der var saare lystelig at se og høre — etc.“ —
Dernæst kom de saxiske Hertugers og Prins Frederiks Optog og endelig hele
den danske Adel tilvogns eller tilhest med deres Familie-Vaabener, Sindbilleder,
Tankesprog m. m. „26. Okt. blev endnu Carousellet fortsat indtil Midnat.“
„Kongens Datter, den uforlignelige Leonore“, overrakte Sejervinderen Kransen.
Omendskjøndt det nu var mørk Nat, blev der dog i Slotsgaarden opført et
krigersk Skuespil af 20 med Panser og Lanser bevæbnede Adelsmænd. Det
første Par var Prins Frederik og Kongens naturlige Søn Christian Ulrik.
Under Kampen, der førtes med Lanser og Sværd, blev der afgivet Salver af
Soldaterne, og Krudt, som paa konstig Maade var anbragt i Skrankerne,
sprudede og lynede paa Prins Frederik, der „uforsagt blev staaende i Ilden til
allersidst“, fik sin Støvle brændt, ligesom hans Haar begyndte at „geraade i
Lue“. Han blev da ogsaa Sejervinder. — „27 Okt. holdt Kongen, Prinserne
og den fornemste Adel Turnering i fuld Rustning til Hest“, efter hvilken „alle
Dommere og Tilskuere eenstemmigen tilkjendte Kongen den høieste Pris. Men
han lod den overgive til sin Søn Kronprinsen, der næst efter ham havde
kæmpet tap prest“. „En af de fornemste Seiervindere var ogsaa Knud Ulfeld,
den ældste af 9 rosværdige Brødre. Denne svarede den tydske Kansler paa
Fransk, der tiltalte ham ligesom alle de andre paa Tydsk, og anførte denne
Aarsag, at næst efter hans Modersmaal det Danske, som allene burde herske
i Dannemark, holdt han mest af det Franske. Jeg veed ikke, om han sagde
dette af Kjærlighed til de Franske eller af Had til de Tydske. Men hvad
Aarsag han end havde, aflagde han dog derved Bevis paa sin Kjækhed; thi
der var faa Franzoser og derimod mange Tydskere tilstede.“ — 31 Okt. har
Ambassadøren sin Afskedsaudiehs, hvorefter Afrejsen snart foregaaer. Ogier
faaer dog endnu Tid til at aflægge Besøg hos Longomontanus, i Bibliotheket,
hvor Tycho Brahes Himmelkugle blev beseet, paa Regensen etc. Endelig den
sidste Dag gjælder Besøget Ulfelderne, hvor han finder Lejlighed til at aflevere
en af ham selv forfattet Elegi om Ankomsten til Danmark. Digtet kom „ikke
paa urette Sted“, thi „Man maa vide, at Adelsmænd af denne Art ikke foragte
Videnskaberne . . . ja, at de alle netop ere meget lærde i Sprog og Viden
skaber, og at den, der ikke har vel studeret, i Danmark knap holdes for en
Adelsmand.“
Ikke alene til store Fester gav dog Brylluppet Anledning. Der førtes
ogsaa vigtige politiske Forhandlinger, og i den diplomatiske Kamp mellem
Gesandterne var „Seirens Pris Christian IV.s Venskab“ (se Fridericia, Dan-
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marks ydre politiske Historie I, S. 293 f.). Polen ønskede Forbund mod Sverrig,
og Richelieus Instrux til Grev d’Avaux gik ud paa at formaa Danmark til at
forbinde sin Freds virksomhed med Frankrigs (se Mémoires de Richelieu VIII,
150—56; — Le Vassor, Histoire de Louis XIII, IV, 605—606). Det lyk
kedes dog ikke Grev d’Avaux under sine lange Samtaler med Christian IV
paa Spadseretourene i Rosenborg Have (se Ogerii, Iter Danicum S. 53) at
formaa Kongen til at antage de franske Propositioner. Resultatet blev, at
Danmark vilde holde sig neutral og ikke lægge sig ud med nogen af Parterne
(se Fridericia. S. 300); som Fremtiden skulde vise, et Maal, der kun daarligt
blev naaet. Da Sverrig faldt over os, og Katastrophen kom i 1643, stod
Danmark isoleret uden Støtte hos nogen anden Magt.

Prins Christian, den udvalgte Throneolger.
1 BAGGRUNDEN NAKJOBING SLOT.
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Prins Christian, udvalgt Thronfelger (se ovenfor S. 167). Paa Kobber.
Rytterbillede. En face t. Højre. Rød Dragt med Guld, lange, gule Ride
støvler. Nedfaldende Kniplingskrave. Hat med hvide Fjer. Bagved t.
Venstre en Herre med blottet Hoved, i rød Dragt, samt en anden Figur
og en Hund. I Mellemgrunden en Rytter med en Drabant og en Hund.
Bagved sees Guldborgsund og en Færge, der sætter over. Paa den anden
Side af Sundet sees Nykjøbing Slot (Prinsens Residens). H. 40 B. 31.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Ifølge et gammelt Inventarium fra 1696 skulde Billedet være malet af
Stenwinkel; men maa efter Konservator Andersens Mening snarest tilskrives
en Maler, hvis Signatur A. M. findes paa det ovenfor omtalte staaendc Por
træt af Chr. IV i hel Figur samt paa et af det kgl. Galleris Malerier, fore
stillende en Færge, der sætter over Guldborgsund. Paa dette Maleri, der her
findes gjengivet, er ligeledes Nykjøbing Slot afbildet, saaledes som det saa ud
efter at være ombygget af Filip Brandin, Hertug Ulrik af Meklenborgs Byg
mester (Friis, Bidrag til Dansk Kunsthistorie, S. 126 f.). Se ligeledes ovenfor
under Fr. II.s Dronning Sophie, til hvis „Livgeding“ Slottet hørte.

Nykjøbing Slot.
RYTTEREN I MIDTEN VISTNOK PRINS CHRISTIAN.

EFTER ET MALERI I KGL. GALLERI, MALET AF DEN OVENFOR S. 148
OG 156 OMTALTE A. M.
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Prins Christian, udvalgt Thronfelger (se ovenfor S. 167). Rytterbillede.
Profil tilvenstre. Brunrod Dragt med Guld. Gul Køllert. Lange, gule Ride
støvler. Hat med Strudsfjer i højre Haand; i venstre en Ridepisk. Tilhøjre
i Billedet en Page i rød Dragt, med Hatten i højre Haand. I Mellem
grunden en Ringridning. Bagved Bygninger og et Kirkespir. Hesten brun,
springende. Guldbroderet Sadel, svarende til Dragten. H. 76 B. 55.
Billedet her gjengivet i Ætsning,
Billedet er kjøbt 1866 af Maler C. T. Melchior.
Prinsen var ligesom sin Fader en Ynder af Jagt, Ridning og andre
Legemsøvelser, hvis Overdrivelse dog muligvis virkede skadeligt paa hans
noget svage Helbred. Under Trediveaarskrigen førte han en Tid Regjeringen
i Faderens Fraværelse, men viste sig iøvrigt baade 1625 og 1626 paa Krigs
skuepladsen, deltog i nogle Kampe og ramtes endog i Nov. 1626 af to Skud.
Ogier omtaler i sin Iter danicum Christian IV.s og hans Sønners daglige
Legemsøvelser og skriver bl. a.: „løvrigt er han (Chr. IV), uagtet han den
gang allerede var over 57 Aar gammel, saa rørig, at han endnu er dygtig i
alle Arter af Legemsøvelser. Dette beviste han os daglig, saa længe vi vare
i Kjøbenhavn, thi han staaer op om Morgenen Kl. 3. og Kl. 5 øver han sig
i Ridning og Ringrending tilligemed sine Prinser, der ligeledes ere ualmindelig
modige og behændige og i Legemsøvelser kappes med Hoffolkene. Efter
Middagsmaaltidet gaa de enten panserklædte løs paa hinanden med Lanser
eller søge at hærde sig ved andre Væddekampe og Krigsøvelser.“

Prixs Christian,
DEX UDVAEGTE Tl I RONE0I.GER.

M AH DA I .EXE Sl RV ELA,

Prinsesse af Sachsen.
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Prinsesse Magdalena Siby Ila (se ovenfor S. 169). Kopi efter van Mander.
Hel, staaende Figur. En face t. Venstre. Sort Overkjole, hvorunder sees
det violetrøde Atlaskes Skjørt med Sølv og Guld. Stor, nedfaldende Knip
lingskrave, bundet med tynde, sorte Snore foroven. Om Skuldrene Kjæde;
Smykke med store Perler. Røde Baand med Sløjfe om Livet. Flerdobbelte,
nedfaldende Kniplingsmanchetter og Perlearmbaand. Brusende Haar ned
over Panden og bredende sig til begge Sider; bagtil Diadem. I højre
Haand en Fjervifte. Tilhøjre en lille, brun Hund med rødt Halsbaand.
Baggrunden Landskab. H. 170 B. 90.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Billedet er i Oct. 1858 afgivet fra Frederiksborg Slots Loft til Rosenborg.
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Hertug Ulrik, Biskop af Schwerin, Søn af Kong Christian IV; f.
2 Febr. 1611 paa Kjøbenhavns Slot; gik i kursachsisk Tjeneste under
Trediveaarskrigen; ihjelskudt af en Snigmorder ved Schweidnitz i Schlesien
11 Aug. 1633; begr. i Dresden, senere ført til Danmark og hensat i Ros
kilde Domkirke.
Heimbach pinx. Kopi efter et tidligere Portræt af Prinsen. Oval i
ottekantet, sort Ramme. Knæstykke. En face t. Højre. Langt, mørkt
Haar; nedfaldende Kniplingskrave; lyserød Dragt. Højre Haand — hol
dende Kommandostav — i Siden; venstre paa Kaardefæstet. Blaat Skulderskjærf med Guldfrynser.
Baggrunden lysegrønt Drapperi med Guld.
H. 25 B. 19.
Billedet her gjengiret i Ætsning.

Det har tidligere været antaget at forestille Prins Christian den udvalgte
Thronfølger, indtil det af Dr. phil. Beckett blev rigtigere bestemt som væ
rende Prins Ulrik. Se Afhandling i Illustreret Tidende 13 Okt. 1895 af
F. Beckett.
I Slange: Kong Christian den Fjerdes Historie beskrives Prins Ulriks
Død saaledes: „Kongens yngste Søn Printz Ulrik, som forleden Aar begaf sig
udi Chur-Fyrstens af Sachsen Johan Georgs Krigs-Tjeneste imod Kæyseren,
blef af en gemeen Soldat udi Kæyserens Leyr skudt til døde udi Schlesien,
imidlertid imellem de Kæyserlige og Saxiske en Maaneds Stilstand var sluttet,
hvorom adskilligt blifver fortællet; dog maa dette, som nu skal fortælles,
holdes for at være mest sanddrue. Begge disse, dend Kæyserlige og ChurSaxiske Leyr, stode ikke langt fra hinanden, saa at paa begge Sider blefve
udsendte Parthier, som For-Vagte, og stode hinanden saa nær, at de med
hinanden undertiden kunde sammentale, hvorhen Printzen undertiden med

Hertug Ulrik, Biskop ae Schwerin,
Kong Christian den Fjerdes Son.
Heimbach pinx.
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adskillige faa Officerer til dend Saxiskc For-Vagt kom dend at besøge. Imid
lertid kom Oberste Piccolomini med en kæyserlig Troppe forbi Patrollen riidendes, iblant hvilke var en Ritmester Baron Tarnetto, en Italiener, som var
meget afholdt og roset, som Printzen noget fra For-Vagten udriidendes med
nogle faa Følge hannem venligen hilsede, udi de Tanker igien at blifve hilset;
saasom der var Stilstand, og hånd da sikkerligen med hannem en venlig
Samtale kunde holde. Men da Piccolomini med Ritmesteren og hans Tropper
nogle faa Skrit hafde hannem forbi reedet, toge somme Pistolen op og somme
trækkede Kaarden, hvorover Printzen spurdte, hvad saadant skulle betyde,
eftersom Stilstanden var sluttet og ikke endnu var tilende. Neppe vare disse
Ord udsagte, førend een af Patrollen reed ud af sin Orden paa dend eene
Side, og skiød efter Printzen, saa at hånd strax faldt af Hesten, og faa Timer
derefter døde. Dend Kæyserlige General Wallenstein eller Friedland ved
Skrivelse derefter til Kong Christian undskyldte og beklagede denne U-lykke:
Imidlertid blef dend, som U-lykken hafde giort, ikke med tilbørlig Fliid efter
søgt. Denne unge Printz blef høyligen beklaget, at hånd paa saadan en Maade
udi sine blomstrende Aar og unge Alder, skulle sætte Livet til, da hånd fra
hans Barns Been hafde gifvet saa mange Tegn fra sig af Naade, Mood og
Kækhed, som han viiste dend korte Tiid, han hafde fuldt den Saxiske Leyr,
saa at hånd derover af gamle velforsøgte Krigs-Oberster baade var meget
elsket og høyt antaget. Hånd døde dend Ilte Augusti udi dend nærmeste
Bye Schweinitz udi Schlesien, ikke langt fra, hvor det dødelige Skud skeede,
og da hånd ikkun 6 Maaneder over hans 23de Aar hafde opnaaet. Hånd
blev siden dend 18de Marti 1634 begravet til Dresden med stoor og prægtig
Liig-Begiængelse. “
16 Maj 1634 skriver Kongen Renthemeisterne tiil hande: „Der skal strax
Erfahris, Om der Er tyn at bekomme tiil at gørre En kyste aff tiill myn
Søn H: wldrig S:, derhuoss om samme kyste saa snardt kan bliifue ferdig. —
Rossenborrig den 16 Maij Anno 1634. Christian. — Liget førtes ned ad
Elben til Gliickstadt og derfra paa et Orlogsskib til Kjøbenhavn, hvor det
nedsattes i Frue Kirke og 1642 flyttedes til Roeskilde Domkirke, hvor det
endnu staaer i en Kiste af Træ. Se Bricka og Fridericia, Christian IV.s
Egenhændige Breve 1632—1635, S. 263; — Slange, S. 786, 1139; —
St. Friis, Christian IV.s Gravkapel, S. 64; — Børdam, Hist. Kildeskrifter
II, 736.
I Ordren til Corfitz Ulfeld, dateret Frederiksborg 21 Maj, angaaende
Ligenes Indflytning i det nybyggede Kapel i Roeskilde Domkirke, skriver
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Kongen: „Epthersom Jeg gerne Saa, at myn gcmahl saligs med myne Brødriis
och Børns liig kunde y Sommer komme y den begrafifuelse, som jeg haffuer
ladiit gørre dertiil y Roeskilde Domkiircke, Da skaldtu uerre derom med al
niid, at sliigdt me Absente settiis y werck. Om myn Broders, H. wldrigs
salige liig Er H: Adolff frederich aff Meckelenborg tillskreffuen, at hånd ded
uille lade følge, naar derephter kommer bud, aldenstund band Rader for ded
stiiflft Biitzou. Huorfor der skal sendis En henad warneminde med En Piinasse, som kan føre liggit henad køben:
Myn gemahl saliigs liig skal Settis myt y graftuen uel op tiil weggen,
Saa att dy trende Øngste Børn, jeg haffuer hafft med hinder, kan faa rom
ued fødderne.
Myne thuende Brødre med myn Søn, H: wldrig saliig skall Staa Paa den
høiere siide y grafifuen, fra min Gemahls kyste at Regne, Naar ansiichtiit
wendis ymod Altariit. Greff frederich, frøcken Anne katri ine, frøcken Maria
katriine (3 af Kirstine Munks Børn), alle Saliige y gud, skall staa thuerdt
offuer derfra pa den anden siide y Samme graff.“
En udførlig og i høj Grad interessant Biografi af Hertug Ulrik, Chr. IV.s
Søn, er i 1893 udgivet af Dr. Holger Rørdam (Historiske Samlinger og
Studier II, 1ste Hefte). Hertugens Navn er neppe synderlig kjendt udenfor
Historikernes Kreds, og dog — skriver Forfatteren — „har Danmark ikke
havt mange Kongesønner, hvis hele Skikkelse virker mere sympathetisk paa
Beskueren, end denne raske, unge Prins, som Krigens blodige Dæmon bortrev,
just som han stod i sin feireste Alder med aaben Sans for Livets forskjellige
Opgaver og med Lyst til at tage dem op.“ — En nyere Historiker har nævnet
„Dannelse, Tapperhed, Livsfriskhed og Virkelyst“ som betegnende Træk for
Hertug Ulrik (Fridericia. Danmarks ydre polit. Hist. I, S, 68), og naar
vi dertil føje den „venlige Natur“, som det danske Rigsraad fremhævede som
ejendommelig for ham, saa have vi Grundlinien af et Billede, saa friskt og
smukt, at man nok kan faa Lyst til at dvæle lidt derved.“
Dr. Rørdam fortæller, hvorledes 16 af Rigets første Mænd stod Fadder
til Hertugen ved hans Daab 28 Marts 1611. Lehnsmanden paa Malmøhus
Sivert Grubbe har i sin Dagbog anmærket, at han som Faddergave overbragte
et Bæger af Guld til Værdi af 400 Daler, paa hvis Laag stod en Fortuna,
medens Foden dannedes af en Gubus, hvorpaa Giveren havde ladet sætte
nogle af ham selv forfattede latinske Vers, der i dansk Oversættelse omtrent
lyde saaledes:
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Lykken, ustadig og falsk, paa en rullende Kugle mon hvile;
Lad da dit gode Navn staa fast paa en sikrere Grund!
Men, om Du end for Samvittigheds Skyld lider Tab paa din Ære,
Hjertet bevare Du rent, helliget Christus, din Gud!

1 Chr. IV.s egenhændige Breve findes hyppige Vidnesbyrd om Kongens
Omsorg for Børnene, deres Beklædning, Forplejning m. m. I el af Brevene
(8 Juni 1615) træffer Kongen Bestemmelse om Fordeling af „atskillige kleinodier, huilcke Børnen sk all haffue“. Hertug Frederik faaer „elt demandtz
hatteband med en stor deemandtz stifft. Garmeserit med demanter omkring En
temmelig stor demandt. Udi Lige fatzuun Er der et andit till hertug wuldrich,
huorhuoss Er en Leopardt. Der er ochsaa thuende pandtzerkeeder aff En
størrelse med A. G. (kronet) besatt med demanter, huorudaff h: frederich skall
haffue den Eene och h: wldrick den anden.“ Christian Ulrich (f. 3 Febr.
1611, uægte Søn af Ghr. IV og Kirstine Madsdatter) faaer ved samme Lej
lighed nogle „stiffter besatt med demanter och rubiner“. Et andet Brev om
taler „Hertug wldrichss Spanske kraffuer“ og „handstrimper“.
Under 4 April 1617 har Chr. IV antegnet i sin Dagbog: „Drog jeg med
Børnene og Hoffet fra Frederiksborg til Kronborg. Samme Dag kom Hertug
Ulrik i Skole.“
Den første Gang, vi finde noget skriftligt fra Hertug Ulriks Haand, er
1621, da han, 10 Aar gammel, skrev sit Symbolum „Pietas ad omnia utilis“
(Gudsfrygt er nyttig til alle Ting) i en dansk Students, Anders Glansens,
Stambog (Thottske Saml. 533, 8V0).
1622 blev Ulrik Coadjutor i Stiftet Schwerin, hvor Farbroderen (Hertug
Ulrik den Ældre) var Administrator, og efter dennes Død i 1624 blev den
unge Hertug „med tilbørlige Ceremonier og kraftig Eds Aflæggelse“ hyldet af
Stiftets Undersaatter. hvorefter han kaldes Electus til Schwerin Stift eller
Administrator. Stiftsgodset i Slesvig eller Svavsted Amt, hvormed Farbroderen
havde været forlenet, overdroges ham ligeledes.
Disse Værdigheder hindrede dog ikke, at den unge Hertugs Undervisning
— mest ved Sorø Akademi — gik sin regelmæssige Gang, og først 1627
drager han udenlands for videre at uddannes. I Rigsarkivet opbevares det
udførlige Regnskab over Udgifterne paa denne Rejse, under hvilken Hertugen
bl. a. i Angers lagde sig efter Sprog, Fægtning, Dans, Mathematik, Fortifikation,
Turnering, Musik (der kjøbtes til ham baade en „Violigam“ og en „Viole“),
desforuden Tegning, Maling og Stikning i Kobber. Ved Siden heraf fik den
16aarige Hertug Tid til at udarbejde latinske Taler, som endog bleve trykte.
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Medens Hertug Ulrik var udenlands, blev hans Bispedømme Schwerin
besat af kejserlige Tropper, og Residensen i Butzow plyndret. I en Skrivelse
af 28 Okt. 1627 klager Chr. IV over „den Skade og Gevalt, de Rostocker os
og vores elskelige kjære Søn, Hertug Ulrik Biskop til Schwerin, tilføjet haver,
idet de ikke alene have forsynet de kejserlige med Stykker, Hs. Kjærligheds
Residens at beskyde, medens og Hs. Kjærligheds Mobilia dennem frataget,
som det befalet var at forsvare, og det i lige Maade de keiserlige tilstillet“.
(Chr. IV.s egenhænd. Breve II, S. 105.) — Endnu værre blev det, da Kejseren
i Januar 1628 pantsatte Bispedømmet Schwerin til Wallenstein, der samtidig
blev Hertug af Meklenborg. 1631 blev Stiftet occuperet af de svenske Tropper
og først i 1633 gav Oxenstierna Befaling til at udlevere det til Hertug Ulrik,
der — to Maaneder før sin Død — sendte Olfe Skade til Biitzow for at gjøre
fornøden Anordning til hans ny Hofholdning, idet det var hans Hensigt at
tage Afsked fra den kursachsiske Armé.
Efter Udenlandsrejsen i 1627 havde Hertug Ulrik „faaet Lyst og Begjærlighed til Krigsvæsen“ (se Rørdam, S. 26), og hans Ønske gik ud paa at
indtræde i Gustav Adolfs Hær i Krigen mod Kong Sigismund af Polen. Chr.
IV gav sit Samtykke, og 17 Maj 1628 skriver Kongen til Kansleren Chr.
Friis: „Epthersom D: Arnisenius (Livlægen) formener at uerre fornøden, at
her: frederich och her: wldrich udi denne tiid brugte nogit, Och hånd ued, at
dii inted gerne vil deran med en god uillie, och jeg inted kan uerre tilstede
førend paa mandag middag, mueligt naar D: mener dennom at Skulle aldt
haffue brugdt medicin, Huorfor du dennom Skaldt siige, at dii dennom dertill
accomoderer. Och eptherdi jeg achter her: wldrich til kon: y Suerrig nu strax
at forskicke, saa skaldtu med Stadtholderen taale, huilckid af Skiiben først
fcrdigdt kan bliffue, som hannem kan føre offuer. Jeg taalcde med Dig siistegang om en, som hannem kunde følge, om Enhussen endelig icke kunde biie,
paa huilcken uil tenckis, at hånd er tilstede, naar gud uil, jeg kommer, saframdt at samme Enhussen er forreissid eller forreisser. Vale. Aff. frede:
den 17 Maj Anno 1628. Christian.“
Med „Enhussen“ menes en Officer, Moritz Herman von Oynhaussen, der
blev Hertug Ulriks Hofmester.
Om Hertugens Ophold ved Gustav Adolfs Hær, findes en latinsk Beret
ning fra hans egen Haand (se Rørdam, S. 112). Slange beretter, at „han
blef der ikke alleneste af bemeldte svenske Konge meget afholdt, men endogsaa af dend ganske Leyr høyt elsket, agtet og æret“, hvilket ogsaa fremgaaer af Gustav Adolfs egenh. Brev til Chr. IV (dat. Elbingen 26 Okt. 1628,
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Svenske Acta i Rigsarkivet), hvori han spaaer Faderen Glæde af denne Søn.
— 1629 deltog Ulrik i sin Faders Felttog som Oberst for et Regiment til
Hest, „hvorved hånd lod se de Prøver paa dend Mandighed og dend For
stand, hvoraf høybemeldte Konge af Sverrig hannem paa det høyeste hafde
berømmet.“
Neppe var Krigen forbi hjemme, før Hertugen drog til en ny Kampplads
udenlands. Den stærke Fæstning Hertogenbosch i Brabant var endnu i Spa
niens Magt, og de forenede Nederlande søgte for 3die Gang at vinde „den
brabantske Jomfru“, Forposten mod det protestantiske Norden. Blandt de
fornemme Krigsamatører, der strømmede sammen for at være Vidner til Belej
ringen, var ogsaa Hertug Ulrik, der 23 Juli ankom til Prins Frederik Henrik
af Oraniens Lejr.
Modtagelsen foregik med den brugelige Højtidelighed, og af Regnskabet
sees, hvormange Gylden der „efter hans F. Naadis befaling“ uddeltes til
„Thromslagere“ fra forskjellige Regimenter og til „Sin Excellentzies Thrompeter, som var schicked til hans F. N. at motte blesze for hans F. N.“
Fæstningens Kapitulation giver Anledning til en Række lignende Poster i
Regnskabsbogen. „Spillemænd, der kom for at opvarte“ Hertugen „den Tid
Byen gik over“, fik 10 Gylden; „Sin Excellenties Trommetere 40 G., Tromme
slagere af Regimentet de Guarde 25 G.; af 4 franzøske Regimenter 40 G.; af
det wallonske Reg. 10 G.“ Syv andre Regimenters Trommeslagere, der kom
for at hilse paa Hertugen til Afsked, fik lignende Beløb. Paa Tilbagerejsen
anskaffede Hertugen sig i Haag en pragtfuld Klædning, hvorom Regnskabs
bogen indeholder følgende Notits: „Betalt en Kledning, hans F. N. in den
Haag haffde ladet giøre, som vor Thrøye med Guldsnorer, Ermerne bebremmede,
Buxer, Kasseiach med Attlasch wunder, Kappe med Floss wnder, och en lang
Franzosche Kiøll med Guldsnører paa. Beløber effter Skrederens Regnskab —
430 Gylden.“
Om Hertugens Ophold i Holland skriver Slange, at han der blev „baade
elsket og høyt agtet, saavel for hans hoye Geist og Martialiske Gemytte, som
ogsaa for hans Krigs-Videnskaber, hvilke hånd tilforn baade udi Hans Hr.
Faders og udi Gustav i Adolphi Svenske Leyr imod Polen hafde forhverfvet“.
— Fra Hertugens Samtid haves en tilsvarende Udtalelse af den danske Agent
i Paris, Peder Vibe, der i et Brev til en fransk Diplomat betegner ikke blot
Chr. IV og hans ældste Søn, men ogsaa Hertug Ulrik som af Naturen tilbøje
lige til store Foretagender og derfor ogsaa til Krig („Che il Re di Danimarca,
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il Principe Christiani et il Duca Ulrik erano naturalmente propensi å cose
grandi come erano quelli ehe per ordinario la guerra infanta.“).
Det følgende Aar foretog Hertugen en Rejse til Tydskland for om muligt
at komme i Krigstjeneste, „hvortil den unge Herre en uophørlig Lyst beteede.“
I Regensburg blev han af Kejseren og Kurfyrsterne „med overmaade stor
Kjærlighed og Høflighed imodtaget.“ — I Memmingen besøgte han Wallen
stein, og „bemeldte General beviste Prinsen den allerstørste Ære, som kunde
optænkes, og gav tilkiende, at aldrig noget kunde være ham kjærere, end at
denne unge Herre udi hans Selskab vilde fuldføre sine Krigsøvelser, saafremt
han selv herefter fik noget Krigstog at forrette. Men nu maatte han aabenbare
ham, at det var af hans Uvenner bragt saavidt, at han ingen mere Befaling
fik over de kejserlige og det tydske Riges Armee, men maatte nedlægge sit
General embede.“ (Se Chr. IV.s Egenhændige Breve II, S. 253, 269.)
I et Brev til Chr. IV, dat. Memmingen 10 Sept., skriver Wallenstein:
„Dieweil sich der status im Reich mutirt, und der Herr Churfürst in Beyern
das Directorium der Armeen überkommen, als hat sich des Herzogs Ulrichs
Liihde resolvirt wiederum zu Euer Königl. Würden zu begeben.“
Om Ansættelse hos Wallenstein blev der saaledes ikke Tale, og Hertug
Ulriks Sympathier vare da ogsaa afgjort i protestantisk Retning. (Se Fridericia, Danm. ydre polit. Hist. I, S. 68.)
Derimod fik Hertug Ulrik Lejlighed til at male Wallensteins Portræt, som
siden er stukket i Kobber af Simon de Pas i Kjøbenhavn (Suhms Nye Saml.
IV, 101, 125. — Sandvigs Collectanea).
Af Breve fra den svenske Agent i Helsingør, Fegræus, fremgaaer, at
Hertug Ulrik har havt Planer om Deltagelse i Krigen paa svensk Side. Han
havde en „sønderlig Affection“ for Gustav Adolf, og Fegræus indberetter, at
„H. F. Naade Hertig Ulric är mäkta willig till att låta bruka sig i det kriget,
om det kunde ske med Konungens samtycke“. Chr. IV.s Politik nødvendig
gjorde imidlertid Fred med Kejseren, og Hertug Ulrik maatte foreløbig hellige
sig til de mere fredelige Videnskaber. 1631 udgav han et Skrift med Titel:
Strigelis vitiorum (Gjennemhegling af Lasterne), hvori han kraftigt tog Ordet
for Ædruelighed og Afholdenhed og ivrede mod „dette forbandede Fylderi, der
af de fleste ansees for en Dyd“. „Og en saadan Løsagtighed udbrænder nu
Menneskenes Sind, at der er mange, som ikke undse sig for at paastaa, at
de kun ere satte her i Verden for at tilfredsstille deres ustadige Lyst. Endelig
er Storagtighed et saa almindeligt Onde og har faaet en saa fremragende
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Plads i mange Sind, at det neppe lader sig gjøre at omstyrte den, uden at
det hele falder“.
I Længden faldt det dog Hertugen „utaaleligt at blive hjemme udi Stilhed,
medens der førtes Krig udi Tydskland. og medens saa stor Ledighed var forhaanden til at vinde Ære. Hvorfor han saa længe laa sin Hr. Fader omborde,
indtil han endelig bekom Forlov at reise til Sachsen og anse Krigstogene, som
under General Arnheim førtes“.
Som „Ghur-Saxischer bestalter General tiber dero Cavallerie vnnd obrister
vber ein regiment zue rosz“ deltog Hertugen nu i Felttoget og udmærkede sig
ved flere Lejligheder, f. Ex. ved Erobringen af Gross Glogau. Ifølge Indberet
ning fra Gallas til Wallenstein var „Prins Ulrik af Danmark i egen Person“
med i Ledelsen af Tropperne under en Fægtning ved Olou.
26 Okt. 1632 skriver Hertugen fra Neisse til sin Fader: „Høibaarne
Konge og Herre, høistærede, hjertekjæreste, Hr. Fader! Efter at vi ved den
guddommelige Almagts Hjælp i kort Tid ere avancerede temmelig vidt i
Schlesien med den kursachsiske Hær og bragt det dertil, at hele Landet for
største Delen er renset for de keiserlige Soldater, saa er det hele Bispedømme
Neisse med alt Tilbehør blevet os assigneret til Vinterkvarter. Men da vi for
os og vor Hofstat have taget vort Hovedkvarter i den biskoppelige Residens
stad Neisse, og ved vor Ankomst blandt andre Rariteter have forefundet nær
værende Himmelglobus i de bortflygtede Jesuiters Kollegium, have vi tilladt
os underdanig og sønlig at præsentere Ed. kgl. Majestæt samme som vort her
gjorte Bytte i den sønlige Fortrøstning, at Ed. kgl. Maj. ville behage naadigst
at modtage denne vor Present, som vi oversende Eder ved Foreviseren af
dette, særlig fordi dens Autor har været den berømmelige Mathematicus Tyge
Brahe. Et saadant Kunstværk vil der formentlig ikke findes Mage til hverken
i Europa eller i nogen anden Del af Verden.“ (Aarsberetn. for Geheime*
Archivet VI, Tillæg, S. 23 f.)
Blandt den følgende Tids Krigsbegivenheder kan nævnes en Træfning, i
hvilken Hertug Ulrik med sit Kavalleri tilføjede de kroatiske Ryttere et betyde
ligt Nederlag. Ifølge den kejserlige Historieskriver Klevenhillers Beretning
bleve 1500 Kroater kastede overende og 200 nedlagte. I en samtidig Krigs
beretning hedder det: „Als der junge Printz in Dennemarck nicht weit von
Miinsterberg ettliche Compagnia Crabaten nidergemacht, darauf auff Miinsterberg
gegangen, in willens gewesen, selbiges Ort zu attaquiren, als sololies der
Kays. Obriste Iselon vernommen, dasz hochgedachter Printz alda angelanget,
ist er auch mit etlichen Truppen Reutern dahin gegangen, welche auf ein
25
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ander gestoszen, bald angefangen zu scharmutzieren, welches dann in drey
und vier Stund lang geweret, da beiderseits viel Volck blieben etc.“
Krigen afløstes dog atter af Forhandlinger, og Stilstanden synes at have
trættet den unge Hertug, der i et Brev til Chr. IV udtaler det Ønske, „at
enten Churfyrsten aff Sachsen tenckte paa at gjøre en god fred, eller ochsaa
gaff middel til ret at føre krien; hånd ambiguerer om begge deele och er inconstant y begge resolutioner.“
Netop under denne Vaabenstilstand var det, at den sørgelige Begivenhed
indtraf, der saa brat endte den tapre unge Hertugs Liv.
Foruden Slanges ovenfor anførte Skildring af Begivenheden findes der en
Række retslige Forklaringer afgivne af Militærpersoner baade fra den kejserlige
og den kursachsiske Lejr. Efter en samtidig Korrespondance havde Hertugen
„før sit Endeligt klaget over denne keiserlige Skurkestreg og sagt, at hvis
hans Hr. Fader ikke vilde regne den for noget, saa vilde dog Gud gjøre det.“
Hertugens Halvbroder, Christian Ulrik Gyldenløve, udsiger, at „intet Skud var
løsnet, hverken af vore eller af deres Folk, før det Skud faldt, af hvilket
Prinsen blev truffen. Efterat Gjerningen var skeet, havde de piccolominiske
Ryttere udraabt mangfoldige spottende Ord; isærdeleshed havde de lagt disse
Ord til: „Rid, Rid, gjør eders Konge levende igjen! Hvor er Eders skjønne
Konge.“ Det havde ikke været Prinsens Mening, da han red ud, at angribe
nogen, men at vente paa Grev Terzky, ligesom han heller ikke havde nogen
Kaarde om eller hos sig.“
Den kursachsiske Oberstlieutenant, der som Forpostkommandør var til
stede, afgiver en lignende Forklaring.
Efterat have faaet det dødelige Skud, udbrød Hertugen: „Ak Gud, i dine
Hænder befaler jeg min Aand!“ Det var henimod Aften d. 11 August 1633,
at Hertugen blev truffen. Han blev ført til Schweidnitz, hvor han, efter at
have modtaget den hellige Nadvere, døde efter 6 7 Timers Lidelser Kl. 1
om Natten, i en Alder af 2272 Aar. (Se Rørdam, S. 95.)
Denne „indigna mors principis peroptimi“ vakte, som ventelig var, en
stor Opsigt og Medfølelse, og talrige vare de Digte, der paa Latin, Tydsk og
Dansk hædrede Mindet om Hertugen, der bl. a. benævnes „Cimbricus leo“.
Historiografen Johan Isaksen Pontanus i Harderwijk skildrede i et storslaaet
Digt den skjønne nordiske Kongesøn, hos hvem Ungdomsfriskhed var forenet
med Manddomsalvor, som maatte dele Skjæbne med Sverrigs Gustav, og hvis
Pande nu var omslynget af en uforgjængelig Laurbærkrans. „Nu er han
stegen op til det Højsæde, som indtages af de berømmelige Helte, der for
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mere end 1000 Aar siden grundede Danmarks navnkundige Rige, det som
hans store Fader nu styrer.“
Den bekjendte tydske Digter Johan Rist skrev følgende Digt:
Printz Ulrich, der sich wust’ in alles wol zu schicken,
Den nichts so wohl als Kunst und Tugend kont’ erquicken,
Ein vollenkommer Fürst, der trefflich wol studirt,
Der auch mit Wissenschaft der Sprachen war geziert,
Ein tapfrer Herr im Feld, ein auszerleszner Ritter,
Der niemahls hat gescheut des Krieges Ungewitter,
Ein frischer General, den Freund und Feind zugleich
Gepriesen, denn Er war von Witz und Kühnheit reich,
Ja, dessen hohes Lob durch alle Welt gegangen,
So bald der edle Fürst zu kriegen angefangen,
Und das verdross dem Neid, bey dem war keine Ruh,
Biss es Ihm endlich bracht’ (Ach Weh) dem Grabe zu.

Digteren Martin Opitz udgav et Mindeskrift (Laudatio funebris memoriae ac honori serenissimi principis Vldarici etc.), hvori han udtrykte den
Sorg, det skændige Drab havde forvoldt, og omtalte Hertugens sjeldne Be
gavelse. Han havde, siger han. en saa fortrinlig Hukommelse, at han kunde
recitere lange Stykker af forskjellige Forfattere, og han gjorde det med saa
megen Smag, at det var en sand Nydelse at høre ham, ja endog at se paa
ham, naar han foredrog et eller andet, da hans Minespil svarede til Indholdet.
. . . . Han studerede ivrig, endog paa Rejser og under alle Lejrlivets For
styrrelser og gjorde Optegnelser om, hvad han læste. Den Tid, andre anvendte
paa Drikkelag og Spil, anvendte han til Læsning. Han behandlede flere musi
kalske Instrumenter med Dygtighed; han kunde tegne og male, og hvad han
gjengav, havde en træffende Lighed.
Ogsaa Hertugens smukke Ydre skildres af Opitz, der særlig fremhæver
det værdige og milde Udtryk i hans Ansigt, hans store, klare Øjne, hans
tætte, mørke Haar, der hang langt ned efter fransk Mode, hans kraftige
Legeme og smidige Lemmer. „Medens andre gik drukne tilbords, gik han
(Ulrik) ædru derfra.“ Naar Andre søgte at krydre Maaltidet ved liderlig Snak,
slog han Øjnene ned og lod, som om han ikke hørte, hvad de sagde. I
Vaabenbrug var han en Mester; han var haardfør og udholdende; „i Sindelag
og Tapperhed lignede han den store, nys bortgangne Konge“ (Gustav Adolf).
Om det af Chr. IV og det danske Rigsraad ønskede Giftermaal mellem
Hertug Ulrik og Gustav Adolfs Datter Christine, se Fridericia, Danmarks
25*
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ydre polit. Hist. I, S. 243—44 og 255. Planen strandede paa Axel Oxenstiernas Modstand. En Krig syntes ham at være at foretrække fremfor at
se den danske Konges Søn gift med Sveriges Dronning. I et Brev til Sten
Bielke, dat. 8 Marts 1632, skriver Oxenstierna bl. a.: „Saa er og vel at considerere, at det svenske og det danske Sindelag ere saa vidt fra hinanden, at
hvo der tænker paa at bringe dem under een Hat, skal aldrig kunne gjøre
det uden megen Blodsudgydelse og med en af Nationernes Undergang.“

Hertug Ulrik (se ovenfor S. 182). Kopi af F. C. Lund, efter Original
(malet af Bartholomæus Strobel), som gik tilgrunde ved Frederiksborg Slots
Brand. Hel Figur. En face t. Højre. Langt, brunt Haar redt ned i Panden.
Fint Overskjæg. Stor, nedfaldende Kniplingskrave og Manchetter. Rød
Silkedragt med Guldlidser; opslidsede Ærmer; Benklæderne opslidsede ved
Knæet; om Livet og ved Knæet røde Sløjfer med Aiguilletter; blaa Skulder
skjærf med Guldbroderi og Kniplinger. Gule Kravestøvler; bas de bottes;
lyserøde Strømper. Højre Haand i Siden; i den nedhængende venstre
Haand en Stok med Guldhaandtag. Antydning af Flisegulv. Signeret
F. Lund. Frederiksborg 22 Juni 1858. Ulrik (Tv.s Søn. H. 33,2 B. 22,7.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Det opbevares i en Mappe paa Rosenborg.
Portræter af Hertug Ulrik findes ligeledes paa Gaunø og Ledreborg.

Hertug Ulrik, Biskop af Schwerin, Kong Christian den
Fjerdes Søn.
skitse efter et maleri, som gik tabt ved

FREDERIKSBORG SLOTS BRAND.

Leonora Christina,
Grevinde Uleei.d.

Leonora Christina, Grevinde Ulfeld, Datter af Christian IV og Kirstine
Munk; f. 8 Juli 1621 paa Frederiksborg, f 16 Marts 1698 i Maribo Kloster;
g. m. Corfitz Ulfeld.
Kopi udført 1869 af Dorph; Originalen tilhører hendes Sønnesøns
Datters Sønnesøn Grev Waldstein Wartembergs Enke i Wien.
En face t. Højre. Violet Kjole, sort .Hal med Perler og lille Fjer.
Perler om Hals, Bryst, Skuldre og Haandled. Højre Haand paa Brystet.
H. 37 B. 28.
Billedet skænket til Rosenborg 1869 — 70 af daværende Kancelliraad Hegel.
Flere Gjengivelser efter Portræter af Leonora Christina findes i dette
Værks I Bind. Foruden disse findes paa Frederiksborg en lille Kopi af Hein
rich Hansen og en større efter Maleri paa Rosenholm. Et Ungdomsportræt af
Leonora Christina tilhest er nylig fundet af Udgiveren og erhvervet til Museet.
Mærkeligere end noget malet Portræt er dog det Billede, hun har givet
af sig selv i sit „Jammers-Minde“, som hun skrev i Fængselet. Faa Menne
skers Historie frembyde vel saa bratte Afvexlinger som hendes, en Barndom
og Ungdom som Kongens Yndlingsdatter, „den uforlignelige Leonore“ (se
ovenfor S. 177), der som Skønheds-Dronning præsiderer ved Christian IV.s
glimrende Fester, en Alderdom som „Fru Eleonora udi Taarnet“, der i Hof
reglementet nævnes sidst af alle, bagefter „Hendes dronninglige Majestæts
Piger“. (Nyt hist. Tidsskrift VI S. 277). Hendes Liv omhandles udførligt i
Birket Smith, Leonora Christina Ulfeldts Historie, Kjbhvn. 1879; af samme
Forfatter er „Jammers-Minde“ udgivet.
Allerede 9 Aar gammel blev L. C. lovet bort til Korfitz Ulfeld, med hvem
hun blev gift i en Alder af kun 15 Aar. Hendes Opdragelse og Undervisning
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var meget streng (jfr. ovenfor S. 158); kun undtagelsesvis foregik den under
Kongens egne Øjne; men at han passede nøje paa og paatalte enhver Uregel
mæssighed, sees bl. a. af et Brev, hvori han giver Hovmesterinden Karen
Sehested en skarp Tilrettevisning, fordi hun — skriver Kongen — „haffuer
altid udi min frauerelse mesten huer maaltid hafft nogle udaff hoffiunkerne til
boers med børnene, Saa och Sted, att de haffuer med børnene gaaet op och
neder udi Stuffuen, saa att herremendene haffuer hafft armene om dennom,
naar de saaledis spatzeret haffuer, til huilcket jeg Siett intet haffuer bestilltt
hende. De tre eldste ere Soide saa dyre, som de kand gieide, och haffuer
med ingen uden med dennom som de ere offuerladt thill att thale, huad de
andre udaff herremendenis omgengelse lære kand, er heel lett att gette.
Huorfor i hende sligtt skal] forreholde, paa dett der skall intet udi min
frauerelse anstifftis ett nyt Collegium paa horsholm aff dett selskab, hiemme
er; haffuer hun for sin person med nogen att thale, da haffuer hun dertil leilighed nock morgen middag ock afften, naer børnene ere udi skole, saa att
hun haffuer intett behoff at lade herremendene løbe neder udi børnenes Kammer,
som der siges thitt paa Fredericksborgh att vere skeett“. (Chr. IV egen
hændige Breve I S. 27.)
Leonora Christina havde usædvanlig Lethed ved at lære, og om sin Hu
kommelse fortæller hun selv, at hun som Barn var istand til at lære en Psalme
udenad, medens hun nedskrev en anden, og samtidig kunde høre efter, hvad
der blev talt om i Stuen. Religion var sikkert Hovedfaget. Den orthodoxe
Lutherdoms Vej til Salighed gik jo gjennem et System af Dogmer, som nøje
maatte kjendes, og Kongen selv vogtede omhyggeligt paa Lærens Renhed,
løvrigt vedblev L. C. hele sit Liv at samle paa Kundskaber, og som gift lærte
hun bl. a. Spansk og Latin. Om Musikundervisningen se ovenfor S. 158; i
Tegning var.Karel van Mander hendes Lærer; heller ikke Idrætterne forsømtes,
og hun fortæller i sin Selvbiografi (se ovenfor S. 158), at hun i de første Aar
af sit ;Ægteskab morede sig med at jage (til Hest), skyde og spille Boldt.
Hun spillede ogsaa Skak, og Franskmanden Isaac de la Peyrére fortæller om
hendes Skakspil, at Brædtet var af hvidt og gult Rav og Brikkerne af Guld,
indlagt med Emaille af samme Farve som Brædtet. Kongerne og Dronningerne
sad paa Throner i kongelig Dragt med Krone og Scepter, Løberne var Bisper
med Bispehuer paa, Springerne Riddere til Hest, Taarnene Elefanter med
Taarne paa Ryggen og Bønderne Musketterer, som holdt Bøssen til Kinden.
La Peyrére fortæller ogsaa, at det var en yndet Adspredelse, naar Ulfeld
havde Gjæster, at sejle ud paa Vandet og lade Isbjørne, bundne i Kjæder,
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springe ud og tumle sig i Dybet, li vor de ofte blev 2—3 Timer uden at
komme op (Birket Smith, I S. 115).
I October 1636 stod Korfits Ulfelds og Leonora Christinas Bryllup med
stor Pragt. I et Brev fra Kongen til Rentemestrene hedder det bl. a.: „Den
gamle Sal paa Kjøbenhavn skal under Loftet beklædes med det samme Tapelseri,
som den var beklædt med til Prinsens Bilager, nemlig med det Tapetser i paa
Kronborg. Om Væggene skal bruges af det bedste Tapetseri, som er paa Fre
deriksborg, som passer dertil“. . . . „Den Gang som er udenfor det røde
Kammer“ . . . „saavel som Brudehuset skal behenges med Tapetseri“. Ogsaa
om en Mængde andre Ting gives i Brevet Befaling, om Vin og 01, Dækketøj,
Tintøj, Borde m. m.: 24 Kanoner skulde opstilles ved Nørreport. Et senere
Brev bestemmer bl. a., hvorledes „Frøknernes og Vibekes Piger skal klædes,
ni. i rødt Skørt, røde Fløjels Trøjer med grønne Taftes Forklæder. L. G. for
tæller i sin Selvbiografi, at Brylluppet fejredes „avec plus de pompe que non
pas les autres noces de ses soeurs aprés“ (Danske Samlinger 2 R. I, S. 156).
27 Aar senere sad hun som Fange „næst op til den Væg, som hendes
Brude-Seng Kammers havde været“.
Forbindelsen med Ulfeld blev afgjørende for Leonora Christinas Skæbne,
og et uheldigere Valg kunde Chr. IV neppe have truffet til Rigets højeste
Embede og Ægtefælle for sin Yndlingsdatter. Ulfelds uheldige Politik i Sundtoldspørgsmaalet, hans Forsømmelse af Rustninger, som stod i Forhold til
hans udfordrende Holdning udadtil, hans uhyre Underslæb og Uredelighed
bragte Ulykke over Riget og førte til hans egen Flugt fra Fædrelandet. Han
gjensaa det i Følge med en fjendtlig Hær for som Carl Gustavs „Geheimeraad“ at føre de Underhandlinger, hvis Maal var Danmarks Sønderlemmelse
og definitive Svækkelse ved Tabet af de østlige Fastlandsprovinser.
En uhyggeligere Skikkelse end Ulfeld findes ikke i Danmarks Historie;
kun hans Hustru fandt ingen Fejl hos ham og fulgte ham i hvert nok saa
fortvivlet Skridt. Hun fortæller selv, at Ulfeld aldrig skjulte nogen Sag for
hende, der vedrørte dem begge (Birket Smith I, S. 95) og for Leonora Chri
stina var Ulfeld — selv i den dybeste Ulykke — „min Herre“, som hun var
pligtig at følge. I det personlige Samliv siger hun, at „son mary l’aimait et
honorait, fit le galant et pas le mari“ (Danske Saml. 2 R. I. S. 157). Hyppigt
gjordes Forsøg paa at forstyrre denne Harmoni, men uden Held. Det første
Forsøg gjordes af Leonora Christinas yngre Søster Elisabeth Augusta, som med
søsterlig „Deltagelse“ betroede hende, at Ulfeld var hende utro. 1 Selvbio
grafien skriver Leonora Christina om denne Samtale: „Comme notre femme
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(Leonora Chr.) ne disait d’abord rien, si non sourioit, M. Elis. . . . disoit: „Le
monde dit que tu le sgait bien, mais que tu ne fais pas le semblant“. Elle
répondoit alors avec une demande: pourquoi elle luy disoit une chose comme
un secret, qv’elle méme crut de n’étre secret pour elle? mais elle luy diroit
un secret qve peutétre elle ne sgavait pas, qvi était. qu’elle avoit donnée per
mission å son mary de passer son tems avec d’autres, et qvand elle étoit
satisfaite, le reste seroit pour les autres; qv’elle crut, qv’il n’y avoit des
femmes jalouses si non celles qvi étoient insatiables . . .; la prioit fort d’étre
si sage qve de ne se meler des choses, qvi ne la touchoient pas ....
M. Elis... fait la fåchée et s’en va tout en colére.“ (Danske Saml. 2 R. I.
S. 157.)
I lignende Retning optraadte Ulfelds Søster Anne, som boede i hans Hus.
Leonora Christina fortæller om hende: „Elle tire å soi les plus belles femmes
de la ville et aprés veut jouer la maqverelle, parle å son frére d’une principalement, qvi était galante avec cela et la plus belle, offre des commoditez
etc. . . . L’amour qve le mary porte å notre femme luy fait dire tout . . .
Mais notre femme (L. C.) ne fait semblant de rien, la (Anne) visite plus
qu’auparavent, caresse plus cette femme qve toutes les autres . . . Anna demeurait tant qv’elle vivoit dans sa maison“ (Danske Saml. 2 R. I, S. 158).
Trofast i streng Forstand var Ulfeld neppe, ialtfald beretter den svenske
Resident Durel i et Brev til Axel Oxenstjerna, at Ulfeld staar i Forbindelse
med en kjøbenhavnsk Borgmesters smukke Hustru (Chr. IV Egenhændige
Breve I, S. 88). Frie Sæder hørte til Renæssancens Tidsalder ved Siden af
dens høje Kultur, Trang til Dannelse og intellektuelle Nydelser.
Om Ulfelds betydelige Kundskaber se ovenfor S. 173. Hans Hustrus
Stræben gik som mange af Tidens Kvinders ud paa at staa paa Højde med
den mandlige Aand. Hun yndede ogsaa at optræde i Mandsdragt, selv hvor
dette ikke var nødvendigt. Under hele Opholdet i S verrig efter Flugten gik
Leonora Christina i Mandfolkedragt, endog da hun gjorde Dronning Christina
sin Opvartning. Hun fortæller selv, at hun undertiden blev antaget for en
Mand, og beretter i ret drøje Udtryk om et Eventyr, hun i den Egenskab op
levede med en ung Pige, som forelskede sig i hende. (Danske Saml. 2 R.
I, S. 164.) Vaaben forstod hun at bruge, og hun fortæller selv, hvorledes
hun, da man søgte at standse hende paa en Rejse, trækker sin Pistol og
siger: „Retirez vous, ou je vous donnerai ce qu’il y a ici dedans“.
Leonora Christinas store Selvfølelse som en Konges Datter fulgte hende
gjennem alle Livets Omskiftelser. I Mémoires de Mine de Motteville T. 2.
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Amsterdam 1783 pag. 19 — 22 findes en karakteristisk Skildring af den selv
bevidste Maade, hvorpaa hun gjorde sig gældende ved det franske Hof. Mme
de Motteville fortæller herom:
„Denne Dame var født i et saadant Ægteskab (morganatisk) og følte sig
meget. Hun bar som Tegn paa sin høje Stand en lille Hat af sort Fløjel, som
alene Kongens Døtre havde Ret til at bære. Saaledes fortalte hun Dronningen,
som strax, da hun saa hende, spurgte hende, om det var Mode i hendes Land, og
om alle Damer der bare den Slags Hatte, løvrigt var hun klædt efter fransk
Mode og saa godt ud. Hendes Ansigt var meget smukt, og hendes Skjønhed
var blandet med Værdighed, hvad der bestyrkede mig i den Tro, jeg altid har
havt, at man i alle Lande finder distingverede Folk. Hun kom til Dronningen
paa samme Maade som en af vore egne Prinsesser vilde have gjort, og naar
hun deltog i Hofselskaberne, viste hun ingen Forlegenhed ved at være sammen
med saa mange Folk, hun ikke kjendte. Hun talte ofte og altid forstandigt,
med en Ligefremhed, som havde lidt af hendes Fædrelands Kulde ved sig,
men hvori der ikke var noget simpelt eller ubetydeligt, og paa sin Dragt og
sin Hat havde hun saa mange Perler, at man kunde se, at hun ogsaa var
meget rig. Anden Gang hun var i Palais Royal, viste Dronningen hende sine
Værelser, sine Bade og sit Bedekammer, som hun altsammen saa uden at
rose det i nogen overvættes høj Grad, men dog tillige saaledes, at hun lagde
Mærke til, hvad der virkelig var smukt. Jeg var alene med Dronningen, og
jeg sagde til Ambassadricen, at Dronningen havde smukke Hænder, som det
uden Tvivl vilde være hende en større Fornøjelse at se end alt, hvad Dron
ningen hidtil havde vist hende. Hun tog saa Dronningens Haand, og efter at
have trukket Handsken af den, kyssede hun den og roste den med megen
Ynde. Hun løftede hendes Halstørklæde op for at se hendes Barm, og gjorde
det med saa megen Fortrolighed, at man skulde tro, at hun var hendes Søster,
og at hun havde kjendt hende hele sit Liv. Alt dette syntes Dronningen
godt om, og hele den Dag talte man ikke om andet end den danske Dame,
om hendes blide Værdighed, om den Ynde, hun viste i hele sin Optræden, og
om de Beviser, hun havde givet paa, at hun havde megen Aand og Forstand.
Hendes Blidhed var ledsaget af en ædel Stolthed, som gjorde, at hun kyssede
Dronningen af England, da hun hilste paa hende, og ikke viste sig ydmyg ved
nogen af de Lejligheder, hvor hun skulde hævde sin Stilling. Man gav et Bal
for hende, og Dronningen forærede hende et Ur med Diamanter til en betydelig
Værdi. Efter disse Æresbevisninger rejste hun bort, uden Tvivl lige saa til
freds med Hoffet, som Hoffet var med hende.“
26
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I hvor høj Grad Leonora Christina har været vidende om eller deltaget i
sin Mands Anslag mod Danmark, kan ikke bestemt siges (jfr. Fridericia,
Adelsvældens sidste Dage, S. 163). Hendes Indflydelse paa ham var dog vist
stor og hendes Hævnlyst mod deres Fjender ikke mindre end hans. Et pin
ligt Indtryk maa det gjøre at se Christian IV.s Datter i et Brev til Otto
Sperling, dateret Odense 9 Marts 1658, hovere over den ulykkelige Freds
slutning: „Gandsche Skaane och Halland och Bleging til Evindelig Eyendomb,
huilcket nu gandsche er offuerleffuerit . . . Kongen er sielff dragen til Skaane,
mens derfra at ville til Suerig. Det er en smuck tur, hånd hafuer giort.
Bahuess, Trundheim och Borringholm falder och til det Suendsche Riige . . .
Worris doent belangende, da restitueris oss worris goedz och indkombsten,
som deraf oppebaarit er, saa och worris Søn sit lehn wdi Norge. I steder
for hirschholm et andet lehn, thi dronningen tog sig det meget nær og ydmygede
sig mehr derfor, end som 10 saadane læhn warre wert. Worris gr. titel til
S. och H. med Billighed at føhre. . . . Begge Konger hafuer werit tilsammen
wdi 2 Dage til Frederichsborg, huor dronningen och waer med sit fruentimmer.
Den dansche kong foræhrte worris kong en spand heste og ellers beschenckte
hans Officerer, som med waer. Min herre matte hastig ofuer til hans maj
til Skaane . . .“ (Danske Magasin 5 R. II, S. 57.)
Nemesis lod ikke længe vente paa sig. Ogsaa hos Carl Gustav faldt
Ulfeld i Unaade. Om hans Fængsling og Processen med Leonora Christinas
glimrende Forsvar for Manden, der selv var hjælpeløs efter et Slaganfald, hen
vises til Birket Smith I, S. 323 ff. I anf. Skr. II Bd. findes Beretningen om
Ægteparrets haarde Fangenskab paa Bornholm, hvor Guvernøren, Generalmajor
Fuchs, gjorde dem Livet saa svært ved sit „onde Tractament“. Fuchs siger
i sin Indberetning, at han „kan mærke af alt, at Ulfeld allerede er konfus i
sin Forstand, og at Helvedesangsten allerede begynder at gribe ham, thi han
er snart levende, snart død“. Sikkert er det, at hans aandelige Svækkelse
paa flere Maader viser sig, og da han efter sin Frigivelse planlægger et nyt
Forræderi og søger at formaa Kurfyrsten af Brandenburg til at bemægtige sig
Danmark, tyder dette ikke paa sund Opfattelse af de virkelige Forhold. Den
danske Regjering kunde dog selvfølgelig ikke finde nogen Undskyldning for
dette nye Attentat, og den var i sin gode Ret til at søge at sikre sig Ulfelds
og Leonora Christinas Personer. Det sidste lykkedes. Hun blev fængslet i
England, bragt til Kjøbenhavn og indsat i Blaataarn paa det kgl. Slot, hvor
hun levede som Fange hen ved 22 Aar af sit Liv. I de første Dage af sit
Fangenskab sad L. C. i den saakaldte „Mørcke Kircke“, et Fangehul uden
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Vinduer. Hun fortæller i „Jammers-Minde“ (udgivet af Birket Smith, 3die
Udgave, S. 38), at „paa alle Siider, huor jeg mig wente, møtte mig Stanck;
war ey Vnder, thi trende Bønder, som der haffde werret fængselet, ware
samme Dag vdtagne . . . huilcke derris Behoff langs ad oc wed Weggene
haffde giort.“ Her forhørtes hun af Grev Rantzau, Peder Reedtz, Gabel og Erik
Krag, hvorefter „Dronningens Hoffmesterinde, hendis Kammer-Quinde oc ProuiantSkriffuerens Quinde, Abel Catharina“, kom for at undersøge hende og fratage
hende Klæder og Værdigjenstande. Leonora Christina bad om at maatte be
holde en lille Ring; men Abel Cathrine sagde: „Ded er osz saa høyt forbøden
att lade Eder ded allerringeste, ieg haffuer maat swære Dronningen paa min
Siæl oc Salighed, att ieg skulle flittig søge oc icke lade Eder ded allerringeste
. . . Wel, wel, i Guds Naffn! suarte ieg. Hun drog mig alle mine Klæder
aff. Vdi mit Vnder-Skiørt haffde ieg giemt Ducater under de brede GuldKniplinger, vdi min Silcke Camisolle ett lided Demants-Smycke, vdi Foeden
aff miine Strømper Jacobusser oc Saphirer i mine Skoe. Der hun wille drage
mig Sercken aff, bad ieg den att beholde. Ney, soer hun wed sin Siæl ey
att torde. Saa blottede de mig gandske . . .“
Leonora Christina beskriver det Værelse, hun fik efter at være sluppet ud
af „den mørke Kirke“, saaledes: „Ded er et Kammer, som er 7 af mine
Skrit lang og 6 bred; der vdi staaer tuende Senge, ett Bord og toe Stole.
Ded war nys kalcket, huilcket gaff en stoer Stanck; ellers war Gulffuet saa
tyck med Skarn, at jeg meente, ded war aff Leer, der ded dog er lagt med
Mursteen. Ded er 9 Allen høyt, hualt, og allerhøyst sidder ett Windue, som
er en Allen i Fiirkant. Der er dobbelt tycke Jerntrailer for, derforuden et
Sprinckelwerck, som er saa tet, at icke en liden Finger kand stickis i Hullerne.“
— Hendes Selskab i Fængselstiden var — foruden Rotterne, som aad Lyset
paa Bordet, — Slotsfogden og „Quinderne“, som skulde opvarte hende, passe
paa hende og udspionere hende samt daglig give Dronningen Rapport. De
første vare „Maren Blocks“ samt „Kongens Skomagers Quinde Anna og Kon
gens Sadel-Knechtis Quinde wed Naffn Catharina, ocsaa en tydsk“. Slotsfogden bidrog paa sin Vis til Underholdningen, og naar han sad til Bords med
Quinderne, „tiente han dennem i Sted en for Spillemand, saa att man ey skulle
haffue sagt, att de ware vdi Græde-Huus, men wel vdi Gille-Huus“. Han var
meget lystig og „fortelte den eene skiiden Snack efter den anden“.
For Leonora Chr. var dette Selskab og den fordærvede, indeklem te Luft
en stor Prøvelse; hun fortæller: „Jeg bad Gud inderlig om Sielens Styrcke oc
26*
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Taalmodighed, at jeg mig ey skulle lade irre. Gud bønhørte mig. hånds Naffn
wære æret!“
Forfærdelig lang faldt Tiden. Leonora Chr. fortæller selv: „Mit Kaars
var mig saa meget dis tyngere i ded første, efftersom saa høyligen war for
boden icke alt tilstæde mig hwercken Kniiff, Sax, Traa eller noget, jeg kunde
fordriffue Tiiden med“. „Omsider, der Sinded kom lit i Roelighed, tenckte
ieg paa noget att tage mig til. oc som ieg haffde en Syenaal, som inelded er,
saa løste ieg mine Baand op i min Nattrøye, som wäre breede Liilfarwe
Talltis Baand. Ded Silke syde ieg med paa ded Stycke Kluud, ieg haffde,
adskillige Blomster med smaa Sting. Der ded haffde Ende, drog ieg Traaer
vd alf miine Lagen, twant dem oc syde der med. Imod ded haffde Ende,
sagde Quinden en Dag: „Hwad wil I nu faa att giøre, naar dette slipper?“
Ieg swarte: „O, ieg faar nok noget att giøre; skulle end Raffnene føre mig
ded til, saa faar ieg ded.“ Der paa spurte hun mig, om ieg kunde giøre noget
med en brøt Træskee. leg swarte: „Maaskee wed I en?“ Der hun haffde
leet et Tag, tog hun en frem, som Bladded war halff aff. „Den“ (sagde ieg)
„knnde ieg wel giøre noget aff, haffde ieg Reedskab att giøre med. Kunde
1 offwertale Slotsf. eller Pær Kudsk att laane mig en Kniiff?“ „Jeg wil wel
bede dem derom“ (sagde hun), „men ieg wed nok, ded skeer icke.“ Att hun
sagde noget derom til Slotsf., kunde ieg fornemme paa hånds Svar, thi hånd
swarte høyt: „Sie hat kein Meszer nötig; ich wil das Eszen für ihr schneiden.
Sie köndte leichte sich Schaden damit thun.“ Hwad hun sagde til Kudsken,
wed ieg icke (ded wed ieg, att hun saae icke gierne, att ieg fik Kniff, thi hun
war ræd for mig, som ieg siden fik at wiide). Quinden bragte ded Swar fra
Kudsken, att hånd for sit Liiff ey torde. leg sagde: „Kunde ieg faa et Stycke
Glas, saa wille ieg see, hwad ieg kunde giøre wed ded Stycke Skee Skafft,
mig til Nytte;“ bad hender leede i en Kraag, som er vden for ded vderste
Rom, der all Skarnet bleff henkast, hwilcket hun oc giorde, fant icke alleeneste
Stycker Glas, men endoc et Stycke aff et Tin-Laag, som haffde sit paa et
Kruusz. Med Glasset giorde ieg aff Skeestumpen en Pind med toe Tacker,
som ieg giorde Baand paa, oc endnu er i Brug (Silcket til Baandene tog ieg
aff min Nattrøye neden om). Ded Stycke aff Tin-Laaget høyede ieg saaledis
tilsammen, att ded siden tiente mig til Blækhorn. Ded er oc end nu i min
Giemme. Til et Troeskabs Tegn bar Quinden mig samme Tiid en stoer
Knappenaal, hwilcken war mig et go tt Reedskab til att giøre Begyndelsen aff
Skillerommet med imellem Tackerne oc skaffwe ded siden med Glaszet“
(Jammers-Minde, S. 126 — 27 )
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En Bibel opnaaede L. C. senere at faa, og hun „skreff adskilligt ud aff
Biblen paa ded Papir, Suckeret mig gaffuis vdi. Mit Bleckhorn war aff ded
Stycke Tinlaag, Quinden haffde funden, Blæcket aff Lyse-Røg tagen bag aff
en Ske, oc Pennen aff en Hønse Winge, med Glasstycket giort til Rætte“.
En stærk Sjæl maa L. C. visselig have været, naar hun under saadanne
Forhold kunde holde Modet oppe. Hendes stærke, religiøse Overbevisning
synes at have givet hende Lindring, thi — siger hun — „aldrig lagde Gud
mig saa snart en Byrde paa, att hånd io med ded samme mig elfter Byrdens
Tyngde Styrcke gaff, saa att Byrden mig wel krum nederbøyede mig hart
knuede og trycket, men dog ey slet nederslog, knusede oc vndertryckte . . .“.
Samme Tanke udtrykte hun i et lille Digt:
„Fra Himlen er mit Kaars, Gud tyngist Ende barrer,
Min Engel leeder mig, den rette Vey mig lærer,
Til Ære-Croonens Sted, til ded Forjette Land.
Huor Sorrig sluckis vd aff Liffsens Kilde-Wand.

U re Fængsler wendis Ryg, i fierde hart er lucket
Foruden giffuen Sag der Tyffue Wintre sucket.
Er ded end icke nock att liide for sin Mand.
Saa giff fremdelis Taal, Du Gud, som eene kand.“

Senere hen fortæller hun endog, at hun og Quinden „loe oc wäre glade“.
Christian V.s Thronbestigelse bragte en Del Lettelser i Fangenskabet, og
om Dronningens Besøg fortæller hun:
„Samme Aar sidst i April bleff min Dør oplucl om Elfter middagen oc
kom Slotsf. med nogle Damer, som holte sig noget til Siide, førend hånd
haffde sagt: „Hir sind welke Hoff Jomfern, de hebben Verlöf an lu toe
spreken.“ Først kom ind en Jomfrue, som ieg icke kiendte. Der paa kom
ind Hertzoginnen aff Glüksburg, Frøcken Augusta, hwilcken war kiendelig nok
for mig, thi hun war icke meget forandret. Der effter Curfyrstinnen aff Saxen,
som ieg oc nok kunde kiende paa sin H. Fader, oc sidst worris allernaadigste
Dronning, som ieg mest beskuede, oc fant de Lineamenter i henders Ansict,
saaledis som Peter lensen hender haffde beskreffuen, saa oc en stoer Demant
paa henders Armlaas oc en paa Fingeren, huor Handsken war opskaarren.
Hendes Majt. støttede sig til Slagborded strax effter Helsen, F. Augusta løb
hid oc did i hwer Wraa, Curfürstinnen holte sig wed Døren. F. Augusta
sagde: „Fi, was is hir ein häszlich Gemach! Hir könte ich nicht einen Tag
jn leben. Mir wundert, das Ihr habt es so lange können auszharren“. leg
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swarte: „Das Gemach ist nu so, als es Gott vnd Ih. Majt. gefält, vnd so lang
Gott wil, so werde ich’s auszharren können“. Saa gaff hun sig i Snak med
Slotsf., som war halff fuld, oc talte med hannem om Balckis Gifftermaal, som
effen haffde Bryllup samme Dag med sin tredie Hustrue: talte ille om att
giffte sig saa tit, oc Slotsf. swarte allehaande Galskab der til. Hun spurte
mig, om ieg haffde Lopper. leg swarte att wille lewere hender et Regiment
Lopper, om hun wille haffwe dem. Hun swarte hastig med en Eed oc soer,
hun begierte dem icke leg bleff noget spotsk offwer henders spørszmaal oc
fortreden offwer den Glæde, hun wiiste i min elendige Tilstand, huor for, der
hun spurte mig, om ieg oc haffde „Filz oder Wandtleüsze“, swarte ieg hender
med et Spørszmaal oc spurte hender, „ob mein Schwager Hanibal Sehested
noch lebte?“ Ded Spørszmaal giorde hender lit taws, thi derpaa formerkte
hun, att ieg kiente hender. Hun swarte intet. Curfürstinnen, som wel haffde
hørt om de Intriguer med min Swoger oc F. Augusta, gik i ded samme strax
til Borded (der laa den Bog, som Karen læste vdi, oc hun da haffde ført ind
med sig), tog Bogen, slog den op oc spurte, om ded war min Bog. Ieg
swarte, at ded war Quindens, som ieg haffde lært att læsze, oc som ieg gaff
Curfürstinnen sin tilhørlig Tittel aff Durchleuchtigkeit, sagde F. Augusta: „Ihr
irret! Ihr verdenckt Euch! Sie ist nicht die, Ihr meint.“ leg swarte: „Ich
irre nicht“. Der elfter giorde hun ingen wiedre Tale, gaff mig Haand foruden
att sige et Ord. Den naadige Dronning saae immerfort sømodig vd, talte
intet. Der Hindis Maj. bød mig Haanden, kyste ieg henders Haand oc holte
den fast, bad Hs. Maj. intercedere for mig, i ded ringste for nogen Lindring
i mit Fengsel. Hendis Majt. swarte icke med Ord, men med grædende Taarer.
Lige saa giorde oc den dydige Curfürstinne; hun græd meget weemodelig.
Oc der de komme i ded anded Rom, oc min Dør war luct, sagde baade Dron
ningen og Curfürstinnen: „Das ist Sünde so mit ihr zu handlen!“ En hwer
drog derris Skuldre oc sagde: „Gott gebe, das es bey mir stünde! sie solte
dar nicht sitzen“. F. Augusta hastede paa dem att gaa oc siden klagede dem
for Encke Dronningen, som sagde, att ieg haffde mig ded selff att tacke; ieg
haffde fortient wære att handles med end som saa.“ (Jammers-Minde, S.
230-33.)
Hindringen for Leonora Christinas Frigivelse var sikkert Enkedronningen,
hvem saavel Frederik III som hans Efterfølger synes at have givet et højtide
ligt Løfte om at holde L. C. i Fangenskab. Mere end Statsfange var hun
Enkedronningens Fange. Men skal Forholdet mellem disse to Kvinder, med
deres bittre Had til hinanden, bedømmes retfærdigt, maa det ikke glemmes,
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hvilke Sorger Kongeparret havde gjennemgaaet, og hvilke Ulykker, der var til
føjet Landet ved Ulfelds Forræderier, og om L. C.s Delagtighed i disse har
man formodentlig dengang ikke tvivlet. Fangers Behandling var altid grusom,
og de Fangehuller fra den Tid, man endnu seer (f. Ex. paa Kronborg, Carlsten etc.) ere gyselige. Maaske vil Eftertiden sige det samme om vore Fæng
seler. Kulturens Fremskridt ere smaa.
Efter Frigivelsen tilbragte L. C. sine sidste 12 —13 Aar paa Maribo
Kloster, hvor hun døde.

Valdemar Christian, Greve af Slesvig og Holsten, Ejer af Valdemars
Slot paa Taasinge, Søn af Christian IV og Kirstine Munk; f. 26 Juli 1622
paa Frederiksborg, f 1656 som svensk Officer i en Træfning mod Polak
kerne ved Lublin.
Karel van Manders Værksted. Hel, staaende Figur. En face t. Venstre.
Sort Dragt med Guld, Guldmorsærmer; sort Kappe, som han svøber om
sig. Langt, brunt Haar; lille Overskjæg og Fipskjæg. Kniplingskrave.
Graa Handsker med Guldmorskraver. Stok i højre Haand, venstre i Siden.
Guldmorsstrømpebaand med Sløjfer. Paa Skoene store Rosetter. Graa,
halvlange Strømper med Kniplingskrave og derunder røde Strømper, der
gaa op under Knæbenklæderne. Baggrunden blaat Drapperi med Guld og
Ædelstene. Tilvenstre Vaaben. H. 218, B. 104.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Billedet er i Oktober 1858 afgivet fra Frederiksborg Slots Loft til Rosenborg.
Foruden det her gjengivne Billede findes ogsaa i I Bind af dette Værk et
Portræt af Valdemar Christian.
Ligesom Christian IV.s øvrige Børn med Kirstine Munk fik Valdemar Chr.
en krank Lykke, og han døde tidlig, ikke 34 Aar gammel. I Leonora Christinas Selvbiografi omtales han som temmelig upaalidelig, hans egen Moder
kalder ham et „Fordærvelsens Barn“ og udtaler det Ønske: „Gud fri mig for
ham, Gud for sin blodige Sveds Skyld lade mig aldrig faa ham se her i
Verden.“ Aarsagen hertil var vel mest den, at han plagede Moderen med
Anmodninger om Penge, ja endog søgte at true hende til at afkjøbe ham
Breve, der vare kompromitterende for hende. Vald. Chr., som stedse var i
stor Pengeforlegenhed, da han intet kunde opnaa hos Frederik III og var
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Greve af Slesvig og Holsten,
Kong Christian den Fjerdes Søn.
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henvist til sig selv, søgte gjentagne Gange Forsoning med Kongen og angav
Moderen og Ulfeld som dem, der vare Skyld i, at han ikke før havde under
kastet sig, og i, at han havde søgt Tjeneste i S verrig (Birket Smith, Leonora
Christina I, S. 265).
Blandt alle, der hørte I il Svigersønnepartiet, var Vald. Chr. sikkert mest
i Unaade hos Fr. III, thi Samtiden tillagde Ulfeld den Plan at sætte Vald.
Chr. paa Thronen istedetfor Hertug Frederik, til hvem Adelen nærede Mis
tillid. (Birket Smith I, S. 177.) Udover Drøftelserne er denne Plan dog
ikke kommet.
Derimod synes Vald. Chr. i Faderens Levetid at have gjort sig Forhaabning om at bestige Czarernes Throne, og hans Bryllupstog til Rusland 1643
for at ægte Czar Michail Feodorovitschs Datter Irene var vel hans Livs mærke
ligste Begivenhed. (Se herom: Nyrup, Grev Vald. Christians Ruslandsfærd
1643-45, i Historisk Tidsskr. 6 R. 3 Bd. S. 237 ff.)
Allerede 1641 havde Vald. Chr. været i Rusland. Slange (S. 1094) be
retter herom: „I S verrige opvakte det ellers nogen Eftertanke, at Kongen i
dette Aar sendte Græf Valdemar-Christian til Rusland, udi det Gesandtskab,
som blef skikket til Grotfyrsten, og afgik herfra udi Julii-Maaned, med tre
Kongelige Skibe, som Sigvard Gabrielson havde Befalning over; Seyladsen gik
til Riga, hvor fra de siden ginge til Lands til Moskov. Gesandterne vare forbemældte Græf Waldemar-Christian og Gregers Krabbe til Tostelund, Danmarkes Riges-Raad: De hafde i Befalning, at fornye det gamle Venskab med
det Russiske Hoff, giøre Forslag om alle Stridigheders Ophæfvelse ofver Grændserne mellem de Norske og Russiske Lapper, og om et nyt Forbunds og
nærmere Venskabs Slutning. At Græfven ellers blev medskikket, er blefven
sagt og troet at skulde være skeet, efter den Danske Factor i Muskov Peter
Marselii Forslag, og at hånd skal have været den første, der gaf Leylighed
til den Tanke, som baade det Danske og Russiske Hoff fattede om et Giftermaal imellem Kongens Søn og Czarens eniste Dotter Irene. Saa vist som det
nu er, at Marselius siden er blefven brugt i denne Handel, og kand maaskee
vel hafve været den første, som advarede Kong CHRISTIAN derom, saa var
dog Czaren ikke ved hannem bragt paa denne Tanke. Den rette Begyndelse
til denne hele Handel, som af ingen hidindtil er opliust, var saaledes: Czar
Michael Fedrowitz hafde haft, foruden Printz Alexius, en ældre Søn, som hånd
høyt hafde elskel, og da samme var død, u-maadeligen sørgede ofver. Siden
henvendte hånd sin Faderlige Kiærlighed meest til sin Daatter Irene, og i Be
tragtning, at hånd var omendskiønt ey gammel, dog en krænkelig og svag
27
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Herre, ynskede at kunde finde et Partie for hende af nogen større Vigtighed,
Magt og Anseelse, end ihlant sine egne Undersaatter. og hvorved hans Huus
kunde bestyrkes, saafremt hånd self ved Døden skulde afgaae, imedens hans
eniste Søn Alexius, der var fød Anno 1630, endnu var i sine Bårne-Aar. Ja
han ønskede at kunde bekomme saadan en Sviger-Søn, der kunde uden Vanske
lighed bestige Thronen, saafremt den unge Alexius skulde ogsaa vorde ham
ved Døden frarøfvet. Disse Tanker, saasom hånd ey kunde overlægge dem
med sine egne Rysser, aabenbarede hånd for een sin fortroede Tiener og
Gunstling, som var hans fornemmeste Tolk, ved Nafn Johan Boker von Deklen,
en forstandig Mand, vel studeret og som hafde reyst ud i mange Lande, og
kiændte de fleeste Hoffer. Denne Mand var fød i Kiøbenhafn af Tyske For
ældre; Hånd fortalte Czaren om Kong CHRISTIANS Familie, og at derudi var
en ung Herre, udaf det Egteskab med en Dansk Adels-Frue, hvilken Søn
meget elskedes af Kongen, som hafde skikket ham til et og andet Hof, og
skulde vel maaskee samtykke at hånd blef en Sviger-Søn af Czaren. Dette
fandt straxen Indgang i Czarens Sind.“
I Sommeren 1642 kom Vald. Chr. hjem fra sin russiske Ambassade. Han
var ble ven vel modtaget, men „hvad Princessen angik, da omendskiønt Græfven
ynskede og gjorde sig megen Umage for at se hende, kunde det dog intet
lykkes ham, saasom sligt var imod Nationens Viis og Ærbarhed; Hånd motte
nøyes med at blive forsikret om, det hun var sund og velskabt. Mand gjorde
ham ellers stor Forhaabning om Lande, Provintzer og Stæder samt en over
flødig Skat af Penge, Juveler og andre Kostbarheder, han skulde have til
Medgift. Czar Michael, en mild og andægtig Herre, hafde nu ikkun tvende
Børn i Lifve, Printz Alexius, som den Tid gik i sit 12 Aar, og Princessen
Irene, som var nogle Aar ældere. Czaren var ikke gammel men af maadelig
Helbred og hvis den unge Printz faldt af, tilhørte Thronen Irene og hendes
Mand.“ (Slange, S 1135.)
I Juli 1642 kom et russisk Gesandtskab til Danmark og blev modtaget
af Chr. IV med stor Højtidelighed. Kongen sad paa en Throne med Scepter
i Haanden og modtog Czarens Taksigelse for det nylig tilsendte Gesandtskab.
Om Giftermaalet blev forhandlet særskilt mellem Ulfeld og Gesandten.
Atter i 1643 sendtes et russisk Gesandtskab, som „medbragte de Vilkor
hvorpaa Czaren ynskede og meget høyt atlraaede at den Egte-Forbinding
imellem hans Daatter og Græfven motte sluttes og gaae for sig“ (Slange,
S. 1160), og samme Aar tiltraadte Vald. Chr. paany Rejsen til Rusland. Ud
giften ved et saa kostbart Foretagende har sikkert voldt Christian IV adskillig
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Vanskelighed; 29 Juni 1643 skriver han: „Och motte Jeg uel uyde, huorfra
dy myddel skulle komme at gørre myn Søn Hertzogs friderigs Bilager, item
Staa greff Woldemar Christians Reiisse henad Muskou, item at flytte Enke
dronningen aff Suerrig offuer ad Piiissen, Och enda s'alfe penge til Gesand
terne, som er sendt henad Ossnabrigge“. (Egenhænd. Breve, S. 363.)
Sundtolden maatle dække Beløbet; 8 Aug. skriver Chr. IV: „Tolierne y
Helsingør skal Eptherhanden sette femthcn tusind daler tiilsyde, som dy ymod
greff’ woldemar Christians Reiisse ad Muskou skal tiilstylle Rigens Hoffmeister
Och aff* hannem sig lade kuytere“. (Egenhænd. Breve, S 378.)
Hermed var det dog langtfra gjort. Samme Maaned skriver Chr. IV til
Korfits Ulfeld: „Dii Muskouyterske gesandter Erre heer ankommen, Gud giffue,
at man sa sandt haffde greffuen med hans Compani affsted. Du skaldt see,
at ded uyl staa hårdt, før end greffuen kommer Nogenstedtz. Hånd for
mener at dy 15 tussind daler, som Jeg haffuer loffuit att forstrecke, skall
først amploeris Naar hånd kommer y Musko. . . . Greffuen bylder sig ind, at
hånd uyl formere syn statum heer pa den manehr, som grodtfyrsten hannem
der y landet achter at holde, huilckit inted kan Skee. Naar hånd kommer
diid, da ma dy forliigis derom. Vale. Glyckxborg den 30 Au. Anno 1643“.
(Egenhænd. Breve S. 383.)
Vald. Chr. var sikkert en kostbar ung Herre. I September skriver Chr.
IV atter til Ulfeld: „Greffue woldemar Christian begiififuer sig y morgen herfra
pa ueyen henad Danmarck, wor Herre giiffue hannem lycke til syn Reysse.
Her haffuer hånd kost mig store Penge, Gud giffue at ded motte Enda bliffne
derned Seer du hannem Icke paa henderne, da er hånd aff* med dy Penge,
Jeg haffuer forstrackt hannem med, førend han kommer aff* køben:, wansiit att
hånd haffuer fat her alt ded. han fast haffuer pegiit pa, Saat ded beløber sig
foruden ded, som skredderen fiick med siig herfra, 20 tussind daler“. (Egen
hænd. Breve S. 392.)
Chr. IV, som kjendte sin Søn, havde itide sørget for en erfaren Rejse
ledsager, „en god Directorem“, som Kongen udtrykker sig. Alleiede i Juni
havde han skrevet til Korfits Ulfeld: „En dychtig Kaarl uyl opledis til en
Marskalck som kan følge woldemar Christian henad Muskou, tii ded tiener
inted, at en ung lecker commanderer en anden“. (Egenhænd. Breve S. 365.)
Valget faldt paa Adam Heinrich Pentz, som tidligere havde rejst med Greven.
Som man kunde vente, sørger Chr. IV personlig for en Mængde Detailler
m. H. t. Sønnens Udstyr, Gaver til Bruden etc. „Ded uyl halfuis y Acht“ —
skriver han — „att der bliiffuer giiordt kyster y tyde tyl Greff waldemar Chri27*
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stians Tøy y tyde, ty der er endnu ingen giiordt tyl hans tøy“. (Egenhænd.
Breve S. 347.) „Ded kleede, som farued uar, haffuer suardt hiiolppen pa
Greffuens Lyberi, ly der uar inted y Hamborg at bekomme“. (S. 389). „Tøiiet
til Greffuens libery Er sendt henad køben:. Och kan klederne snardt gørris
ferdig, om Skredderlauyd y køben: uyl uerre nogiit fliittig derudj.“ (S. 394.)
Angaaende de Gaver, der skulde medbringes, skriver Kongen 25 Sept.:
„Et breff tyl Gesandterne, som Er befahliit at drage henad Muskou, at man
dem tilskycker Nogle Packfbder med Sylbergeskiir, Huoraff. halffpardten skal
præsenteris grodtfiirsten Och den anden pardt grodtfiirstens datter, Naar gud
uyl, at Bylagerit skal selebreris. Naar tyden Er, att dedsamme skall offuer
leffueris, daa skall ded haffues y acht, at ded skeer ued mange folck pa den
Riissiske maner“ (S. 398).
„Eptherdi man inted kan fa Sadel och Tøy ferdig til dy ganger, som
Grodtfiirstens Søn skulle sendis da kan man sig imod Gesandten Petro Marselio vndskyldige, at ded nu inted skeer, fordi Jeg pa forarit achter at sende
Grodtfiirsten nogle Heste, med huilcke samme Ganger skal komme. Ty ieg er
uys derpå, at Prindtzen inted haffuer sadan Sadel, som tyener til en ung
Herre. Och epthersom jeg haffuer loftuit Greff woldemar Christian et carchenet item thuende Armeband och thuende Ørgeheng til hans frøcken, Da
sender jeg Dig samme Stycker nu herhuos“ (S. 402).
Alt forud havde Ghr. IV været betænkt paa at skaffe Ædelstene som
Gave til den russiske Prinsesse, og 8 Juni skrev han til Ulfeld: „Da Eptherdi
sliight uden present til Brudden inted kan forrettis, Och Saphirer offuer andre
Steene .estimeris der y landit, Och y danmarck pa wnderskedtlige steeder
findis Saphiirer, Huorfor du skaldt uerre derom at Erphare, om man for penge
kan bekomme nogen .... Och Eptherdi jeg haffuer Endnu seiffuer En hob
sma Saphiirer y Ett aff skaben y ded Røde kammer, som Jeg uylle haffue
hiid, Da sender Jeg dig herhuos Nøggelen tyl samme Kammer . . .“ (S. 350).
For Chr. IV var Hovedfoijmaalet med Vald. Christians Sendelse at opnaa
Alliance med Rusland mod den fælles Fjende, S verrig. Kun med dette for
Øje forstaar man, at der paa et for Riget saa ulykkeligt Tidspunkt blev ud
givet saa store Summer. I det kejserlige Rustkammer-Palads (Orushejnaja
Palata) i Mosko v opbevares endnu en Mængde af de pragtfulde Gaver, Vald.
Christian førte med sig. (Om disse se: Antiquités de l’Empire de Russie. —
Le Trésor de Moscou. —• C. Nyrop, Danske Sølvarbejder i Rusland, Tidsskr.
for Kunstindustri 1889.)
En samtidig Fortegnelse over Vald. Christians og Gesandternes Gaver til
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Czaren findes i et lille hollandsk Flyveblad, Moscovitische Tijdningen. Extract
schrijven nyt de Schanse te Nyen de Dato den 26 April 1644, s’Gravenhage
1644: Først 6 skjønne, brune Heste med silkebroderede Tæpper; dernæst 20
store og middelstore sølvforgyldte Pokaler, 1 forgyldt Haandfad med tilhørende
Kande, 2 forgyldte, kosteligt drevne Kander, 1 stor forgyldt Skaal, hvori en
„Plumagie“ af Diamanter, 18 forgyldte Confectskaale, 4 forskjellige Perlemodersarbejder paa forgyldte Fødder, 1 stor forgyldt Gonfectskaal med et Æble
i Midten og sex forgyldte Æbler i Randen, 1 Løve af Sølv med et Blækhus
foran i Hovedet, 8 forgyldte, kosteligt drevne Haandfade, 1 Enhjørning af
Sølv, en Svane af Sølv, 1 Hjort af Sølv (alle tre Stykker kosteligt udførte og
drevne); 45 forskjellige forgyldte Pokaler, udførte med Kunst, 1 Træ af Sølv,
hvoruntier en Gupido, en Fortuna og en Bacchus, hver med en Confectskaal i
Haanden og desuden med nogle Confectskaale paa Stammen, 1 Koralgren paa
en Klippe med vilde Dyr og øverst paa Grenen en Porcellainsskaal, 7 dybe,
forg. Skaale og en temmelig stor Gonfectskaal, hvori nogle Rariteter (Tidsskr.
for Kunstindustri 1889, S. 101).
Foruden disse 114 Stykker medbragtes jo, som ovenfor omtalt, adskilligt
mere, og da der her i Landet er bevaret forholdsvis lidt af den Tids danske
Guldsmedekunst, medens det, der findes tilbage, mere og mere forringes ved
udenlandsk Opkjøb af de bedste gamle Sølvgjenstande, er saaledes den danske
Samling i Orushejnaja Palata i Moskov af en overmaade stor Betydning for
Studiet af den Tids danske Kunstindustri.
Valdemar Christians Følge stod i Forhold til Gavernes Mængde. Med
Greven fulgte 269 Mand og med Gesandterne 60 Mand. Foruden Marskallen
var der Overskænk, Kammerjunker, Jægermester, Hofjunkere, „Enspændere“,
Præst, Apotheker, Læge, Sekretærere, Skrivere, Kammertjenere, Drabanter,
Trompetere, Pavkeslagere, Kjøkkenfolk, Staldfolk, Sadelmager, Sværdfeger,
Bøssemager. Guldsmede, Perlestikker, Fyrværker, Drejer, Postej- og Brødbagere
m. m. (Hist. Tidsskr. 6 R, 3 B. S. 240).
Om Rejseruten skriver Chr. IV 10 Sept. 1643: „Ded holdt hårdt, førend
man kunde bliffue ens om, huor man uylle lande y Priissen, dog er ded nu
sluttit, At, om gud uyl, da skal Greffuen med dy fornemste ga henad Meemelen,
Och ded gemene Gesindeken med Hest och uogen skal ga henad Riga, Huorfor der skal haftuis styrem end ued Hånden, som erre kendt paa dii Steeder“
(Egenhænd. Breve).
Det blev dog ikke i Memel, men i den polske By Dantzig, at Valdemar
Christian kom i Land. Muligvis har dette været paa Grund af Storm. Hans
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Friis til Glausholm, der som Kammerjunker ledsagede Expeditionen, fortæller,
at de vare „underveis i største Livs-Fare, eftersom tvende af vore Skibe forgikkes, og vi selv med Nød undkomme“. (Danske Magasin IV, S. 137.) Et
af Bagageskibene, hvori bl. a. var 5 Karosser med Heste og Seletøj, strandede
ved Libau, hvori den russiske Livlæge Wendelin Sybelista, som har tilføjet
sine Bemærkninger paa et gammelt Haandskrift, der omtaler Vald. Christians
Rejse, seer et „malum omen“ (Büsching, Magazin für die neue Historie und
Geographie X, 1776, S. 213).
Den 1 Novbr. 1643 holdt Vald. dir. sit Indtog i Dantzig, og efter at
han af Byens Øvrighed var ble ven vel modtaget og „bis zum 7ten Nov. reputierlich gehalten worden“, drog han videre gjennem Polen og Hertugdømmet
Preussen. Han besøgte Vojevoden i Marienburg, og naaede over Ellfing og
Braunsberg til Königsberg, hvor han blev „gar stattlich gehalten“ hos „die
Churfürstliche Frau Wittwe“. Dernæst besøgte Vald. Chr. „die königliche
Frau Wittwe aus Schweden“, Marie Eleonora, Gustav Adolfs Enke; hvorefter
Rejsen gik til Vilna, „hvor Kong Uladislaus af Polen den Gang holdt sit Hof
og undfangede os“ - fortæller Hans Friis — „med største Naade og Magnificentz, defrayerede og vores gandske Svite, saa længe vi vare her ved Hoffet,
og beviiste os ellers al Kongelig Naade, med adskillige Divertissementer, af
Jagt, Dyr-Fægten, og andet“. (Danske Magasin IV, S. 137). De fornemste i
Polen og Lithauen gjorde deres Opvartning hos Vald. Chr., som blev „in
grossen und fürstlichen Ehren gehalten“. Ved Afrejsen fik han som Foræringer
en Diamantring til 4000 Rd., et „Kleinod auf den Hut“ til 3000 Rd. og en
..Fensterkutsche“ (Vogn med Vinduer) med syv statelige, abildgraa Heste.
I Byen Pieskov ved Peipus Søen modtoges Vald. Chr. af den russiske
Bojar Jurij Andrejevitsch Sitskij med Følge samt et Kompagni Adelsmænd, to
Kompagnier Strelitser og et Kompagni Kosakker. De medbragte til Greven
to Slæder, en lukket, der „auswendig mit rothem Sammet, mit Gold und
Silber bordiret war“, og en aaben „mit rothem Tuche bezogen“. I Byen mod
toges Vald. Chr. af Øvrigheden og Borgerne, som skænkede ham Gaver af
Guld, Sølv, Zobelskind, Fløjl og Atlask samt overrakte ham Salt og Brød,
hvilket, som det i Gesandtskabsberetningen bemærkes, „er hos Russerne et
Troskabstegn og en Ære, som ellers ingen uden Grotfyrsten selv vederfares“.
(Büsching X, S. 219. - Hist. Tidsskr. 6 R. 3 B., S. 249.)
Over Novgorod gik Rejsen videre til Moskov, som man naaede 21 Jan.
1644, og hvor Vald. Chr. — beretter Hans Friis — modtoges med „største
Solennitet og Ære“. Czarens Livlæge, Wendelin Sybelista, fortæller, at Greven
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blev modtaget med „plus quam regia pompa“, og Ceremoniellet, saaledes som
det beskrives i den gamle haandskrevne Beretning (Büsching X, S. 219 f.),
synes at have været særdeles pragtfuldt. 36 Kompagnier Adelsmænd med
flyvende Standarter, og 600 Ryttere i røde Uniformer rede foran Vakl. Chr.
og hans talrige, prægtigt udrustede Følge. Greven kørte selv i en af Czaren
- skænket, prægtig Slæde, og fra Forstaden til Slottet stod opstillet „Ihro Zar.
Maj. ganze Leibgarde von 10000 Mann stark in 18 Brigaden bestehend und
eine jede Brigade in absonderliche Liberey bekleidet“. Tropperne vare op
stillede „ohne Ober- und Untergewehr“ for at betegne, at hans grevelige Naade
skulde modtages ikke som en Fremmed, „sondern als ein in das grossfürstl.
Haus eingepropfter“. Vakl. Chr. skulde allerede nu betragtes som Medlem af
det storfyrstelige Hus, „welches keinesweges wegen Devotion und Treue Dero
Reichs Unterthanen solcher Gewehr bedürftig, und alle Zeit sicher leben
könnte“. Ligesom andre Stæder overrakte Moskov Greven Salt og Brød og
kostbare Gaver. Selv de engelske og hollandske Kjøbmænd hyldede ham og
bragte ham Guld, Sølv, Skarlagen og Rariteter.
Den 25 Jan. om Aftenen kom Czaren selv til Vald. Chr., viste ham stor
Venlighed og erklærede, at han vilde antage ham som Søn istedetfor den, han
havde mistet. Tre Dage efter var den officielle Audiens, hvor Greven og Ge
sandterne stededes for Czarens „klare Øine“. Indenfor Audienssalens Dør mod
toges de af den unge Czarevitsch. Czaren sad paa en Throne i pragtfuld Dragt
med Krone og Scepter, og Vald' Chr. bragtes til Sæde ved hans højre Side i
en guldbeklædt Stol. Czaren tillod ikke, at Vald. Chr. kyssede hans Haand,
men omfattede ham med begge Hænder, idet de med Hovederne berørte hin
anden. Følget blev det derimod af hans czariske Majestæt „Dero Zarische
Hand zu küssen erlaubet“. Gaverne fra Kongen af Danmark og Vald. Chr.
selv overraktes ved denne Lejlighed, og Greven modtog til Gjengjæld forgyldte
Pokaler, en Diamantkjæde, Zobelskind, tyrkiske og persiske Guld-, Sølv- og
Silke-Tæpper, Gyldenstykke, guldindvirket Fløjel. Atlask og Damask.
Ogsaa Czarens Gemalinde sendte Gaver, nemlig: „zwanzig Stück Cattun
und zwey Dosin Wischtücher“.
Om Festtaffelet efter Audiensen fortæller den polske Fyrst Radziwill i
sine Memoirer (Hist. Tidsskr. 4 R. 6 B , S. 124), at de fornemme Russere
gjorde en saadan Larm, at der maatte tales ind i Øret, hvis man skulde høre,
og at Czaren med Hænderne lagde Maden tilrette for Vald. Chr. paa Fadene.
Tallerkener og Kniv benyttedes ikke. Dette siges at have mishaget Vald.
Chr., men foreløbig tegnede dog alt godt, og Gesandterne sendte Indberetning

212

hjem om snarligt Bryllup. Snart skulde Vanskelighederne dog begynde.
Uventet stilledes der den Fordring, at Vald. Chr. skulde antage hans czariske
Majestæts Religion og Tro ved en russisk Omdaab. Hertil svarede Vald. Chr.
Nej, og „hverken ved Trusler eller gode Ord“ — fortæller Hans Friis — lod
han sig bevæge til at skifte Religion, hvorfor Czaren „omvendte sin Clementz
i største Unaade, og først drog os den halve Underholdning af, os var tillagt, siden lod han slet Høistbemeldte Hrr. Ambassadeurer med den gandske Svite
arrestere. Saa vi saaledes med den største Livs-Fare og andre utrolige Be
sværligheder laae der over Aar og Dag, indtil vor Herre endelig, ved Hans
Czariske Majestæts hastige Død uformodentlig forløste os, idet vi strax derefter,
enddog med uforrettet Ærende, blev forløvede at reise hjem igjen“.
Den Tilladelse til at rejse hjem, som Vald. Chr. i IV2 Aar ikke havde
kunnet opnaa, opnaaede han strax af den unge Czar Alexiej Michailovitsch, og
den 20 Aug. 1645 tiltraadtes Hjemrejsen.
At Vald. Christians Giftermaal gik overstyr, har neppe alene været be
grundet i Religionsspørgsmaalet, snarere i den almindelige politiske Situation,
thi medens Vald. Chr. befandt sig paa Rejsen, havde Sverrig uden Krigs
erklæring overfaldet Danmark (se ovenfor S. 10). I en Skrivelse til Residenten
i Stockholm, Peder Vibe, af 15 Sept. 1643 omtaler Chr. IV Sønnens Ruslands
færd og tilføjer: „Ded dy der y landiit (Sverrig) taler om kriig och wroe
ymellom Riigerne, dertil giffues dennom Ingen Aarsag. Mens uyl dy Endeligen deran, da hobis jeg, at dy som Christen 'uarer oss ad, førend dy beginder
nogit aff importans“.
Chr. IV havde dog for gode Tanker om sine Fjender. Allerede 12 Dec.
overskred den svenske Feltmarskal Thorstenson uden Krigserklæring Holstens
Grænser, og det ulykkelige Jylland oversvømmedes paany af Trediveaarskrigens
Horder.
Samme Dag, som Vald. Chr. holdt sit Indtog i Moskov, kunde svenske
Bude meddele Czaren, at Svenskerne havde besat Danmark, vel sagtens med
den Tilføjelse, at Chr. IV skulde „drives ud af Kongeriget“, som SvenskerenJacob de la Gardie udtrykte sig. Planen var jo dengang den samme, som
senere Carl Gustavs: fuldstændig at udslette Danmark af Staternes Tal.
Man forstaaer, at Czaren ved disse Tidender kunde blive betænkelig —
som Støtte mod Polen vilde Danmark jo nu blive værdiløs — og Sverrig
arbejdede nu i Moskov som før i Kjøbenhavn paa at hindre en Forbindelse
mellem det russiske og danske Fyrstehus. Maalet for svensk Politik maatte
jo være at hindre, at Danmark styrkedes ved Alliancer.
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At de politiske Forhold saaledes have havt deres store Betydning i Giftermaalssagen, bekræftes yderligere af Wendelin Sybelista, som udtaler: „Non
religio fuit causa non confirmati matrimonii, sed tantum praetextus, et nisi
Sueci praeveniendo invasissent Daniam vietores, et Zaar Mich. Fedorowitz
diem suum ex summo moerore animi obiisset, consummatum omnino fuisset
jam dudum connubium. Amabat enim Zaar principem Woldemarum intime.“
(Religionen var ikke Aarsagen til, at Ægteskabet ikke bekræftedes, men blot
et Paaskud, og hvis ikke Svenskerne vare komne i Forkjøbet og sejerrigt
havde oversvømmet Danmark, og Czar Mich. Fedorowitz ikke var død af den
store, sjælelige Sorg, vilde Ægteskabet allerede nu være fuldbyrdet. Czaren
elskede nemlig Prins Valdemar inderligt). (Busching X, S. 213.)
Det synes virkelig, at Czaren har næret venlige Følelser mod Vald. Chr..
og kun derved kan man forklare sig de atter og atter gjentagne Forsøg paa
at formaa ham til at skifte Religion. For at naa dette Maal maatte Greven
holdes i Fangenskab; tilsidst vilde han saa vel bøje sig. For Czaren, som
ønskede at sikre sit Dynasti, og — hvis Sønnen skulde dø, — ialtfald efterlade
Riget til en Svigersøn, var Vald. Chr. sikkert et ønskeligt Parti. Af Portræterne
fremgaaer. at han maa have været anselig af Ydre, og Fyrst Radziwill om
taler ham da ogsaa som „pulchræ staturæ et venustæ juvenis“ (en Yngling
af skjøn og yndefuld Skabning). Ogsaa hans Sprogfærdighed berømmer Fyrsten;
Vald. Chr. talte baade Tydsk, Fransk, Italiensk og Latin. Han forstod at
optræde med Værdighed, og paa sine Rejser i Frankrig, Nederlandene, England
og Italien (jfr. Fridericia, Adelsvældens sidste Dage, S. 55) var han altid
bleven behandlet som Fyrste. Ved en Hoffest i Bryssel stod saaledes Han
nibal Sehested ved hans Side ved Bordet og rakte ham Bægeret.
For Czaren selv — den første af Huset Romanov — var det ikke lykkedes
at faa en europæisk Prinsesse tilægte. Til Gjengjæld skulde Datteren have
en Prins, og da dette altsaa mislykkedes, forblev baade hun og hendes Søstre
ugifte.
Det opstillede Religionsspørgsmaal har muligvis oprindelig været et Paa
skud for at vinde Tid og se, om Danmark blev befriet fra Svenskerne. Men
meget taler for, at Sagens Afgjørelse senere er gieden ud af Czarens Hænder
og over i Gejstlighedens. Slange (Chr. IV.s Hist., S. 1288) fortæller, at
„Czaren, som det gjorde inderlig ondt, og som Græfven var forsikret om gierne
at hafve vildet eftergifve denne omtvistede Post, hvis hånd hafde tordt for
Patriarchen, græd bitterlig af Bedrofvelse“.
„Alle Russeres hellige Patriark“ i Moskov var en mægtig Mand. Hans
28

214
Hof kom i Pragt Czarens nær, og hans Indflydelse strakte sig langt ud over
det kirkelige, endogsaa til Bestemmelserne om Folkets Klædedragt. Ogsaa i
det ydre holdt han paa de østerlandske Ejendommeligheder, de lange Klæder
og det uklippede Haar og Skæg. At rage sig holdtes for Ugudelighed og en
Dødssynd. „Paa Dommens Dag vilde de opstandne Døde blive delte i to
Skarer, Guds Børn med de lange Skæg og de ragede Kjættere“ (Hist. Tidsskr.
6 R. 3 B., S. 283).
Men til disse ragede Kjættere i de korte Klæder hørte jo netop Vald. Chr.
og hans Folk, og skulde den danske Prins nogensinde komme til at herske
over det rettroende Rusland, maatte han dog først bringes til at indse, at det
ikke gik an selv at give Undersaatterne et slet Exempel ved en ganske ugudelig
Frisure og Paaklædning. Endnu mindre kunde det gaa an at lade ham gaa
udøbt omkring til offentlig Forargelse, thi den Overgydning med Vand, som i
Danmark kaldtes Daab, kunde i Rusland aldeles ikke accepteres. Nej, en
fuldstændig Neddypning maatte fordres (Büsching X, S. 262). Baade her
imod og mod det lange Skæg stred Vald. Chr. mandelig, det højeste, han
kunde strække sig til, var at deltage i Faste, af og til gaa i russiske Klæder
og lade Børnene i eventuelt Ægteskab antage Landets Religion. For at over
bevise hinanden gjorde begge Parter sig store Anstrengelser, og Grevens Hof
præst disputerede efter Ordre med de russiske Gejstlige; han argumenterede
ud fra den hellige Skrift; men da Russerne spurgte, hvad derved forstodes,
og fik til Svar, at det var det hele gamle og nye Testament, erklærede de
kort og godt, at det gamle Testament, Moses og Profeterne, vare „nichts zu
achten“, det gamle Testament var ophævet ved Christus (Büsching X, S. 262).
Enighed var saaledes vanskelig at opnaa, og det hjalp ikke engang, da Pa
triarken sendte Vald. Chr. en Skrivelse, der var 48 Favne lang, med Opfor
dring til at oversætte den og flittig studere den.
Her gjaldt det dog kun Ord. Værre var det, at Befolkningen af fanatisk
Had til fremmede viste en truende Holdning, saaVald. Christians Folk hyppigt
forulempedes, og flere ihjelsloges af Kosakkerne, som engang bl. a. „ermordeten
zvveene gar grausamlich“, da de fik fat i dem bagved Jerusalemkirken (Büsching
X, S. 247). Utvivlsomt har der været Planer om ved alle Midler at skille
Vald. Chr. af med sit Følge og ved Isolering tvinge ham til Eftergivenhed.
Thi Ønsket om at beholde ham opgaves intet Øjeblik. For Czaren var det
blevet en Æressag at sætte sin Villie igjennem; formelt vistes der stedse
en vis Hensynsfuldhed, selv om Fangenskabet var complet, og enhver Ansøg
ning om Tilladelse til at rejse hjem afsloges.
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De selskabelige Former overholdtes saa godt som muligt fra begge Sider.
Czaren og hans Søn gav Fester for Vald. Chr. og omvendt. I Büschings Be
retning fortælles om et saadant Gilde hos Vald. Chr., hvor Stemningen var
saa venlig, at efter Taffelet Czaren „nach der Ordnung alle und jede, so in
ihrer Gräfl. Gnaden Gemach vor der Tafel gestanden, mit einem Schälchen
Brandtewein begnadet, imgleichen auch nach Jhro Zar. Maj. gab der Zarewitz
aus selben güldenen Schälchen, einem jeden mit eigener Hand zu trinken“.
Da der fra Zarens Side under Festen viste sig stor „Liebe und Zuneigung
gegen Ihro Gräfl. Gn. in sehr freundlichen Worten. Geberden und Umfangen“,
fandt en Russer Øjeblikket gunstigt og foreholdt paany Vald. Chr., hvor stor
en Glæde det vilde vække, naar han forenede sig med Czaren i Troen, „worauf
Ihro Zar. Maj. mit den Augen liebaügelte: Ihro Gräfl. Gn. aber gaben zu Ant
wort: es könnte wol Liebe und.Freundschaft sein ohne Vereinigung in Religion
und Glauben“.
Forsøget var mislykkedes, men Stemningen forstyrredes dog ikke, og da
den samme Russer senere vilde rejse Religionsspørgsmaalet, „ward Ihm be
fohlen abzutreten, dessen er sich nochmalen aus Trunkenheit verweigerte,
daher endlich der Zarewitz aufgestanden, ihn bey dem Rocke an der Brust
gefasset und ihm befohlen wegzugehen, und er war alsobald von zweyen von
Adel weggetrecket. “
Som Festens Slutning tilbød Vald. Chr. til Czarens Ære selv „die Her
pauken schlagen“ . . . „und rührten Ihro Gräfl. Gn. darauf die Pauken, welches
Ihro Zar. Maj. sonderlich wohlgefiel, bedankten sich derowegen gegen Ihro
Gräfl. Gn. mit Umfahung und wiederholten freundlichen Küssen.“
Hvad der ikke kunde opnaaes hos Vald. Chr. ved gejstlig Veltalenhed
eller Czarens Venlighed, søgtes naaet ved at forestille ham Prinsesse Irenes
Skønhed, man vidste sikkert „dasz sie, die Princeszin, ihrer Schönheit nach
Ihro Gräfl. Gn. allerdings wohlgefallen und sie die Zeit ihres Lebens ihres
Herzens Contentement haben würden. Zu dem möchten Ihro Gräfl. Gn. sich
auch nicht die Gedanken machen, dasz die Princeszin sich nach moscowitischer
Manier den andern Weibern gleich ofte voll und trunken söffe; gar nicht: Sie
lebe mäszig und wäre ihre Lebenstage nicht mehr denn nur einmal trunken
gewesen etc.“
Under alt dette kæmpede Danmark den fortvivlede Kamp, hvis Slutning
blev Begyndelsen til Rigets Sønderlemmelse, og et af Vald. Christians Breve
til Czaren viser, hvor stærkt det pinte ham ikke at kunne staa ved sin Faders
Side i Krigen mod Sverrig: „Gott weisz“ — skriver han - „wie schmerzlich
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sehr wir bedawren, dasz Wir Vnsere Zeit vndt Junge Jahre alhie in solcher
gestalt fast Vnnützo hinbringen müszen Vndt dieselbe mit Vnseren Leuten bey
itzigen laüffen nicht anwenden mögen, Ihrer Königl. May. undt dero König
reichen vndt landen zum besten, denen Wir sonst grosze dienste thun könnten,
wenn Wir schon längst erlassen itzo kegenwertig weren . . .“ (Hist. Tidsskr.
6 R. 3 B., S. 305).
Et mundtligt Sammenstød mellem Czaren og Vald. Chr. havde allerede
tidligere fundet Sted, og Greven havde endog brugt det Udtryk, at Czaren
handlede som en Tyran.
At Tanken om Flugt maatte beskæftige Vald. Chr., er forstaaeligt, og
Forsøget blev ogsaa gjort, men mislykkedes. I den Tverske Port blev han
standset af nogle drukne Strelitser, og der blev herefter givet Ordre til, at
ingen af de Danske fremtidig maatte lades udenfor den hvide Mur (Büsching
X, S. 227 — 28). Ifølge russiske Kilder kom Vald. Chr. Kl. 3 om Natten til
den Tverske Port med 15 Mand og søgte at tiltvinge sig Gjennemgang. Der
opstod en hidsig Kamp, og de Danske maatte trække sig tilbage. I Nærheden
af Prinsens Bolig fik de Forstærkning, og under en ny Kamp dræbtes en
Russer, sex saaredes og en Fange toges tilbage. (Hist. Tidsskr. 6 R. 3 B.,
S. 304).
Den Frihed, som ikke kunde opnaaes ved Magt, kom altsaa ved Czarens
pludselige Død, og den nye Czar, som synes at have været mere aandsfri end
sin Forgjænger, viste dette ved at løsgive de Danske. Endnu gjorde han dog et
Forsøg paa at beholde Vald. Chr., og under Audiensen bad Czaren ham i sin
Moders Navn om at gaa over til den græske Tro. I et højtideligt Møde
rettede Patriarken for sidste Gang samme Bøn. Han optraadte med hele sin
Pragt, og i den Büschingske Beretning fortælles, at han i sin hvide Hue med
lange Øreklapper „einen Jagthund mit groszen hangenden Ohren nicht ungleich
präsentireten.“
Dette Forsøg blev det sidste, og endelig kunde Vald. Chr. tiltræde Hjem
rejsen under lignende Æresbevisninger som ved hans Ankomst og med rige
Gaver fra Czaren.
Heller ikke i Danmark fandt Vald. Chr. noget blivende Hjem. Allerede
1645 drog han til Erkehertug Leopold for at tjene i den kejserlige Hær. Tilsidst tog han Tjeneste hos Carl Gustav og faldt 1656 mod Polakkerne ved
Lublin.

Hans Ulrik Gyldenløve,
Koni; Christian den Fjerdes Søn.

Gyldenleve, Hans Ulrik, Søn af Christian IV og Karen Andersdatter,
Befalingsmand paa Kronborg og Frederiksborg; f. 10 Marts 1615 paa
Kronborg, f der 31 Jan. 1645.
Wuchters? Knæstykke. En face t. Højre. Blond Haar, Over- og
Fipskæg. Nedfaldende Kniplingskrave; Brystharnisk med Kongens Billede
i Brillanter; rødt Skulderskjærf; gnl Læderkøllert; Guldmors Ærmer og
Benklæder. Kniplingsmanchetter. Kommandostav i højre Haand, venstre
støttet paa Kaarden. Søjle og gult Drapperi. I Baggrunden Kronborg og
Helsingør. Inskription tilhøjre. H. 132 B. 109.
Billedet er i Oktober 1858 afgivet fra Frederiksborg Slots Loft til Rosenborg.
„De største Regentere have undertiden de største Aventures udi deres Ægte
skab. og Amours“, bemærker Holberg, (Danmarks Riges Historie, Tom. II, S. 884),
og dette gjælder ikke mindst Chr. IV, som foruden sit Ægteskab med Dron
ning Anna Cathrine havde. Forbindelserne med Kirstine Munk, Kirsten Mads
datter. Karen Andersdatter og Vibeke Kruse (Suhm, Nye Saml, til den
danske Historie I, S. 97).
Om alle disse Forbindelser gjælder det, at Chr. IV, saavidt det stod i
hans Magt, samvittighedsfuldt sørgede for sit Afkom. I sine „Efterretninger
om Fru Karen Andersdatter“ (Nye danske Magasin II, S. 1) skriver Professor
Abraham Kali: „Historien ærer vor Christian, hvadenten han betragtes som
Konge eller i sine private Forbindelser, som Husfader og Ven. Svagheder
træffer man vel hos ham, men iblandt alle de Svagheder, eller om man vil
saa kalde dem, endog Fejl og Laster, af hvilke vel endog de værste ofte om
skabes til kongelige Forlystelser, er det dog kun de mest uovervindelige, Kjærlighedens, for hvilke Christian den Fjerde giver sig tabt. Og dog endog her
udmærker han sig ved den retskafne og faderlige Omhyggelighed, han udviser
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for de Væsener, som han erkjender at skylde sig Tilværelsen. At Sønnerne
skulde blive nyttige Borgere og Døttrene værdige til at blive hans dueligste
Embedsmænds Hustruer, beskjæftiger ham daglig, uden at hans Omsorg for
deres Opdragelse, naar den endog nedlader sig til de mindste eller vel endog
de ubetydeligste derved forefaldende Omstændigheder, bringer ham til at for
glemme eller forsømme endog det allermindste af, hvad som kan udfordre Re
gentens Opmærksomhed“.
„Anno 1613“ — fortælles i Amores Christiani IV11 — „fattede Kongen
Kierlighed til Karen Andersdatter, hvis Fader var Borgemester udi Kjøbenhavn,
som var tilsagt en Præst udi Kjøge, navnlig Mag. Niels Glostrup, men Kongen
fandt saa stor Behag udi hendes Skjønhed paa et Bryllup, at da han havde
et Par Gange danset med hende, førte han hende med sig paa Slottet og
beholdt hende hos sig; med hende avlede han Ao. 1614 Hans Ulrich Gyldenløw, som siden blev Befalingsmand over Cronborg . . .“
Mag.• Niels Glostrup synes at have trøstet sig. Han fik Kjøge Sognekald
og Karens Søster Anna; 1617 blev han Biskop i Osloe. Efterretningerne om
Karen Andersdatter ere temmelig sparsomme; ifølge Bricka (Dansk biogr.
Lexikon I, S. 216) var hun Datter af en Skriver paa Bremerholm, Anders
Hansen.
Da Chr. IV skulde giftes med Kirstine Munk, trak Karen Andersdatter
sig tilbage fra Hoffet. Hun fik i Forlehning Øen Hveen, som hun havde i
24 Aar, indtil hun mistede den paa Grund af „en Kjerlighedshandel, hvori
hun indlod sig med een, saaledes som Kongen kalder ham, af hendes Op
vartere“, en studeret Person ved Navn Niels Nelausen. Kongen vilde ikke
vide af Giftermaalet og skrev til Frederik Urne, Slotsherren paa Kronborg, at
han skulde „lade tage hendes Junker Snarensvend ved Hovedet“ og sende
ham til Slotsfogeden paa Kjøbenhavns Slot. Senere blev dog Chr. IV formildet
og forhøjede Karen Andersdatters Aarpenge, der ogsaa udrededes af Fr. III.
Den omhyggelige Opdragelse, som Chr. IV stedse gav sine Børn, enten
de vare fødte i eller udenfor Ægteskab, kom ogsaa Hans Ulrik tilgode. Hans
Lærer var Jens Dinesen Jersin; senere besøgte han Sorø Akademi, og 1629
rejste han med Hertug Frederik i Frankrig {Lind, Christian IV og hans
Mænd paa Bremerholm, S. 299 f.).
Det var Chr. IV.s Plan, at H. U. skulde uddannes i Søvæsenet, og
27 Febr. 1634 skriver Kongen fra Flensborg: „Rentemeisterne skall fortiinge
Hans wldriich v kost huos gaadt folck y køben: ded næste Slottiid Skee kan,
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Paded hånd distobedre ded, som hannem Paa holmen Och udi Archeliit at
lehre befahliid, kan Sette y werk“ (Chr. IV egenhænd. Breve).
Efterat have gjort forskjellige Sørejser fik H. U. som Underadmiral Skibet
„Norske Løve“ og samme Aar (1640) Ordre til med dette Skib og „Delmenhorst“ at føre Hannibal Sehested til Spanien og derefter strax sejle hjem.
Paa Rejsen skulde H. U. have Undervisning i Navigation af en ung, dygtig
Mathematiker, Poul Wurtz fra Husum; men det var til ingen Nytte, da „han
(H. U.) havde intet Hoved eller Ingenium dertil“ (Otto Sperlings Selvbiografi
ved B. Smith, S. 103).
Hjemrejsen gik dog ikke ganske efter Instruksen, idet H. U. gik i Land
med Sehested og blev der, indtil denne sendte ham hjem. H. U. havde
nemlig ved sine Udsvævelser paadraget sig epileptiske Anfald, som først brød
ud under en Tyrefægtning, som Kongen af Spanien gav til Ære for den
danske Ambassadør. Sperling (S. 99) fortæller herom: „Hos os tildrog sig
ogsaa et ynkeligt Tilfælde, thi da hele dette Spil omtrent var til Ende, og
Dagen heldede, faldt Hans Ulrik ned imellem os som epilepticus. Vi førte
ham ind i det nærmeste Kammer og trak hans Vams af, og jeg bandt strax
begge hans Arme med Hosebaand og strøg ham under Næsen og i Tindingen
med Slagbalsam, som jeg havde hos mig, hvorved han blev lidet vederkvæget,
men var han dog temmelig fortumlet i sit Hoved. Vi bragte ham altsaa ned
i en Carosse, og tre af os kjørte hjem med ham. Jeg lod strax aabne en
Aare paa ham af en Frantsos, Ambassadeurens Bartskjær, og tappede meget
Blod af ham, thi han var saa blodrig, at de spanske Damer troede, at han
havde malet sit Ansigt, som Kvinderne plejer at gjøre i Spanien, thi hans
Hud glindsede og var ligesom spændt af Blod. Jeg gav ham ogsaa nogle
Medicamenter af mit Rejse-Apothek, saa at han 3 Dage efter igjen var ganske
restitueret. Men eftersom han førte et meget uordentligt Levned med Drikken
og megen Spisen, saa at han fast ikke kunde blive mæt, fik han igjen et
Anfald, da han engang var i en Kirke med andre af vor Suite. Da han nu
var bleven bragt hjem, lod jeg igjen tappe temmelig meget Blod af ham og
brugte nogle indvortes, hovedstyrkende Medicamenta til ham og forordnede
ham en god Diæt, thi han lod sig saa temmeligen sige af mig, efterdi jeg
remonstrerede ham den Fare, som vilde opstaa af den hidtil førte Diæt, nemlig
at det ikke vilde blive ved en Epilepsia, men at der kunde komme en Apoplexia deraf. Han fulgte mit Raad og blev temmelig smal i Kinderne. Efter
den Tid mærkede han paa hele Rejsen intet til denne Svaghed, men døde
omsider omtrent 3 Aar efter paa Kronborg af Vattersot.“
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Efter Hjemkomsten blev H. U. Lelmsmand paa Kronborg, Frederiksborg
og Abrahamstrup Lehn, hvortil senere kom Forlehningen med Hveen. „Som
Lehnsmand paa Kronborg synes han at have indlagt sig Fortjenesten af at
modarbejde den Toldpolitik med opskruede Toldsatser og streng Opkrævning,
som Kongen da fulgte.“ (Lind, S. 301).
H. U. vedblev at have et svageligt Helbred, og allerede 1645 „haver
Gud allermæctigste heden kaldet hannem fra denne elendige Jammerdal paa
Kronborg Slot“, som en Inskription paa hans Kiste under Alteret i Frue Kirke
fortalte.
H. U. var gift med Regitse Grubbe, bekjendt af sit Forhold til Processen
mod Agnete Sophie Budde, som havde forsøgt at forgive Grevinde Parsberg.
Til denne Forbrydelse var Agnete Budde blevet tilskyndet af Regitse Grubbe,
der havde havt en Strid med Grevinde Parsberg om et Vindue, der vendte
ud fra den enes Gaard paa Østergade til den andens, ligesom ogsaa R. G.
var fornærmet over, at Grevinde Parsberg havde faaet en højere Rang end
hun selv. Agnete Budde blev henrettet og Regitse Grubbe forvist til Bornholm.
(Birket Smith, i Dansk biografisk Lexikon VI, S. 222).

Ulrik Christian Gyldenløve.
Abraham Wächters pinx.

Pacht & Crone.

Gyldenleve, Ulrik Christian, til Ulriksholm, Generallieutenant, Søn af
Christian IV og Vibeke Kruse, f. 7 April 1630 paa Ibstrup, f 11 Dec.
1658 i Kjøbenhavn under Byens Belejring; begr. i Frue Kirke.
Abraham Wuchters pinx. Knæstykke. En face t. Høire. Bærer gul
Køllert, Brystharnisk; røde Ærmer og Benklæder med Guldkniplinger.
Bredt Silkeskjærf i rødt og Guld. Nedfaldende Kniplingskrave. Langt,
brunt Haar med en sort Sløife ved høire Side. Høire Haand i Siden,
venstre støttet til en Stok; gule Handsker og Kniplingsmanchetter. Oven
for Støvlerne Kniplinger med Guldlidser. I Baggrunden sees Kjøbenhavns
Beleiring. Foroven et grønt Drapperi. H. 137 B. 110.
Billedet her gjengivet i Fototypi.
Billedet er i Oktober 1858 afgivet fra Frederiksborg Slots Loft til Rosenborg.

Om Ulrik Christian G. se Oberstlieutenant S. A. Sørensen: Kjøbenhavns
Beleiring 1658 (efter Forfatterens Død udgivet af P. F. Rist og H, W. Harboa), og Hofman, Danske Adelsmænd III.
Ulrik Christian — „Kampens Løve, Hector gjenfødt i Nord“, som han
benævnes af sin Samtid — kommanderede under Beleiringen de aktive Tropper
og ledede de berømte Udfald. I ovennævnte Bog af S. A. Sørensen, der
kalder Gyldenløve „Forsvarets Sjæl og Sværd“, hedder det: „Talrige ere de
Vidnesbyrd om Hengivenhed og Beundring, hvormed den menige Mand saa op
til Kongen. . . . Med samme Tillidsfuldhed sluttede Befolkningen sig til to af
de Anførere, der stod Kongen næst i Kommandoen, Gyldenløve og Hans Schack.
Især gjaldt dette Gyldenløve. Overalt, hvor denne Christian IV.s kjække Søn,
Ulrik Christian, som han stedse kaldtes, viste sig enten ved Kongens Side paa
Volden eller fylkende sine Skarer til Strid eller vel endog ved Bægeret efter
fuldendt D ,ad, kunde han være sikker paa bifaldende Blikke af Mængden, der
29

222
instinktmæssig følte, at han var det levende Billede af den Kraft og Energi,
der skulde til, for at Landet kunde reddes“ . . . „Ved sin Kløgt, sin ufor
lignelige Tapperhed og ved det Herredømme, han havde over Masserne, viste
han sig som en Kriger af første Rang . . . Han var Sjælen i Forsvaret.“
Foruden Sønnen Ulrik Ghr. havde Chr. IV med Vibeke Kruse ogsaa en
Datter, Elisabeth Sophie, der blev gift med Claus Ahlefeldt. Fru Vibeke om
tales hyppigt i Chr. IV.s egenhændige Breve, men om hendes Herkomst vides
intet. Hun var oprindelig i Kirstine Munks Tjeneste, men afskedigedes af
denne tilligemed det øvrige kvindelige Personale, vistnok for at de ikke skulde
røbe Fru Kirstines Forhold til „Rhingreven“ (Dansk biograf. Lexikon IX,
S. 569). Fru Kirstines Moder, Ellen Marsvin, der var bekymret for Følgerne
af Datterens Utroskab, tog den unge Pige i Huset og sørgede med snild Be
regning for at tilvejebringe et Forhold mellem hende og Kongen, formodentlig
med den Bagtanke at kunne „skyde Wiibecke kruse skylden paa halssen,
hinder at uerre arsag y worris och fru kyrstens skylsmall, da Endog ded Er
nocksom beuyst, aff huad arsag wy och fru kyrsten inted tyente lenger
sammen“ — som Kongen udtaler sig i et Brev desangaaende. Fru Kirsten
havde jd ladet sig „aff deffuelen ued Ringreffuen forleyde y Et letferdigdt
leffnidt“ længe før Kongens Besøg paa Ellen Marsvins Gaard Kjærstrup (paa
Taasinge) under Felttoget 1629. „Imens Jeg nu laa Pa keerstrup, daa kom
Jey y kundskab med wiibecke krusse, Som Siiden Pakende“ (paakjendtés),
beretter Kongen (se Chr. IV Egenhændige Breve 1632—35, S. 359, og
1641—44, S. 81).
Hvad den snilde Ellen Marsvin dog neppe havde beregnet, var, at Vibeke
saa fuldstændigt skulde vinde Kongens Hjerte, at hun beholdt det i 19 Aar,
og at al Tanke om Fru Kirstens Tilbagevenden til Hoffet dermed var ude
lukket, hvad det iøvrigt var i Forvejen, da Kongen havde gode Grunde til at
tro, at Kirstine Munk stod ham efter Livet (se Chr. IV Egenhænd Breve,
1641—44, S. 60 — 61). Kongens „lange pasiens“ med hendes „groffue Op
tøger“ var kun begrundet i Hensynet til Børnene, som han tilmed ofte maatte
beskytte mod hendes Mishandling,særlig Anne Kathrine, „tii uy holdte megid
af ded salige barn, som hun inted kunde lyde, fordi ded uar os liigdt.“ Der
var saaledes for Kongen al Grund til at skille sig ved sin Hustru, og Fru
Vibeke har utvivlsomt været ham en tro Ledsagerinde iResten af hans Liv.
Hun havde Bolig paa Rosenborg og fulgte jævnlig Chr. IV paa hans Reiser;
endog da han i 1644 lod Skibet „Trefoldighed“ udruste til Krigstogt, lod
han indrette et Rum for Vibeke ved Siden af sin egen Kahyt (Egenhænd.
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Breve 1641—44, S. 434) Under selve Slaget paa Kolberger-Heide var hun
dog ikke ombord; derimod skyldes det — som ovenfor omtalt — hende, at
Kongens blodplettede Klæder og de af hans Hoved uddragne Metalstumper
bleve opbevarede for Efterverdenen (Brock, Minderne om Søslaget paa Kol
berger Heide). Under Chr. IV.s sidste Sygdom i Februar 1648 holdt Læ
gerne Raadslagning i Vibekes Kammer paa Rosenborg, og det var hende,
der i Forening med hendes tilkommende Svigersøn Claus Ahlefeldts Moder,
Fru Beate Rantzau, lod Maden til den syge Konge tillave (anf. Skr. S. 25).
Strax efter Kongens Død, da Kirstine Munks Svigersønner fik Magten, lod
Corfitz Ulfeld paa en haanlig Maade Vibeke Kruse, der selv var dødssyg,
fjerne fra Slottet. Hun døde et Par Maaneder efter Kongen, og Ulfeld lod
hendes Lig ved Nattetid føre ud af Byen og begrave paa Fattigkirkegaarden,
hvorfra det af hendes Søn Ulrik Christian — hvem Frederik III varmt støttede
mod Ulfelds Overgreb — senere blev ført til Ulriksholms Sognekirke.
I Chr. IV.s Egenhændige Breve findes mange Vidnesbyrd om den kjærlige Omhu, hvormed han tog sig af sin Yndlingssøn, Ulrik Christian, lige fra
hans tidligste Barndom. Som altid, naar det dreier sig om Børnene, strækker
hans Omsorg sig til de mindste Smaating; saaledes faar Rentemesteren ved
Siden af andre Kommissioner, han skal udføre paa en Reise til Kiel, Ordre
til at kjøbe „thuende Paar Sylky Och thu paar Smaa wullen Strømper till
Wldrig Christian“, som dengang er noget over 4 Aar (Egenhænd. Breve
1632 — 35, S. 323). Det følgende Aar skal Tolderen Søren Terkelsen kjøbe i
Hamborg ikke alene „et paar sylcki och et Paar stryckid strø nipper tiil wldrich
Christian“, men ogsaa „En hatt med En feder“. 28 Nov. 1636 faa Rente
mestrene Ordre til at levere Ulrik Chr. et lidet Bord samt „ett bleckhorn och
en Sandbiisse“. I Chr. IV.s Skrivkalender noteres for 11 Febr. 1635: „Gav
jeg for 4 Træheste til Ulrik 4 Dir.“; formodentlig af samme Slags som den
„treehest med sadel och tøy, som man kan drage affsted paa Ruller“, der
1€)43 skjænkedes til „den unge Herre af Gottorp“ (Christian Albrecht).
Kongen nøjedes dog ikke med saa smaa Gaver; allerede som femaarig
Dreng fik Ulrik Chr. foræret de meklenborgske Herregaarde Zibiihl og Gallentin
og senere den fyenske Gaard Skinnerup, som Chr. IV havde kjøbt af Slægten
Akeleie, og som efter sin nye Eier fik Navnet Ulriksholm. Godset blev be
tydelig forøget og en ny Hovedbygning opført (Danske Magazin IV R. 4 B.,
S. 354).
Ulrik Chr. var fra 1636 —1642 i Huset hos Biskop Jesper Brochmand
og kom derefter til Sorø Akademi. Han var da naaet saavidt, at han kunde
29*
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holde en Tale paa Latin: „Oratio de præstantia litterarum“, der endog blev
befordret i Trykken (Dansk biograf. Lexikon VI, S. 341). I Oktober 1644
afbrydes Studierne i Sorø ved, at Ulrik Chr. faar Tilladelse til at deltage i
Landets Forsvar mod Svenskerne og kun 14 Aar gammel udnævnes til Rit
mester for et Rytterkompagni, som han fører det følgende Aar. 23 Okt. 1644
skriver Kongen: „Wldrig Christian angaendis Da saframt hans preceptor Er
foruysserit, at hånd forstaar ded hånd bør att uyde om altarens Sakramendtis
Nytte och brug, daa Er ded best, at hånd bruger ded jo før jo bedre. Haffde
hånd før Errindret derom, da haffde ded ochsaa før sked.“
Efter det frie Krigerliv smagte det ikke Ulrik Chr. paany at skulle sidde
paa Skolebænken, og det kom til heftige Optrin mellem ham og Præceptoren
Jens Dolmer, der synes at have haandhævet sin Myndighed paa en altfor
haandgribelig Maade. Han blev tiltalt, og Kongen skriver 26 Sept. 1647 til
Christen Thomæsen Sehested, at „M: Jens bør derforuden straffis som en
skalck, fordi hånd med stor fliid haffuer forsømdt wldrich Christian . . . Hånd
haffuer Indted holdt hannem tiil at lesse y Bybelen, megit mynder wersselige
hystorier, som hånd burde at uyde pa hanss finger, hånd kan Inted Regne,
Saat Jeg kan indted begriibe, huad hånd haffuer hafft for med wldrich Chri
stian y sa Rom En tiid. Nu staar ded derpå, huor hånd skall for sliigdt
talis tiil, andenstund hånd er kallit til Arhus domkyrcke. Ded uar Res pessimi exempli, om den karil skulle icke fa skam for ded, hånd haffner giiordt“.
Han mistede da ogsaa Embedet og blev aldrig Præst siden. Derimod kom
han under Kjøbenhavns Belejring som Auditør til at tjene under sin fordums
Elev.
Ulrik Christians Udenlandsreise, der laa Kongen meget paa Sinde, maatte
nu udsættes lidt, „Eptherdi — skriver Kongen — Jeg forøiien seer, att ded
indted tyener, att dii kommer Nogen stedtz, førend jeg haffuer saat tucht pa
dem heer. Tii hånd achter y al sandhed Memmium Icke for Ett haar.“ —
Memmius Burinus var den Hovmester, der var valgt til at følge Ulrik Chr.
udenlands, og efter at Kongen selv „med gudtz hiielp“ havde „ded aldtsammen
corrigerit“, gik Reisen omsider for sig ved Nytaarstid 1618.
I henved 7 Aar var Ulrik Chr.. i Udlandet og fik i spansk Tjeneste under
Generaler som Fuensaldana, Turenne og Condé lært Krigskunsten tilgavns.
Han udmærkede sig ved mangfoldige Ledigheder og blev allerede 1650 Oberst,
1653 Generalmajor, og 1653 tjente han i Generalstaben directe under Condé
som dennes Sergent-Major-General de Bataille. Han var da 23 Aar gammel.
Aaret efter blev han kaldt hjem af Frederik III, der havde den største Tillid
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til sin Halvbroders Evner og Karakter. Det skulde vise sig, at han ikke
havde seet feil, og Ulrik Chr. skulde faa Leilighed til at bruge sin Krigs
erfaring til Fædrelandets Gavn og Redning. I 1655 hjalp han med Ledelsen af
Defensionsarbejderne paa Sjælland; 1657, da der rustedes mod Sverrig, fore
stod han hele den udenlandske Hvervning og førte efter Krigens Udbrud
sammen med Axel Urup Hæren i Skaane, hvor de danske Vaaben vare heldige.
Men i Jylland gik det helt uheldigt, og Ulrich Chr., der nu var udnævnt til
Generallieutenant, maatte skyndsomst gaa til Fyen og overtage Kommandoen.
Forholdene her vare vanskelige; men det lykkedes dog at bringe Forsvaret i
Orden. „Generallieutenanten er flittig“, skriver Rigsraad Otte Krag, „mens
behøver Hjælp; det falder ham alene for tungt og er ikke én Mands Værk“.
Overalt paa Kysten anlagdes Batterier, og Landstormen organiseredes. Desværre
havde han to uduelige Eventyrere til Underanførere, nemlig Generalmajorerne
Jens v. Hadersleben og Skotten Henderson. Da Frosten lagde Bro over Beltet,
og Carl Gustav gik over Isen, laa Ulrik Chr. syg af en hidsig Feber. Han
lod sig bære paa Hesten, men syg og afkræftet maatte han afgive Komman
doen til den næstkommanderende, Jens v. Hadersleben, som efter en kort
Modstand overgav sig med hele Hæren uden tvingende Nødvendighed. Ulrik
Chr., som laa syg i Odense, blev fangen; alt hans Arbeide var spildt. — Carl
Gustav rykkede over Taasinge, Langeland, Lolland og Falster lige til Sjælland
og marcherede mod Kjøbenhavn, hvis forfaldne Volde kun afgav et daarligt
Værn mod den krigsvante, svenske Hær. Kong Frederiks Ønske om Kamp
paa Liv og Død for at undgaa de ydmygende Fredsbetingelser fandt ikke
Bifald hos Rigsraadet, og i Roskildefreden tabtes hele Østdanmark, de æld
gamle, danske Provinser Skaane, Halland og Bleking, fremdeles Bohus, Agers
hus og Throndhjems Stift, Bornholm m. m. (Se nedenfor under Frederik III).
Efter Fredsslutningen var Ulrik Chr. virksom ved Tilvejebringelsen af alle
de Tropper, Heste og Vaaben, som Svenskerne vedbleve at forlange. I August
1658 brød Carl Gustav den af ham selv undertegnede og ratificerede Freds
traktat og angreb paany Danmark (se nedenfor under Fr. III). Ulrik Christian
fik da Overkommandoen, „en Post, hvortil han i fuldeste Maal havde den
dybere Adkomst, ikke mindre ved sin Kløgt, Snarraadighed og sit uforlignelige
Mod end ved sin tillidvækkende Personlighed og sit nøje Kjendskab til Krigens
Fordringer“ (Dansk biografisk Lexikon VI, S. 346).
Af hans berømte Udfald fra den beleirede Hovedstad skal nævnes det
saakaldte store Udfald 23 Aug. gjennem Dronningens Have, „et Mesterstykke
i sin Art ved den voldsomme Kraft, hvormed han førte sine Skarer ind over
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de fjendtlige Forskandsninger, og ved den behændige Omsigt, hvormed han
efterat have raseret alt, formaaede velbeholden at trække sig ud af Ilden.
Mærkes maa ogsaa den glimrende, af begge Konger overværede Turnering
mellem ham og Wrangel paa Amager 10 Okt., der endte med Svenskernes
Nederlag og nær havde kostet Carl Gustav Livet.“
Ulrik Chr. skulde dog ikke opleve Landets Befrielse. Han blev angrebet
af sit tidligere Onde, der nu viste sig uhelbredeligt. Haardt faldt det ham at
være bunden til Sygesengen, medens der kæmpedes paa Voldene, og den
djærve Præst fra Trinitatis, Jens Justesen Bierre, havde Møje nok med at
gjøre ham forstaaeligt, at han nu maatte nedlægge den Kaarde, han havde
ført til saa stor Hæder for sit Fædreland. „Hans Død, 11 Dec. 1658, i hans
29 Aar, vakte stor Sorg i Kjøbenhavn, hos Kongen, der opbød alt for at be
vare sin trofaste Broder, imellem Soldaterne og blandt Borgerne, hvis erklærede
Yndling han var.“ Han var — siger hans Samtidige Hiøring i sin LeyrsKrantz — „en god Soldat oc sin Herre oc sit Fæder-Land i høyeste Maader
tro, oc Fiendens oc alle Forræderis Fiende indtil Døden“.
Ulrik Christians Lig blev staaende oven Jorde, indtil Fjenden var af
Landet. Først 11 Mai 1660, i samme Maaned som Freden sluttedes, fandt
Bisættelsen Sted i Frue Kirke med den største Højtidelighed og Pragt efter
et af Kongen selv udkastet Ceremoniel. Foruden det her gjengivne Maleri findes
der i den kgl. Malerisamling et legemsstort Portræt (hidtil antaget at fore
stille Grev Valdemar Christian) af Ulrik Chr. fra hans tidlige Ungdom, malet
afWuchters; en straalende skjøn Ynglingeskikkelse. (En Kopi heraf, udført af
Konservator Andersen, findes paa Frederiksborg.) I Slotshegnet ved Jægerspris
er der reist Ulrik Chr. en Mindestøtte, som vel bedre var paa sin Plads i
den Hovedstad, der skylder ham saa meget, tildels maaske sin Existens, men
endnu mangler et Monument for de Mænd, der ved Kongens Side under den
største Nød frelste Byen fra at udslettes af Stædernes Tal, saaledes som Carl
Gustav havde til Hensigt.
Under et kobberstikket Billede af Ulrik Chr. (se Strunks Katalog) findes
et latinsk Vers, der i Oversættelse omtrent lyder saaledes:
Sku den høihjertede Løve! Betragt hans Miner og Aasyn,
Som var sit Fædrelands Værn, Hektor gjenfødt i Nord,
Han som saa ofte med Fjendens Blod har Markerne farvet.
Gylden paa ringe Blad Løven straalende staaer.

Kong Frederik den Tredie.
Pacht & Crone.

Frederik III.s Buste

over

Kastelsporten.

Kong Frederik III, f. 18 Marts 1609 paa Haderslevhus, 1648 Konge
i Danmark og Norge og Hertug af Slesvig og Holsten, 23 Nov. kronet i
Frue Kirke af Biskop Jesper Brochmand, f 9 Febr. 1670 paa Kjøbenhavns
Slot, begr. i Roskilde Domkirke 4 Mai s. A.
Kopi (formentlig efter Wuchters). Hel, staaende Figur, en face t.
Høire. Bærer Rustning. Elefantordenen i blaat Baand om Halsen. Hermelinskaabe, sammenholdt om Halsen med en Agraf. Venstre Haand i
Siden; i Høire en Kommandostav. Brune Handsker. Høie Støvler. Bag
grunden rødt Drapperi. Kronregalierne hvile paa en Hylde tilhøire. Der
under sees Frederiksborg Slot H. 273 B. 146.
Billedet her gjengivet i Fototypi

Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.
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Samme. —
D’Agar (efter Wuchters). Paa Træ. Oval Indfatning. En face t.
Høire. Sort Dragt med Guldknapper; nedfaldende Krave med Kvaster.
Om Halsen Elefantordenen i blaat Baand. Bagtil gult Drapperi. H. 48
B. 36.
Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.
Samme. —
Formentlig malet af d’Agar. Oval. Brb. En face t. Høire. Kniplings
halsklud, sammenholdt af en Agraf. Rustning. Hermelinskaabe. H. 81
B. 63.
Billedet her gjengiret i Ætsning.

Inventar 1718, S. 285, Nr. 6 (det røde Gemak).

Samme. —
Heimbach pinx. Malet paa Træ. En face t. Venstre. Kongen er
fremstillet knælende i et Landskab, i fuld Rustning med Hermelinskaabe
og Sværd i den oprakte Høire; ved Siden hans Kommandostav og Hjelm
med blaa, røde og gule Fjer. Bagved hans lysebrune Hest med rødt
Skabrak. I Mellemgrunden en Kamp (Slaget ved Nyborg?). Foroven tilvenstre ses i Skyerne en Engel, der velsigner den knælende Konge. Tilvenstre i Baggrunden en Landsby med Kirke; tilhøjre et Spir af en Kirke

(Nyborg Kirke?). Paa en Sten ses en udvisket Signatur
B. 19,3.
Billedet her gjengiret i Ætsning.

1659. H. 25

Kjøbt 1861 — 62 paa Auktionen efter Justitsraad Timm (Katalog, Randers
1861, S. 3, Nr. 16).

Som yngre Søn havde Hertug Frederik kun ringe Udsigter til at bestige
en Kongethrone, og det var da ogsaa udenfor Danmark, at Christian IV havde
søgt at sikre ham en Fremtid samtidig med, at Kongen — ved sin Søns Valg
til Erkebiskop i Bremen — tænkte at udvide Danmarks Magt i Nordtydskland.
Allerede 1621 blev Hertug Frederik Koadjutor i Bremen Stift, 1622 Koadjutor

Kong Frederik

den

Tredie.

Konu Frederik
Heimbach pinx

den

Tredie.

I
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og 1623 Biskop i Verden, 1624 Koadjutor i Halberstadt. Christian IV.s
Nederlag i Tydskland (se ovenfor S. 98 f.) syntes at skulle tilintetgjøre Sønnens
Udsigter; men 1635 lykkedes det ham dog at komme i Besiddelse af sit Stift,
idet „Stænderne i Bremen, som vare længe siden kæede af de svenske Be
sætninger og af de Neder-Saxiske Fyrsters Indkvarteringer, gjorde eet med
Capitels-Herrerne og ved et nyt igjentagen Val stadfæstede det forrige, som
var gjort i Aaret 1621, hvorved Kongens Søn Hertug Friederich blef erkiendt
for retmæssig Erke-Biskop i Bremen, nu straxen at antage Sædet efter den
afgangne Hertug, Johan Friederich. Til dette Val at hindre hafve de svenske
Befuldmægtigede i Hamborg og Bremen, Johan Salvius og Lars Grubbe, an
vendt deres yderste Fliid; dog havde de ingen Befalning noget med Vold og
Magt derimod at begynde. Ikke at dennem fattedes paa Villien; men paa denne
Tid, da det store Slag ved Nordlingen nyligen var tabt, var det ikke Svenskens
Leylighed aabenbare at bryde med Danmark“ (Slange, S. 804).
Først i 1637 hyldedes Frederik som Erkebiskop: „Og ligesom hånd i
forleden Aar var blefven hyldet til Stade og Buxtehude af Land-Stænderne,
saa hafver nu Staden Bremen, i Aar den 22de Martii, ved en prægtig Hyld
ning, antaget og erkiændt hannem for deres Lands-Fyrste, og tilsagt ham
deres Troskab, og hånd derimod stadfæstet dem deres gamle Rettigheder og
Privilegier. Høy bemeldte Erke-Biskops Indtog i Staden Bremen skeede med
ald sømmelig Pragt, og, efter de Tiders Maneer, til Hest; udi hvilket høye
Følgeskab adskillige Fyrstelige Personer og andre anseelige Folk befandt sig“
(Slange, S. 873).
Den tydske Fyrsteværdighed blev ham dog ingen Dans paa Roser. Med
sine Stænder havde han skarpe Stridigheder, og til Hofudgifterne maatte han
hente Hjælp hos Chr. IV. At han jævnlig længtes efter Fædrelandet synes at
fremgaa af et Brev, skrevet til Hofmesterinden hos Chr. IV.s Børn, Fru Karen
Sehested (Danske Magazin II R. 2 B. S. 8):
„Kiere Karen Sehestedt. Efterdi jeg skikker min Kammertiener ind udi
Dannemark hafver jeg ikke kundet forbiegaae at besøge Eder med denne min
Skrifvelse, og haffde jeg selff gjerne seet, at jeg foruden denne min Skrifvelse
maatte have den Ere at talle mundtlig med Eder og andre flere udi Danne
mark, men er alt saadant mig ved adskillige Forhindringer blefvet forbudet,
haabes alligevel med det første at efterkomme hvad denne Gang er blefvet
forsømt. I skal have saa store Tak for Eders Gaase-Pylser og grønsaltet
Gaasekiød med Huedboll og Hafver-Suppe og andet gaat Knas etc. ogsaa
30
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Hypericon Olie. Kiere Karen Sehestedt Lille! Skikker mig naaget af Eders
sterke Wand, om I hafver giort naaget. Om det som jeg talte med Eder om
føren I drog bort, wilde jeg gierne vide, om jeg skulle ennu efterkomme min
Tilsagn. Giører vel, og hilser mig Eders Søster med tiisen gode Natter, og
siger mig alle gode Venner god Nat. Jeg veed intet ny tt at skrive uden det,
huilket dog er gammelt, at jeg er og forbliver Eders vel affectionerede
Datum Nienhusz den 9 April 1635.
Friderich.
P. S. Jeg haaber I giør mig den Ere og skrifver mig et Ord tilbage
igien. Jeg saffner her Kiøbenhavns Fruentimmer, her er intet uden naaget
gammelt forslidt Tøy. Gud ved, hvor gierne jeg havde vorret til disse
mange Bryloper udi Kiøbenhaffn. Hilser mig dog Corfitz Ulfeldt paa det
høfligste og andre, som I ved at være af mine gode Venner, hermed Eder
Gud befalet.“
Den „Forsiunlighed, som Chr. IV hafde for sine Fyrstendømmers Grændser
paa Vester-Siden“, ved at sætte Hertug Frederik paa Bremens Erkebispesæde,
havde han mod Øst vist ved at skaffe Hertug Ulrik Stiftet Schwerin. (Se
ovenfor S. 185 f.) Allerede 1633 døde Hertug Ulrik, og Sverigs Overfald i
1643 gjorde Ende paa Hertug Frederiks tydske Fyrsteværdighed, skjøndt han
indtil 1648 vedblev at opretholde sine Fordringer paa Stifterne.
Den udvalgte Thronfolgers Død i 1647 gav Hertug Frederik Udsigt til
som Erstatning at vinde selve Danmarks Krone. Den 13 Nov. 1647 skriver
Chr. IV til Rigsraadet: „Epthersom ded haffuer Behagit den Alsommechtigste
gud at bordtkalde worris Elskelige kere Søn den vdualgte Priindtz til danmarch och Norrie, Och uy Icke for den ringiste deel af den byllig arsag
holder, som uy for disse lande och Riigers weistand drage, At uy vdi
uorris leffuende liifs tiid kunde uyde dem foruysserit pa den, som Epther
worris dødelige affgang Skulle verre derris Hoffuid och Herre, Da haffuer uy
Indted forby kundt de gode Herrer Rügens Rad Nådigst at Errindre, at dy
udi tyde tencker pa ded, I saa made y denne wersens Store wrolighed kunde
tiene til federlandenis Siickerhed och uelstand. Och Epthersom vorris Elskelige
kere Søn Hertug friderich sig aldtid bade inden Och vden Riigit veil haffuer
forholden Och Nu y syste feyde for Syn Oprichtighed skiild til oss och siit
federne landtz berende Affection Er bleffuen syne lande och folck kuydt, Da
formode uy Nadigst, At hans herlighed Icke haffuer forskyldt at werre vdi
dette tilfald gangen forbii. Huorpa uy foruendte dy gode Heirers Rügens
Radtz vnderdanige Betenckende Och forbliffuer dii gode herrer Samdt och y

231
Seer med kongelige gunst och Nåde well bewogen. Rossenborg den 13 Nouem:
Anno 1647“ (Egenh. Breve, S. 350).
Allerede i Juli 1647 var Hertug Frederik blevet Statholder i Slesvig og
Holsten, og til den kongelige Del af Hertugdømmerne havde han Arveret,
ligesom han gjorde Fordring paa Arveretten til Norge. At forbigaa ham ved
Kongevalget vilde vel have været vanskeligt, og dog synes Rigsraadet for
Alvor at have tænkl paa at vælge hans Søn, Hertug Christian, der endnu
ikke var et Aar gammel. Instinktmæssig frygtede Adelen Hertug Frederik,
for hvis Valg derimod de upriviligerede Stænder vare stemte. I April 1648
samledes Stændernes Befuldmægtigede i Kjøbenhavn. Valget faldt paa Hertug
Frederik, men han maatte underskrive en streng Haandfæstning, der lagde
Magtens Tyngdepunkt hos Rigsraadet.
I sin Selvbiografi (S. 135) fortæller Sperling, at „forinden Kroningen
fandt Sted, vægrede Hertugen sig ved at underskrive Haandfæstningen. Rigens
Hovmester sagde til ham: Herre, vil I ikke underskrive den, bliver I ikke
Konge! Da han hørte det, underskrev han den. Efter Kroningen blev der
holdt en skjøn Banquet paa den store Sal, og et skjønt Fyrværkeri blev af
brændt paa Pladsen foran Salen. Da nu Kongen var ble ven lidt varm af
Vinen, tog han Hr. Rigens Hovmester ved Haanden og førte ham å part i et
Vindue og sagde til ham: „Corfitz, I hafuer i Dag bunden mine Hænder, hu em
weed, huo der kand binde Eders Hænder igien?“ Hr. Rigens Hovmester
svarede: „Naadigste Herr og Kong! Er de for haarde bunden, saa er der
Raad for at løsse dennem igjen“. Da nu Hr. Rigens Hovmester mærkede
denne rancor animi hos Kongen, vilde han ikke give Kongen megen Materie
til at tale derom, men søgte kun Leilighed til at bryde af, indtil Kongen igjen
satte sig til Bordet; da retirerede Hr. Rigens Hovmester sig hjem, thi Kongen
var ikke god at tale med, naar han var rusende, men vilde kun hugge og
stikke, hvilken Svaghed hos sig han godt kjendte og vogtede sig derfor for
overflødig Drik, som var en stor Dyd hos Herren, ligesom det, at han ikke
holdt synderligen af Fruentimmer; og har man da heller ikke i hans ganske
Regjeringstid hørt, at han har havt en eneste Rus.“
Med Sperlings Udtalelser om Kongens Maadeholdenhed samstemmer en
anden samtidig Beretning i et fransk Haandskrift (Se Becker, Samlinger til
Danmarks Historie under Fr. III, II S. 433—34). Det hedder her: „Hannibal
Sehested yttrede om Kongen af Danmark, at han var en meget forstandig
Fyrste, meget rig paa Grunde for og imod, og som Følge deraf trækkende
Sagerne i Langdrag, inden han fattede en Beslutning; meget øm over sin
30*

232
Ære, og istand til at udholde og at vove alt. hellere end at forstille sig, eller
at taale, hvad han ikke ansaa stemmende med sin Værdighed. Han bringes
let til at handle af Ædelmodighed, og vilde derimod afholde sig fra Ting, som
han engang maatte have besluttet, naar han blev overtydet om, at man til
skyndede ham dertil af lave Bevæggrunde, og især for Penges Skyld, hvorvel han
har disse nødig. Han er en Mand af Videnskaber, og har flere smukke Kund
skaber, og finder Behag i duelige og lærde Mænds Samtale. Han er meget
ædruelig, meget maadeholdende, sig selv altid lig i Lykke og Ulykke, stedse
modig, en Fjende af Voldsomhed, meget tilbøielig til at gjøre Ret, naar han
veed, hvem der har Ret. Han er hemmelighedsfuld til Overdrivelse og ynder
ikke at udtale sig om Sager, selv ikke for sin Ægtefælle Dronningen, eller sin
Søn Prindsen“.
I et Brev til det svenske Rigsraad (se Becker I, S. 145) siges om
Fr. III, at „han er för sin Person stilla och retiré af humeur, öflver all måtta
vindicatif, förgäter intet gerna eller aldrig“. Den franske Gesandt Terlon taler
stedse med Sympathi om Fr. III, „le Roy de Dannemarc, dont farne est
vrayement Royale, pleine de franchise et de sincerité“ (Terlon, Mem'oires I,
S. 185).
Om Fr. III.s Taushed udtaler en tydsk Kurfyrstinde: „han talte mere
med sine Øjne end med Tungen, var ikke stødt, naar man tiltalte ham først
og holdt mere af Spil end af lange Samtaler“ . . . „det er en egenskab ved
Huset Danmark at tale meget lidt“.
Fr. III.s Ulyst til at skrive er paafaldende; hans Haandskrift træffes saa
godt som aldrig i den Tids Regjeringssager (4. D. Jørgensen, Griffenfeld I,
S. 124).
Den tydske Hofpræst Johan Bremer betegner Kongens Egenskaber som
„Blidhed og Venlighed, Tapperhed og Dyd, Ædruelighed og Maadehold, Godgjørenhed og skarp Forsigtighed“, han omtaler hans Lyst til Bøger, „saaledes
som han jo i sin Regjeringstid skaffede sig et overordentligt Antal af de aller
bedste Skrifter af Oldtids og nyere Lærere“. Paa ham stadfæstedes det gamle
Ord: „jo lærdere, des venligere“; thi „hans høie Videnskab var parret med
livlig Venlighed, hans livlige Venlighed med kongelig Værdighed og Alvor“.
Særlig fremhæver Bremer Kongens Iver for Kirken; han hørte stadig
Prædikener i fire Sprog: dansk, tydsk, Iransk og latin; han holdt af at dis
putere med lærde Mænd og overvære Forhandlinger mellem saadanne. Især
vilde han gjerne være Vidne til Katholikers Nederlag; saaledes maatte Hof
præsten Erik Mogensen Grave disputere med Jesuiten Pater Molman. For-
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handlingerne varede i 3 Dage og dreiede sig om Sætninger, som Kongen
selv havde opstillet (Æ D, Jørgensen, Griffenfeld I, S. 127). I et af sine
sidste Leveaar holdt han endog selv ,.en examen rigorosum med en theologisk Professor, som han derefter udnævnte til Doktor“ (E. Holm, DanmarkNorges indre Historie under Enevælden fra 1660—1720, I, S. 410). Fr. III
delte sin Tids Interesse for Guldmagerkunsten og Alkymien; og den italienske
Kemiker Francesco Borri var „æstimeret hos Kong Frederik som en Favorit“,
i hvis Laboratorium Kongen jævnlig opholdt sig; men ikke mindre Pris satte
han paa at opholde sig i det kongelige Bibliothek, hvor den unge Bibliothekar
Peter Schumacher gav ham Meddelelse om de nye Værker, der fremkom i
Udlandet. „Han først fik Foden ind paa det Bibliothek, som mod Melankoli
var Fyrstens Apothek“, siger Jacob Worm i sin Nidvise om Griffenfeld. I
Hopners Hædersdigt fremhæves det, hvor meget han var for Kongen: „Du
blev hans trofaste Ledsager, og som Gudernes hellige Tolk var Du rede til
at vederkvæge det kongelige Sind med dine Samtaler, at borttage Bekymrin
gerne fra det ophøiede Hjerte og at skaffe den haardt prøvede Fyrste Fred i
hans aldrende Dage“.
„Tidligst iblandt de dansk-norske Konger viste Fr. III Iver for at faa de
gamle, islandske Haandskrifter fremdragne og studerede. Thormod Torfesen
(Torfæus) var først „kongelig Forlolker med Hensyn til det islandske Sprog“,
siden kongelig Oldgransker, og selv i det svære Aar 1660 kunde Fr. III afse
en Løn paa 300 Rdlr. til ham, foruden at han gav ham fri Bolig paa Slottet“.
. . . „Og som hans Ønske om at fremme Naturvidenskaberne bragte ham til
i Aaret 1667 at opfordre Steno til at vende tilbage fra Italien, idet han tilbød
ham 400 Rdlr. om Aaret, saaledes havde det været med et lignende Maal for
Øie, at han Aaret i Forveien gav Befaling til, at Tycho Brahes Observationer
skulde offentliggjøres, og bevilgede Penge dertil (E. Holm, anf. Skr. I,
S. 410-11.)
Den Plet, som Kongen høit oppe i sit Palads havde indviet til Muserne,
gav ogsaa Plads til det af det gamle Dreierkammer fremvoxede „Kunstkammer“
paa Kjøbenhavns Slot. Her og i Bibliotheket tilbragte han sine lykkeligste
Timer, og man faar et Indtryk af hans Interesse for Samlingerne ved følgende
Post i Snedkerens Regnskab af 1663: „Til H. kgl. Majestæt lavet en liden
Træhammer til at pikke smaa forgyldte Nagler udi Skabene med“. I Løbet
af faa Aar krævede Kunstkammeret 8 Værelser for at faa Plads. De kost
bareste Ting opbevaredes i Kongens Gemak i Runddelen, det oprindelige
Dreierkammer, saaledes vist bl. a. et af de senere saa sørgelig forsvundne
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Guldhorn, ni. det, som blev fundet ved Gallehus 1639, og som ved enkelte
høitidelige Lejligheder kom frem, som i 1663 ved Prinsesse Anna Sophies
Forlovelse med Kurprinsen af Sachsen, Johan Georg. Den 14 Oktbr., da der
om Aftenen til „Valet“ blev holdt aabent Taffel, befalede Kongen, at „Kavallererne skulde trakteres af det gyldne Horn, der paa Grund af sin høje Alder
ansees for en af de største Rariteter i Verden“ (Bering Liisberg, Kunst
kammeret, dets Stiftelse og ældste Historie).
Under en Konge med saa fremragende, aandelige Interesser kunde man
have ventet en Fredsperiode for Landet; men Freden afhang ikke af ham
alene. Faren for et svensk Overfald, som i 1643, stod stedse som en truende
Mulighed, og allerede i 1652 havde et Angreb paa Danmark været under
alvorlig Overveielse i det svenske Rigsraad og i Stændernes Secreta Uttskott
(Fridericia, Adelsvældens sidste Dage, S. 213).
Endnu mere trykkende blev den politiske Situation, da Dronning Christina
1654 aftraadte Regjeringen til sin Fætter Carl X Gustav, en ægte Repræsen
tant for „Jern- og Blodpolitiken“. Allerede som 19aarig skrev han til sin
Fader: „Gud har givet mig en levende Attraa efter at søge min Lykke med
Sværdet“. Krigen var for ham Maalet; at den skulde søges, var givet, kun
var det ikke afgjort, hvor. Korfits Ulfelds Ven, Rigsmarsken Carl Gustav
Wrangel, raadede til Angreb paa Danmark, og „neppe uden Grund betegnede
en fremmed Iagttager Tilhængerne af denne Anskuelse som de sande og ægte
Svenskere; thi hos disse Mænd var det gamle Nationalhad til Arvefjenden,
Jyden, det stærkeste“ (Fridericia, S. 219). Kort efter Carl Gustavs Thronbestigelse havde de svenske Stænder vedtaget en Resolution til Kongen, hvori
de henstillede til hans „bedre Betænkende“, om Sverig vel kunde gjøre noget
bedre end at bekrige de omliggende, rigere Lande og derfra hjemføre Skatte
og Kostbarheder, og det blev da besluttet, at det skulde gaa ud over Polen
og Danmark. Først Polen — Danmark kunde man altid senere finde en Leilighed til at overfalde ($. A. Sørensen, Kjøbenhavns Beleiring, udgivet af
P. Fr. Rist og H. W. Harbou, S. 12).
I Juni 1655 begyndte Carl Gustav sin Krig og faldt ind i Polen for om
muligt at sætte den polske Krone paa sit Hoved eller i hvert Fald under
lægge sig Preussen. Overfor Danmark afgav den svenske Gesandt Magnus
Durell de mest beroligende Forsikringer og bebudede Forslag om en Alliance
mellem de to Riger. „De Danske leve kun af Eders K. M.s Diskretion“,
skriver han til Carl Gustav, „men jeg søger at persvadere dem, at E. K. M.
Intet hellere ønsker, end en god Alliance, og at Krigen i Polen snart maa faa
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Ende, for at E. K. M. derefter kan leve i Fred og Ro med andre Lande“.
Selvfølgelig betragtede det danske Rigsraad ikke Allianceforslaget som alvorligt
ment, men derimod som et Forsøg paa at holde Danmark hen og skille det
fra Nederlandene. I November skriver Durell til Carl Gustav: „Efter E. K.
M.s allernaadigste Villie og Øiemed har jeg af al Evne og efter bedste Indsigt
paa den ene Side søgt at holde Kongen af Danmark og hans Raad i godt
Humeur, god Tro og godt Haab om en Alliance og paa den anden Side ladet
E. M. frie Hænder til at tractere eller ikke, og ifald noget skal tracteres, da
at udslette, fratage eller tillægge et eller andet Punkt“ (Becker, Saml. I,
S. 86).
Trods Freden i Brømsebro med Tabet af saa meget dansk og norsk Land
og trods det hos Alle levende Haab om at gjenerhverve Halland, der var afstaaet til Sverig for 30 Aar, vilde Danmark dog utvivlsomt kun Fred. „Al
deres Hu staaer til Fred“ (alle deeras tankar lempa sigh till fredeligheet),
skriver Durell i November, og i December: „Det vigtigste er, at man høiligen
forundrer sig over E. M.s uventede Fremgang og ikke ønsker noget hellere
end at leve i Fred og god Forstaaelse med E. M., især da man har fattet
den faste Indbildning, at det dog endeligen skal gieide Danmark, hvorlænge
det varer, hvilken Mening det er umuligt at betage dem. Derfor søger Dan
mark at sætte sig i god Defension, indtil det bliver forsikkret om Venskabet
med E. M.“ (Becker, Saml. S. 88).
Desværre havde Danmark ikke sat sig „i god Defension“; overalt herskede
Raadvildhed og Modløshed; „vi gaa her“, skriver Christen Skeel i sin Dag
bog, „med Bedrøvelse og en ond Samvittighed, for vi snakke om Sagerne og
gjøre Intet derved, og det hele Land raaber paa os, og vi gjøre dog Intet
derved, saa Gud maa ikke være iblandt os“. Nu saa man — for sent —
hvilken frygtelig Feil der var begaaet ved at svigte Christian IV i hans Be
stræbelser for at forbedre Rigets Forsvar. Med Rette havde den gamle Konge
udtalt: „De (Adelen) ere Mestre her i Landet, og vi som den Ældste af det
Haand værk (Krigskunsten) kan intet os med dem anderledes end vel adskille.
Thi bede vi Eder og naadigst ville, at I bemeldte af Adelen sligt til Gemyt
fører og dem derhos forstandiger, at om de ville staa den Eventyr, som deraf
kan komme, vi da for Gud i Himlen og al Verden vil være undskyldte. Vi
have Gud være lovet til det Værk ingen Aarsag givet, men hvad deraf kan
følge, vi noksom besinde. Eftersom Affektionen mellem Adelen og andre i
Landet er meget ringe, sa, dersom Sligt dertil skulde komme, formoder vi,
det ikke vil gaa vel til. Det kommer os ogsaa underligt for, at naar de med
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Penge deres Herre til Deres Fædrelands Defension skal undsætte, ere de ikke
ved Middel, men naar de Kronens Gods til brugeligt Pant eller under deres
Birk kunne bekomme, der da Penge at være forhaanden“.
For sent kom nu Rigsraadets „consilium om armaturen“, hvori ud
vikledes, at Danmark er „et corpus och Kongerige, som formedelst wandet
fra hinanden er separeret, och derfore dedt rett at tillsammen binde, er
Festningerne iche høiligen wfornøden; thi ligesom et corpus icke kand
movere sig, eller det ene Lem ikke kand komme det andet till hielp vden
nervis, saa kand och den eene Provintz ikke komme dend anden til hielp,
naar de aff mechtige Fijender till Landz och wandz bliffue attaquerede, uden
Festninger paa bequemme steder och platzer, at den eene Provintz medh Folk,
proviant och anden fornødenhed kunde vndsette den anden, och woris Skibsflode med samme Festningers beschittelse kunde wære forfærigede ... til
med att Riget stoor macht ligger paa Kiøbenhaffn, som er nøglen til Sundet,
huor tyghuset, skips Floden och andet sligt ähr, skulle det och for all tingest
well were fortificeret, siden dernest skulle Landz-Chrone befestis, saa skall
Hs. M. befinde, att naar hand will fange sin Krig and, Skaane aff Seiland, og
Seiland aff Skaane letteligen kand vndsettes. Wy skulle och saa beflide osz
paa, der kunde opledis een Festning i Sællandh tuert offner for Fyen . . . .
Den funderede Festning Frederichz-odde vdi Jyllandh, item den schanze Amaliæborrig vdi Fyen maa endelig ved dagelige arbed, føren naaget angribes forferdiges, saa at det eene land kand well secundere och vndsette det andet,
thi huad for een mechtig afbræch wy haffde kunde giort vdi siste Feigde, der
wore Fynder indkom vdi Jylland, om wy haffde hafft saadand een Festning,
huor wy haffde kunde grebet stand, och samlet saa ded ganske Land och
offuerfaldet dennem med ald dend macht, wy haffde kunde tilweye bi acht aff
Norge, Schaane, Selland och Fyen, och det saa offte wy haffde willet, giffue
wy alle och eenhuer at betenke, Huad for stor Nytte det och haffde werret Ind
byggerne, deres Formuffue der att haffue bracht vdi sicherhed, som bleff Fynden
siden til byte, dennem och deris armada till stoer bestyrckelse, thi denne for
muffue Hs. Mtz. vndersaatter den tydh bleff fraberøbet och aff Ryget vdført,
er wsigeligt och kand icke beschribis; I synderlighed vdi Skaane. . . . Hwad
schade dette Rige er geraadet vdi aff dette oformodelige indfall A° 1643, er
vbegribeligt, och den som iche saadant selff haffuer seet, kunde saadan skade
iche betenche eller throe, om dedt aff nogen kunde fortellis . . . Aldrig haffde
Hollandh saa lang tidh kunde vdstaaet Kongens af Hispanien macht, haffde
iche derres Festninger werret, Eend huer er ochsaa bevist, huorledis stoore
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och mechtige Kiøbsteder i Tydschlandb, som ikke ware faste, ere bleffne
ruinerede, och dhe faste Steder med deri s ere bleffne rige . . .“ osv.
Det blev ved de gode Forsætter. Da Krigsfaren stod for Døren, var
Danmark ganske uforberedt, og Durell udmaler Situationen saaledes i en Ind
beretning til Carl Gustav: „Udenrigs staar Danmark i ringe Consideration,
med Naboerne i Jalousie, selv med det fyrstelige Huus Gottorp. Indenrigs er
der hverken Conduite, Courage, Orden, Penge, Credit eller Soldater. Alle
brave Folk ere optagne af E. M. ; Landet staaer aabent, næsten alle Slæder
ligeledes. Flaaden er aldeles ikke forsynet med Folk eller Munition; man
hverver ikke, og om man begyndte derpaa, vilde der intet Tilløb blive, uden
af en Hob Stakler, som maaske vilde være foragtede hos E. M.; de som her
kaldes Officerer og gemene Soldater, ere alle uexercerede. Regjeringen selv
er ikke uden Tvedragt; Kongen er imod Raadet; Raadet er delt; alle Undersaatter ere desperate. Saadan er Tilstanden altid her . . .“.
Trods Rigets usle Tilstand var Stemningen dog for at gribe til Vaaben
og selv vælge Tidspunktet for den Krig, der dog ikke kunde undgaaes. Durell
skriver i Aarets Begyndelse, at det „begynder at være in ore omnis populi,
at Danmark vil have sine Lande igjen, og at det vil begynde Krig, saafremt
det ei paa anden Maade kan erholde dem: at det vil skaffe sig friere Hænder
og ikke som hidtil leve i Sverigs Diskretion“. Man mente i Danmark, at
„Bremen vil gjøre Opstand og at Halland let vil kunne vindes, da alle Ind
byggere ere bedre Danske end Svenske“.
Paa Stændermødet i Odense Febr. 1657 tog man endelig den skæbne
svangre Beslutning at komme Carl Gustav i Forkjøbet. Vel hævede sig for
sigtige og fredelige Røster, især fra Rigsraaden Jørgen Brahe, men den kri
gerske Stemning var overveiende, og Stænderne gik ind paa meget betydelige
Bevillinger. Anvendt itide vilde disse have gjort bedre Nytte.
I April mødte Rigsraaderne i Kjøbenhavn, og paa Kongens Proposition
underskrev de en Erklæring, hvori de samtykkede i Krigen. Den 1 Juni satte
Fr. III sit Navn under Krigserklæringen, og en Herold i Ordensdragt, med
Scepter i sin Haand og en blæsende Trompeter foran sig, bragte det over den
skaanske Grænse.
Letsindigt var Krigen paabegyndt, og med Rette dadies Fr III for hans
Andel i det ubesindige Skridt, og dog kunde LTdfaldet maaske være blevet
anderledes. I sine Memoirer (I, S. 117) udtaler Terlon, at „si les Dannois
eussent scu, en quel estat le Roy de Suede revenoit de la Pologne, ils auroient
pu facilement achever de le ruiner. Ce qui fait voir, que la reputation & la
31
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crainte que l’on a d’un Conquerant, fait quelquefois plus de progrez que ses
veritables forces“.
Rigsmarsken Anders Bille var visselig ikke den Opgave voxen at stilles
overfor en Feltherre som Carl Gustav. Istedetfor at angribe i Pommern,
spredte han sin Hær og drog selv ind i Bremen Stift. Imedens faldt Carl
Gustav ind i Holsten. I Leiren ved Altona fik hans udmattede Tropper Hvile
en Ugestid, forsynedes med Proviant og Munition, og nu begyndte den svenske
Hærs Seiersgang, der først standsede ved Kjøbenhavns Porte. Frederiksodde,
hvis Befæstning var ufuldført, holdt sig i to Maaneder, men indtoges af Wrangel
ved Storm. Rigsmarsken faldt dødelig saaret i Fjendens Hænder med 2000
Mand og 50 Kanoner.
Jylland var nu i Carl Gustavs Magt, og til yderligere Ulykke slog Frosten
Bro over Belterne. Med uforlignelig Dristighed førte Carl Gustav sin Hær
over det skrøbelige Dække, erobrede Fyen og drog videre, først til Taasinge
og Langeland, saa over det 3 Mil brede Langelandsbelt til Lolland, derfra til
Falster og endelig til Sjælland. Den 11 Febr. stod Hæren beredt til at
marchere mod Kjøbenhavn. Som altid var her Raad vild hed og Uenighed.
Kongen var stemt for at forsvare sig, men Rigsraadet turde ikke paatage sig
Ansvaret. Terlon udtaler den Anskuelse, at hvis Kongen af Danmark havde
været absolut Hersker, havde han kunnet bringe Carl Gustav i den største
Fare, og han vilde aldrig have gjort Carl Gustav de Fredstilbud, som han
gjorde „puisqu’il n’y avoit aucune necessité de les faire“. Han havde kunnet
gjøre Udfald fra Kjøbenhavn med næsten ligesaa mange Soldater, som Kongen
af Sverig havde, og med Tropper, der ikke var udmattede som de svenske.
Hvordan det saa var gaaet, kunde Freden ikke være blevet daarligere, og ved
dette Udfald havde man havt Tid til at brænde alt Forraad og Levnedsmidler
og derved ruinere den svenske Armée, som „manquant de vivres et de fou
rages auroit esté contrainte de repasser la mer“ (Terlon, Memoires I,
S. 168-69).
„Rigsraadets Opførsel“ — fortsætter Terlon — „viser tydeligt, at det
bragte Kongeriget paa Afgrundens Rand ved sin altfor store Frygt og Forsig
tighed. Det er let at se, at dersom Kongen af Sverig havde troet, at de
Danske vilde have forsvaret sig, vilde han have været mere maadeholden med
Hensyn til Fredsbetingelserne, og maaske var han bleven tvunget til at for
lade de danske Øer enten med Magt eller ved Mangel paa Levnetsmidler“.
Terlon, som var nøie inde baade i danske og svenske Forhold og havde
fulgt med Carl Gustav paa hans dristige Tog, udtaler endvidere som sin For-
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mening, at Danmark burde have begyndt Krigen med at angribe Stockholm
„pendant que leur Roy estoit si avance dans la Pologne, qu’il n’auroit jamais
pu empescher le pillage de Stockholm, ny sa flotte d’éstre bridée si le Roy
de Dannemarc eust scu la terreur que le bruit de ses armes avoit repandu
par toute la Suede et s’il les eust fait briller aux yeux de ses Ennemis, que
l’éloignement de leur Prince et l’estat ou ils se trouvoient, rendoient å demy
vaincus“ (Terlon I, S. 172).
Skæbnen vilde det anderledes, og Sverig fik Held til at fortsætte den
ved Brømsebrofreden paabegyndte Deling af Danmark. Roskildefreden, som
afsluttedes 26 Februar, blev „den sørgeligste Fred, Danmark havde sluttet i
Aarhundreder, Dødsdommen over Danmarks Besiddelse af dets gamle Provinser
hinsides Sundet, forenet med Tabet af Bornholm, af Bahus og Throndhjems
Lehn, foruden en Skare af andre Ydmygelser“ {Fridericia, Adelsvældens sidste
Dage, S. 320).
Med denne unaturlige Amputation var for Fremtiden Danmarks militære
og politiske Svaghed givet. De skandinaviske Rigers Kraft var svækket: i
1864 viste Sverig, hvorlidet det havde været istand til at overtage den Fører
stilling, det havde berøvet Danmark.
Grunden til, at Carl Gustav ikke tog hele Danmark, angiver han selv i
en Skrivelse; „ultima och secretissima ratio var then, at ther Swerrige skulle
wara uthi et Corpore med Dannemark engageret, år det infaillibelt, at propter
situm loci et commoditatem et amoenitatem istius (paa Grund af Stedets Be
liggenhed, Bekvemmelighed og Naturskjønhed) blef konunglige Residencet med
Tidhen hos Dannemark, och altsa Sverige, som Dannemark sig tilvållet hafver,
sedan allenast en Appendix utaf Dannemark“ (Stockholms Magazin, Dec. 1780).
Samme Tanke udtrykker den engelske Gesandt Meadowe (i sin Narrative of
the principal actions occurring in the wars betwixt Sweden and Denmark,
S. 55): „it is not irrational to believe that some of the viser heads in the
suedish Court did not heartily desire to see their King Master of Copenhagen,
lest the commodiousness of the situation preferable to that of Stockholm should
invite either him or his Successor to make that the Capital seat of the Monarchy, whcreby Sueden should in process of time have insensibly degenerate
from a Kingdom to a Province“.
Ved Roskildefreden var Danmark og Norge sønderlemmede, og dog havde
Carl Gustav tiltænkt Rigerne en endnu værre Skæbne. I en. hemmelig In
struktion for en Afsending til Englands Protektor, Oliver Cromwell, tilbyder
han Cromwell — for Alliance eller Pengelaan — Nørrejylland med Undtagelse
31*
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af Kolding og Skanderborg Amter, Øerne langs Sies vigs Vestkyst og Landene
langs Elbbredden. Den resterende Del af Jylland samt Fyen og Hertugdøm
merne skulde tilfalde hans Svigerfader, Hertugen af Holsten-Gottorp. Selv
forbeholder han sig Provinserne Øst for Øresund samt Bahus, Christiania og
Throndhjems Lehn i Norge. „Dasz übrige von den Dähnischen Conquesten
muszte allerdings zu Ihrer Königl. Majt. freyen Disposition anstehen, damit zu
thun undt zu gebühren, wie sie es für sich undt dasz gemeine Wesen am
besten erachten würden, es an einen oder andern Parthey verwandten zu
bringen, oder unter kleine Grandes undt Souverains zuvertheilen (Nye Danske
Magazin 3 B., S. 73 — 84). Ligesaa høit Carl Gustav staar som Militær, ligesaa lavt staar han, seet fra Kulturens Standpunkt. I Sammenligning med
Unionstidens store Kongetanker var hans Politik ganske barbarisk.
Om Kongemødet paa Frederiksborg (se ovenfor S. 142), hvor Fr. III
maatte lide den Ydmygelse at være Vært for sin Overvinder under to Dages
glimrende Festligheder, udtaler Terlon, at Carl Gustav maaske her fik Ideen
til at begynde en ny Krig mod Danmark. At finde et Paaskud var ikke
ganske let, da Danmark ærligt og redeligt bestræbte sig for at opfylde Fredsbetingelserne; men i Coyet, en af de svenske Ambassadeurer, havde Carl
Gustav en Mand, der forstod hans Hensigter, og at det gjaldt at benytte enhver
Ledighed til at yppe Kiv. TerIon, som omtaler hans for alle paafaldende hov
modige Opførsel overfor de Danske, mener, at han havde „des ordres du Roy
son maitre, de ne pas executer les choses qu’il avoit positivement promises,
& de trainer la negociation en longucur“ (Memoires I, S. 197 — 98; 213 —14).
I et Raadsmøde 20 Juni erklærede Carl Gustav, at det ikke var ham
tjenligt længe at staa stille, efterdi Vederparterne fik for stort Raaderum (Fridericia, S. 345), og paa Gottorp Slot fastsloges det 7 Juli med Raadernes
Samtykke, at hvis ikke Kommissarierne allerede havde underskrevet, maatte
de ikke gjøre det, da Kongen vilde gaa løs paa Danmark (Fridericia, S. 347).
Dahlberg sendtes til Kjøbenhavn for under Venskabs Maske at spionere,
og til Wrangel skrev Kongen og udtalte Ønsket om, at Gud vilde staa ham
bi. Angaaende sin nye Provins. Danmark, bestemte han. at den skulde deles
i 3 Gouvernementer, Universitetet skulde flyttes til Gøtheborg, Kjøbenhavn
skulde jævnes med Jorden. Si le Roy de Suede eust pris la ville de Copenhaguen, son dessein estoit de la faire razer, & d’y laisser seulement un Fort
pour garder le Port et la Flote, & transporter les privileges de cette Ville a
Malmöe, ou ä Lanscron (Terlon I, S. 264, 267).
Sjælland skulde tilfalde Wrangel. Ved et formeligt Dekret udnævntes

241

han til arvelig Hertug. Den danske Adel skulde flyttes til Ingermanland; var
den gjenstridig, skulde den uden Erstatning have sine Godser forbrudt. „Men
ovre i Skaane skulde Carl Gustav hyldes som S verigs. Gøtlands, Danmarks,
Norges og Vendens Konge med den svenske Krone paa sit Hoved, den danske
paa et Bord nedenfor sig“ (Fridericia, S. 349).
Man nægtede sig overhovedet intet i Kiel; Bjørnens Hud blev delt, før
den var skudt. Carl Gustav oversaa, at den forrige Krig i Virkeligheden ikke
var nogen Krig, forsaavidt der ikke ydedes alvorlig Modstand. Afseet fra
Marchen over Isen, var Æren saaledes kun ringe. Da Carl Gustav kom igjen,
og Danmark vaagnede til Modstand, fandt han de store, afgjørende Nederlag
ved Kjøbenhavn og paa Fyen.
Fra Kielerhavn skulde altsaa det nye Tog mod Danmark udgaa, som
fastslaaet den 7 Juli. Den 8 Juli skrev Carl Gustav til Frederik III, at han
er glad ved at høre, at Alliancen mellem Rigerne kommer istand; „der er nu
kun et Par Smaapunkter tilbage, saa skulle (Occupations) Tropperne strax
rykke ud (af Danmark). Samme Dag skriver han til Coyet, at han paa ingen
Maade vil afslutte nogen Alliance, og at Coyet skal hale Tiden ud, da det er
hans Agt at erobre Danmark ($. A. Sørensen, Kjøbenhavns Beleiring, S. 28).
Den 6 August var de svenske Tropper endelig indskibede; men Ingen
vidste, hvorhen Reisen gjaldt. Christopher Gabel, som kom for at tage Afsked,
blev af Carl Gustav anmodet om at overbringe de venskabeligste Hilsener til
Fr. III og forsikre ham om sit Venskab. Af Diplomaterne fulgte kun Terlon
med Kongen, og overfor ham kastede Carl Gustav endelig Masken, da de
befandt sig i rum Sø. Terlon bemærkede under Samtalen, at han syntes „que
l’honneur & la bien-séance ne voulaient pas qu’on apprist la rupture d’un
traitté, qui luy estoit si avantageux, sans en faire seavoir les raisons“ (Memoires I, S. 232). Efter Landstigningen advarede Terlon paany mod Fore
tagendet, som muligvis vilde faa et uheldigt Udfald, idet han tilføiede „que
l’on pourroit prendre de manvaise part dans le monde un procedé comme le
sien. Que Ton diroit que ce grand Prince n’auroit fait cette Entreprise que
sur la connaissance qu’il avoit de la faiblesse oii il avoit reduit le Dannemarc;
& que c’éstoit une surprise contre la bonne foy A la seureté d’un Traité“
(Memoires I, S. 238).
Ingen Raison kunde dog afholde Carl Gustav fra at udføre det paatænkte
„snigmorderiske Overfald uden Varsel og uden Krigserklæring, stridende mod
enhver Tids Folkeret“. Tropperne landsattes uden at møde Modstand paa
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Sjællands forsvarsløse Kyst, efterat der først — selvfølgelig — var holdt
Bøn, ligesom ogsaa Psalmen: „Paa Dig vi stole, o Herre kjær“ blev afsungen.
Saasnart Landgangen var fuldført, gik Marchen mod Kjøbenhavn. Den
9 Aug. kom Carl Gustav til Ringsted, hvor de danske Rigsraader Christen
Skeel og Mogens Høeg indfandt sig for at bede om Forklaring og underhandle.
De afvistes haanligt og fik at høre, at Danmarks sidste Time nu var slaaet;
det kunde være dem ligegyldigt, om deres Konge hed Frederik eller Carl.
Den 11 opmarcherede den svenske Hær paa Valby Bakke, og samtidig var
Kjøbenhavn indesluttet tilsøs af den svenske Flaade.
Til Carl Gustavs store Forundring blev han ikke modtaget at nogen De
putation med Stadens Nøgler. En anden Overraskelse ventede ham: Synet af
Kjøbenhavns brændende Forstæder. I en gammel Beretning hedder det: „Det
bleff afif Fornemme høye Officerer refereret, at som Kongen af Sverrig holdte
paa sin Hest paa een af de høye mod den Lands-bye Rødoffre en halff Miil
fra Kjøbenhaffn, oc saae Forstaden brente, bleff han aldelis tangs oc forandret,
at ingen aff Herrerne som waare der hos understod sig at tale hannem til,
men tiende ventede, hvad han vilde sige og foretage: Da omsider udbrød han
med disse Ord: Nu vil jeg dyre svære, vi faaer Modstand oc Kjøbenhaffn vil
verge sig“ (Hiøring, Leyrs-Krantz).
Kjøbenhavn vilde værge sig. Det første Indtryk havde været Rædselens.
Man vidste, hvad en Bys Erobring i den Tid førte med sig af Myrden,
Plyndren, Røveri og Voldtægt. „Fra den højeste til den laveste kjendte man
Fæstningsværkernes slette Tilstand og Garnisonens ringe Styrke. Hvorledes
skulde da den overmægtige Sejrherre kunne standses? Var ikke Erobringens
og Plyndringens Time nær? Og i Frygten og Angsten blandede sig nye Udslag
af Hadet og Forbitrelsen mod Adelen. Men midt i den almindelige Forvirring
saaes hurtig et fast Punkt. Det dannedes af Kongen med Dronningen ved
hans Side. Som aldrig før i hans Liv gjaldt det nu Selvopholdelsen, hans
Frihed, hans Krone, hans Efterkommere, hans Rige. Og muligvis stod det
ogsaa hurtig klart for ham, at kunde dette reddes, da kunde ogsaa mere
vindes. Folkets forøgede Loyalitet, en nyskabt Popularitet for ham og hans
Hus og derigjennem Muligheden for en Magtforøgelse. Der brød frem hos
barn en Energi og et personligt Mod, som han ikke tidligere nogensinde havde
lagt for Dagen. Han blev en Handlingens Mand, overfor Fjenderne og over
for dem, han vilde vinde til Venner“ (Fridericia, S. 354).
I Fr. III.s Omgivelser raadede nogle ham til Flugt, men han erklærede
stolt, at han vilde „dø i sin Rede“ {Nyerup, Efterretninger om Kong Frederik
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III, S. 71); der udstedtes Befalinger om Fæstningsværkernes Udbedring, og
Repræsentanter for de forskjellige Stænder kaldtes sammen til Møde paa
Slottet, hvor Kongen og Rigshofmesteren traadte frem fra Raadsstuen, og den
sidste forestillede Stænderne den overhængende Fare og opfordrede til Mod
stand og Paatagelse af Indkvarteringsbyrden. Paa Borgerskabets Vegne førte
Borgmester Hans Nansen Ordet, og hans kraftige Udtalelser fandt Gjenklang hos
Borgerne. I en gammel Beretning (Hiøring, Leyres Politie) hedder det: „Den
første Mand, som mig i Sandhed er bleffven sagt der svarede, vaar en Garbere
Barnfød udi Kiøbenhaffn; At det skulle være Spot oc Skam skulle man offvergiffve oc forlade Kongen oc Staden for Svenske Trusel, oc icke skulle seet en
Fiende engang under Øjen, haffde mand først forsøgt en haard Pust, oc mand
bleff nødt til at giffve sig oc kunde icke staae, saa vaare mand undskyldt.
Der paa raabte alle i hver andris Munde, de vilde staae de lengst de kunde,
naar de kunde icke lenger vaar det tjlige nock at bede om Naade, de vilde
først forsøge det, saa yderste som de mest kunde. Borgemester raabte oc
spurde om det vaar alle deris stadige Forsæt, da raabte alle Borgerne, Ja, Ja,
de vilde alle stræbe oc staae saa lenge de mest kunde. Strax dereffter kom
Kongelige Mayt: oc Rjgens Raad, oc traade frem for Borgemestere oc Raad
oc Borgerskabet, oc der hos stod Rjgens Skriffvere som haffde Kongens Begiæring oc Tale skrifftlig fattedt oc læste det op for Borgerskabet. Thi mand
kand vel vide, hvad der maatte hafve været udi Mayestetens Hierte, der hånd
haffde faaet saadan et haard Svar aff Fienden som nu allerede vaar for Dørren,
oc her vaar ey Festning ey Krjgsfolck at Ijde paa oc betroe, men alleene
nogle Borgere og Bursz som icke vaar vandt ved Krjgen, oc Hans Mayt. saae
nu saare faae aff Chreti oc Pieti der tilforn haffde taget store Gaze oc Afleg
i Fredstjd, der nu reterede sig indtil hannem at lyde og staae med hannem,
men haffde nu mest ickun Borgere oc Bursz at slaae sig til, som lidet eller
intet haffde nydet Kronens Indkomme udi gode Tjder. At Hans Mayt. maatte
vel rinde Taarer paa Kinder oc icke for Sorg fremføre sin Tale. Der Rjgens
Skriffver haffde udlæst, svarede Eldste Borgemester kortelig; Enddog det vaar
kommen Borgerskabet til Ørne, at dem skulle være tillagt at tilforn udi for
rige Vinter der Fienden kom ind i Siælland oc vi haffde saadant et herlige
tal Folck der lystede, oc begiærte inderlige de maatte gaae paa Fienden, da
skulle der været nødt til at giøre Fred oc giffve Landene bort, fordi Borger
skabet skulle icke være at lide paa om der skeede noget Nederlag paa voris
Folck: Men nu vilde hånd forsichre Hans Mayt. om Borgerskabis Troskab
at de skulle staae oc gaae, voffve Gods oc Liff for Hans Mayt. at hver skulle
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se hvad Hierte den Borgerlige Stand udi Kiøbenhaffn haffde til deris Konge.
Oc strax spurdc Borgemesterne Borgerne til udi Kongens oc Rjgens Paahør,
om de det vilde holde, som hånd for dem loffuede; da raabte de alle i hver
andris Munde, Ja, Ja, Hvorfor Hans Maytt: tackede dem alle samptlig, oc
strax derpaa til at bevjse dem Tacknemmelighed samme Dag gaff dem merckelige nye Frj heder som ble ve strax publicerede ock tryckte, med Rjgens Raads
Hænder bekrefftet. Strax bleff Trommerne rørt, hver Mand i Gevehr oc bleff
ført paa Volden at tage imod Fienden.“
De Privilegier, Kongen 10 August gav Kjøbenhavns Borgere, danner en
Epoke i Danmarks Historie. Kjøbenhavn skulde være en fri Rigsstad og an
nammes tillige for en fri Rigens Stand og udi alt, hvad Riget til Bedste deli
bereres kan, have sin Stemme og Samtykke. Kjøbenhavn skulde være en af
de to Stabelslæder paa Sjælland med alle de Privilegier, som nogen Stad
kunde behøve til Commerciens Flor. Det bestemtes, „at alle kjøbenhavnske
Indbyggere, geistlige eller verdslige, nu og deres Børn efter dem skal nyde
lige Tilgang til oflicia og honores med Adelen, naar de dennem med deres
Capacitet og Kvaliteter dertil kan gjøre kapabel og meritere!“. Desuden skulde
Kjøbenhavns Indbyggere have Ret til at kjøbe og tilforhandle sig adeligt Jorde
gods og Ret til at besidde med adelige Friheder, hvad de erhvervede af Adels
gods og Krongods ved Kjøb, Arv eller Pant.
For første Gang anerkjendtes en ikke-adelig Rigstand som besluttende og
bevilgende Myndighed, og Adelen mistede sin Eneret til adeligt Jordegods og
Rigets Embeder. Ved Privilegierne var der givet Staden et Palladium, som
den havde den største Interesse af at værge, og Borgerne, der følte sig stolte
over Rigsstads- og Rigsstandsværdigheden og Ligheden med Adelen, vidste, at
de kæmpede for deres egen Frihed, der vilde gaa tilgrunde ved en Erobring.
Der var nu to faste Punkter, hvorpaa Modstanden beroede, Kongen og hans
Mænd og Borgerskabets Mænd. Til disse Centra sluttede sig Stadens øvrige
Indvaanere, Kjøbmands- og Haandværkssvendene samt Studenterne, som for
deres Vedkommende androge paa, at de ikke maatte blive nødte til at lyde andre
Anførere end Oberst Kjeld Lange og Mogens Krag, der vare indfødte, danske
Mænd og derfor „bedst kjendte danske Studenters Humør“. Tillige forlangte
de, at det maatte forbydes deres Officerer at „traktere dem med Hug og Slag
eller unødig Overskjælden“, og at man i Fremtiden ved Embedsbesættelser tog
særligt Hensyn til dem fremfor andre, „der nu ikke offererede deres Liv og
Blod i Kongens og Fædrelandets Tjeneste“ [Rørdam, De danske og norske
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Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Carl Gustav, S. 19. —
Fridericia, S. 357—58).
Garnisonens Styrke beløb sig ved Beleiringens Begyndelse kun til aller
højest henved 2000 Mand og Borgervæbningen c. 2500 Mand med Stadshauptmand Frederik Thuresen som øverste Befalingsmand. Styrken var saaledes
meget ringe i Forhold til Befæstningsliniens Udstrækning, og selve Voldene,
der manglede Batterier, Stormpæle og Palissader, vare, ifølge samtidig Beret
ning, saa daarlige, „at Svensken kunde ved den ene Side af Byen med alt
sit Rytteri have redet over tørre Grave og lave Volde og paa den anden Side
med Soldater og Fodfolk lettelig stige op og bestorme Staden den første Dag
eller Nat de ankom, og ikke troligt, at nogen skulde have knystet mod ham,
om han saaledes havde faret frem i Hast“.
I Johan Monrads Beretning om sit Ophold i Kjøbenhavn under Beleiringen
hedder det: „Vi havde hverken Skibe eller Krigsfolk; Voldene om Byen vare
mangesteds plat aabne; ingen Forraad, som det var da sidst i August Maaned,
da Høsten begyndte, og mod den Tid, Enhver skulde forsee sit Hus mod
Vinteren. Der Kongen lod Borgerskabet opfordre paa Slottet til sig, erklærede
han, at hans Beslutning var at døe i sin Rede, og spurgde dem hvad de
vilde gjøre, da bleve de alle tilsinds at de vilde vove Liv og Blod for Kongen.
Trommen blev rørt, og der blev publicert, at alle skulde gribe til Gevær. Jeg
var en af de allerførste, som godvillig bød sig til; og som alle unge Karle,
af hvad Slags de ogsaa var, siden bleve inddelte i visse Compagnier og Regi
menter for sig selv, saa kom jeg med en Del af mine Kammerader paa den
Post at staae som var ligeoverfor Kongens Have. Volden var der ganske
nedfalden, og vi maatte selv gaae og trilde med Hjulbørrene om Dagen for
at befæste det Sted, vi skulde staae paa og forsvare. Obersten og de andre
Officierer gik huer med sin Hjulbør forved os og trillede, for at den ene ikke
skulde være bedre end den anden. Obersten var Kjeld Lange, som var for
lovet med Grevinde Scheel, og blev siden skudt paa Volden. Jeg lærte her
hvad en Beleiring er. Vi havde sely gjort os Hytter at være i, og gravet os
ned i Volden; maatte holde Vagt Nat og Dag, og kom ikke i Hus elier Seng
saalænge indtil den hollandske Succurs kom. Hver stod sin Time ovenpaa
Brystvernet af Volden midt i den stærkeste Frost, Regn og Sne, og holdt
Skiltvagt mod Fienden, som laae uden for Voldene og skjød ind i Byen med
gloende Kugler og Granater. Byen var i den Trang, at eengang paa en
fjorten Dage var der ikke 01 i Byen end ikke hos Kongen; jeg drak Vin i
den Sted, og manglede intet. Af mine Kammerader bleve Adskillige; men
32
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ikke et Haar rørtes paa mit Hoved. Gud lade mig aldrig glemme Kjøben
havns Beleiring og Storm!“
Samtidig med Forstædernes Afbrænding begyndte Udbedringen af Voldene
og deres Forsyning med Pallisader. I Leyers Politie beskriver Hiøring den
utrættelige Iver, hvormed enhver arbeidede med derpaa: „Thi der hver havde
faaet sin Post, saa begyndte de, som havde kloge Hoveder, og havde set noget
tilforn, at se og tænke sig om: de saa, her laa en mægtig Fjende udenfor,
her var øde Volde, ingen Brystværn for dem, Gravene tomme og lidet Vand
udi; saa begyndte den ene, saa den anden at tænke: Jeg maa se mig om,
jeg faar noget for mig, om Fjenden vil umage sig, han ikke strax faar lige
aaben for mig. Saa begynder den ene, saa den anden at kaste lidet op
for sig, at de kunde have noget Brystværn. Der de havde det, saa tænkte
de, de vilde se, de kunde faa Stormpæle i deres Brystværn, der de havde
fuldbragt det, og de fik Tid og Frist, tænkte de, de vilde se, de fik Pallisader
nedenfor sig under Voldene. Den ene gik fort dermed, den anden ligesaa.
vilde omsider ingen have sin Post lumpen og slemmest, saa at Øvrigheden
ret maatte se deres Lyst i saadan Hast at faa saadan et Stykke Arbeide
færdigt, saa at Øvrigheden havde det ikke behov at raabe dem til Arbeide,
men maatte forundre sig, hvor de kom ret ligesom Bier ligesom flyvende, den
frem med sit Arbeide og lagde det af, andre toge det, satte det, hvor det
skulde, andre hen igjen og hentede mer til Pallisader, Storm pæle, Brystværn,
i hvor de det kunde finde ... Da Gud gav dem alle og hver Enigheds Aand,
gav han dem og Lyst til deres Arbeide og Raad og Middel til at fuldbringe
deres Foretagende.“
Slet ingen er fra Arbeid fri
Aff Adel eller Clerici
Som billigt er til Byens Gaffn,
Som leffver udi Kiøbenhaffn“,

siger Wallensbech i sin Diarium obsidionis Havniensis. Det var en vældig
Energi, der fra alle Sider udfoldedes, og Kjøbenhavns Forsvar vil altid staa
som en af de største Bedrifter i Danmarks Historie.
Dag og Nat arbeidedes der i Tøihuset paa Støbning af Kugler. I Kalve
bodstrand henlagdes en Pram besat med Kanoner, en anden Pram i Sundet
udfor Østerbro for at bestryge de fjendtlige Flanker. Forholdsregler toges mod
Ildsvaade; Gaderne afspærredes med Jernkjæder, og Stene samledes paa Vol
dene som Kastevaaben under en Storm. Og „der de nu havde Voldene saa
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lavet, at de dcTaf turde trodse mod Fjenden, saa begyndte de at bygge Kortegaler (coq f
garch), hvor de kunde være udi for Regn og Uveir hos Volden
paa deres i •er . . . Nogle grove sig ned i Volden og hentede sig Mursten
af Husene udenfor Portene og murede, hvor de kunde, sig Hytter og Ildsteder
derudi“ (Hiøring).
„Man maa undre sig“, siger en anden samtidig Forfatter, „over det svære
Arbeide, som de beleirede i meget faa Dage bragte istand saavel med Pallisadering som ved Udbedring og Fuldførelse af de kun halvt fuldførte Værker,
hvormed de bleve ved Nat og Dag midt under Kanonernes bestandige Torden
og medens Kuglerne fløi over deres Hoveder. Man saa paa Gaderne næsten
ingen Mandsperson mere, men alle, som kunde bære Vaaben, vare Nat og
Dag tilstede paa Volden, paa hvilken Borgerskabet overalt byggede Hytter.
Ingen slæbte mere paa Kappen, om han ogsaa gik nede i Staden, men enhver
bar endog i Kirken et Par Pistoler i Bæltet, en god Klinge eller en Stridskølle
i Haanden“ (Theatrum Europæum, Frankfurt a. M. 1667, VIII, 899).
Til Forhaabningen om et lykkeligt Udfald bidrog mægtigt den Tillid, man
nærede til de høieste Officerer og Førere, Byens Guvernør, Hans Schack, den
forgudede Kongesøn Ulrik Christian Gyldenløve (se ovenfor S. 221 f.), Stadshauptmand Thuresen, Borgmester Hans Nansen, og mest til Kongen selv, der
ved Dag og Nat, ofte ledsaget af Dronningen, viste sig paa Voldene paa de
mest udsatte Steder. Hans Majestæts Exempel og Nærværelse — siger Manley
— opmuntrede alle Mænd; thi han forlod sjeldent Volden og holdt sig den
hele Dag blandt sine Soldater og Arbeidsfolk. og Natten udi sit Telt, saa at
der var intet Menneske saa dovent og vanartigt, det jo gierne vilde stræbe og
arbeide, efterdi de saa, Fyrsten ikke sparede sin egen Person, men var Til
skuer og Compagnon. Den engelske Minister Meadowe udtaler i sin Narrative: „The Danes defended themselves with great Gallantry and Loyalty, their
King animating them with his presence and pitching his tent upon the rampart by his fellow soldiers“.
Kjøbenhavns Beleiring gik nu for sig efter alle Krigskunstens Regler, og
Svenskerne kunde som Gerneringslinie benytte den af Chr. IV paabegyndte, ydre
Fæstningslinie, som der ikke havde været Tid til at sløife, og som ligesaalidt var
fuldført som de øvrige Fæstningsværker. („At man ingensinde hverken dengang
eller senere efter Fortjeneste vurderede Christian IV.s Fremsynethed ved denne
ydre Linies Anlæg, eller i hvert Fald ikke optog Tanken, kom Danmark dyrt
at staa i 1807. Havde man da havt Linien inde, vilde Englændernes Bom
bardement have været virkningsløst, idet Angrebsbatterierne maatte have været
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langt mere fjernede fra Byen, end Tilfældet var.“
A. Sørensen, Kjøben
havns Beleiring, S. 50.)
Disse Værker satte Svenskerne sig i Besiddelse af og vendte dem mod
Byen, hvortil de nærmede sig ved Løbegrave, hvilket Arheide Kjøbenhavnerne
af al Magt søgte at hindre. Især vare de to Pramme, af Svenskerne be
nævnede „Svinetruget“ og „den stumprumpede Hund“, i den Henseende til
udmærket Nytte. Men skulde Svenskerne holdes fra Livet, maatte man gribe
Offensiven og forstyrre deres Approcher. Her viste Ulrik Christian Gyldenløve
ret sine glimrende Egenskaber, og i Spidsen for Udfaldstropperne tilføiede han
Fjenden følelige Nederlag. Mest bekjendt er det saakaldte store Udfald, eller
„Generaludfaldet“ den 23 August. Frederik Ahlefeldt kommanderede Fodfolket,
Gyldenløve Rytteriet. Avantgarden bestaaende af Nordmænd og Skaaninger
(Gjønger) under Niels Rosenkrantz angreb med største Voldsomhed; med samme
Kraft gik Gyldenløves Dragoner og de øvrige Tropper, hvoriblandt Studenterne,
frem, og Fjenden kunde paa intet Punkt holde Stand. Løbegravene ødelagdes,
og de Svenske, der overlevede Blodbadet, toges tilfange.
Natten derpaa udførte Viceadmiralerne Helt og Bredal en dristig Daad
ved med en Del armerede Baade at opbrænde 2 Galioter og erobre 19 Skuder
og 4 Pramme med 12 Kanoner, der vare samlede i Kalvebodstrand for at
hjelpe ved et Angreb paa Amager. Senere lykkedes det dog Carl Gustav at
gjøre Landgang paa denne 0, hvor Svenskerne afbrændte alt til Grunden.
Ved Budskabet herom samlede Fr. III i Hast en lille Skare Ryttere, Dragoner
og letbevæbnet Fodfolk med 4 Feltpiecer. Ved Hollænderbyen indhentede
Kongen de Svenske og tilføiede dem et totalt Nederlag. Carl Gustav var paa
et hængende Haar bleven tagen tilfange og frelstes kun ved, at Oberstvagt
mester Lejonhjelm heltemodig opofrede sig med sin Trop, for at Kongen kunde
undslippe.
Et frygteligt Slag for de Beleirede var Kronborgs Tab ved Kommandanten
Oberst Beenfeldts feige Overgivelse (se ovenfor S. 152). Fra Kronborg fik de
Svenske store Forraad af Skyts og Ammunition, og nu gik det for Alvor løs
med Byens Bombardement, saa Indvaanerne intet Steds var udenfor Livsfare.
Opfordringer til Fred fra den franske Gesandt afviste Carl Gustav bestemt; han
erklærede, at han vilde give Fr. III og Sophie Amalie et anstændigt Underhold,
men ikke unde dem Spor af Kongemagt.
Endelig kom Hjelpen for de Beleirede. Generalstaterne bestemte sig til
at sende Undsætning i Henhold til Traktaterne af 1649 og 1657; især i Hol
land indsaa man den uhyre Fare, der truede Østersøtrafiken, hvis det med
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England forbundne Sverig fik Magten over Norden ved Danmarks Under
tvingelse. En hollandsk Flaade under Admiral Obdam, Herre til Wassenaer,
ankrede 23 Okt. ved Lappen, og 29 Okt. stod den for nordlig Vind ind i
Sundet uden at tage Skade af Beskydningen fra Helsingborg og Kronborg,
hvor Carl Gustav selv løsnede det første Skud. Den svenske Flaade under
Admiral Wrangel, som søgte at spærre Veien, blev beseiret i et blodigt Slag,
hvor to hollandske Admiraler, Witte Corneliszoon de With og Pieter Floriszoon
fandt Døden.
Kjøbenhavn var undsat. De hollandske Transport- og Proviantskibe løb
samme Aften ind i Havnen, medbringende over 2000 Mand Landtropper.
Allerede 30 Okt. trak Carl Gustav sig tilbage til en Leir ved Brøndshøi.
Forskansningerne udenfor Byen maatte han rømme, og Bombardementet op
hørte. I Kjøbenhavn ringede atter Kirkeklokkerne, og Orglerne spillede atter
ved Gudstjenesten. Under stor Jubel strømmede Folk udenfor Voldene for at
se paa Sløifningen af de svenske Værker.
Allerede forud vare de allierede brandenborgske, østerrigske og polske
Tropper rykkede ind i Hertugdømmerne, hvorfra Svenskerne fordreves, og i
Februar var hele Halvøen gjengivet til den danske Krone, rigtignok hærget og
ødelagt baade af Fjenden og „Vennerne“. Især huserede Polakkerne med stor
Grusomhed.
Ogsaa paa andre Punkter gik det Svenskerne ilde. Under Jørgen Bielkes
Anførsel gjenerobrede Nordmændene Throndhjem, og paa Bornholm reiste Be
folkningen sig mod Svenskerne, hvis Anfører, Printzenskiøld, blev dræbt, og
samme Skæbne led de fleste af hans Folk. Bornholmerne gave deres 0 til
bage til Fr. III til Arv og Eiendom.
Ogsaa i Skaane, Halland og Bleking ulmede Misfornøielsen mod de
svenske Aag. Hadet til Svenskerne var for indgroet til hurtigt at kunne lægge
sig. Det viste sig baade hos Borgere og Bønder, stærkest hos Blekings Be
folkning. Af Adelen havde kun faa hyldet Carl Gustav, og en dsvenske
Regjering bortskænkede derfor uden videre de Godser, hvis Eiere ikke havde
villet underkaste sig. Kun en Del af Geistligheden bøiede sig for Carl Gustav,
og især optraadte Bispen Peder Vinstrup paa den laveste Maade mod sit
gamle Fædreland (Fridericia, S. 395). Ogsaa den kongelige Historiograf
Vitus Bering søgte at indsmigre sig hos Svenskerkongen.
Snart begyndte en oprørsk Bevægelse at brede sig i Skaane, særlig med
det Formaal at befri Malmø, hvis Borgere satte sig i Forbindelse med Regjeringen i Kjøbenhavn. Det besluttedes at forsøge en Overrumpling, men
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Transportskibene under Frederik Ahlefeldt strandede paa Saltholmen. Sammen
sværgelsen blev røbet, og Svenskerne hævnede sig frygteligt. Ved alle Arter
af Tortur (se Nyerup, S. 252) skaffede de sig Kundskab om Deltagerne i
Sammensværgelsen, og om disses Henrettelse fortælles i en gammel Beretning
fra 1660: „De bleve rettede midt paa Torvet ligeud for Raadhuset (formodentlig
netop paa samme Sted, hvor der nu er reist en Rytterstatue af Carl Gustav).
Til Retterstedet bleve udførte Bartholomæus, Johan Jørgensen, Jochum Brun,
Efvert Wildfang, Mester Hans i Bunkeflod, Hr. Søren i Fusie, Rasmus Andersen,
Niels Pedersen Tolder, Oluf Svendsen, Jacob Nielsen. De andre som og ere
dømte fra Livet og boe paa Landet, bleve paa Slottet besiddende; thi de
skulle paa deres egne Steder, som de have hjemme, rettes. Bartholomæus
blev først tilsagt at skulle gaae frem. Da tilspurgde han Oberst Mørner i
Kredsen om der var ingen Naade? Han svarede Nei. Da faldt han paa
Knæe, tog sin Hat for sit Hoved og læste lidt, og bad dem derpaa binde for
sine Øine. — Siden blev Johan Jørgensen tilsagt at skulle frem gaae. Da
svarede han, at Jochum Brun skulde først gaae frem, thi han havde bragt
ham til dette. Nogle havde ført ham i den Mening, at Jochum Brun skulde
med Penge forløse sig, hvilket han fortrød. Men der Mester Niels og de
andre Præster, som vare tilsagte at skulle trøste dem. prædikede meget strengt
for ham, da efter lang Tale omsider resolverte han sig, gjerne at ville dø. Tog
saa en Guldring af sin Finger og en dobbelt Ducat og kastede til Mester
manden og sagde, han skulde redelig sin Bestilling forrette som hannem
burde; men det skete saa elendig som aldrig Nogen kan erindre sig saa at
martre et Menneske som han blev. Han hug først til hannem, saa han faldt
til Jorden, og da raabte nogle Gange: Jesus! Jesus! Jesus! Saa hug Mester
manden nogle Gange endnu førend han fik Hovedet af. Blev saa Jochum
Brun tilsagt, da svarede han strax gjerne! Han gik med saadan Freidighed
til sin Død, at man aldrig havde seet hans Lige. Der blev udbredt for ham
et Stykke rødt Klæde, og der han gik frem, gjorde han tvende Gange dybe
Complimenter og talede nogle Gange til de omstaaende Folk: farer vel! farer
vel allesammen! kastede saa sine Tøfler af Fødderne høit op i VeJret, gik saa
frimodig frem, tog selv sit Haar op, og Hans Mechelborg bandt for hans Øine,
og da traadte Mestermandsvenden af Landskrone frem, og hug hannem vel
af. — Der var bødet for ham 20,000 Rdlr. Contant i Penge; men kunde ikke
hjelpe, eftersom han var angiven for en af de principaleste udi dette Verk.
Der dette var med disse 3 forrettet, faldt det Borgemester Efvert Wildfang til.
Der han med Præsten var kommen i Kredsen, kom Ritmester Stahl ridende
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fra Rigsraaderne, og sagde, det var høie Øvrigheds Befalning, at Executionen
skulde med de Andre udsættes. Imidlertid det blev forrettet paa Torvet, holdt
alt Rytteriet i Gevær paa Hjørnerne af Torvet, thi Svecus frygtede, at Borger
skabet skulde have gjort sig oprørsk og udfriet de Fangne.“
At nogle af de dødsdømte reddede Livet, skyldtes sikkert Trusler om
Repressalier fra Fr. III.s Side. Om Maaden, hvorpaa Sammensværgelsen
røbedes, fortæller Hiøring, at „Der var i Byen en Karl, som var saare vel
antagen til hove for hans Hyklens Skyld. Han lod sig bringe over til Skaane
at forkundskabe Svenskens Anslag og tog Foræringer baade af Kongen af
Danmark og Kongen af Sverrig og det blev skrevet Hans Maj. (Fr. III) til om
ham, at han skulde være falsk og været Aarsag til mange godt Folks Ulykke
i Malmø“. Hans Navn var Ove Clausen Helmer; han blev henrettet; men
hvori hans Spioneri har bestaaet. vides ikke sikkert.
Ogsaa Forsøget paa at tilbageerobre Kronborg (se ovenfor S. 152 f.) mis
lykkedes og gav Anledning til Ophavsmændenes Tortur og Henrettelse; men
snart skulde de store Begivenheder indtræffe, som gav Carl Gustavs Volds
herredømme Dødsstødet og befriede ialtfald det meste af Danmark. Stormen
paa Kjøbenhavn og Slaget ved Nyborg bragte definitivt hans store Planer til
at strande.
I Januar forlagde Carl Gustav sit Hovedkvarter fra Kronborg til Brøndshøi
for at træffe Anstalter til „den store og importante Dessein“. Kjøbenhavn
skulde erobres, koste hvad det vilde, og til Terlon erklærede han paa dette
Tidspunkt, at han kun som død vilde forlade Danmark. Fra S verig droges
stærke Troppeafdelinger til Sjælland; sindrige Stormredskaber konstrueredes:
store Broer med Hjul under til at kjøre frem og kaste over Vaagerne i Isen,
Stormstiger, Murbrækkere, Granater, Sprængpetarder etc. En ny Orden, kaldet
„Jesuordenen “, indstiftedes for at uddeles i Kjøbenhavn til dem, der udmærkede
sig ved Erobringen; Carl Gustav gav endogsaa en af sine Folk Brev paa en
Gaard i Kjøbenhavn.
Den danske Regjering var dog ikke i Uvidenhed om, hvad der forestod,
idet Oplysninger herom vare sendte baade fra Skaane og især fra Ridefogderne
Lorens Tuxen og Hans Rostgaard. Alle Forberedelser bleve trufne, og ingen
Anstrengelse ansaaes for at være for stor, hvor det gjaldt Byens Sikring.
Den største Fare var nu, som i forrige Krig, Frosten, som havde lagt sit
tykke Isdække over Kalvebodstrand.. Christianshavns Kanal, Søerne og Fæst
ningsgravene.
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„Saa stille som nu Fjenden staaer,
Saa trædsk han her om Natten gaaer;
Han prøver Isen sig til Gavn,
O! Tag Dig vare, Kjøbenhavn!

rimer Wallensbech. Omfattende Isningsarbeider m natte foretages; i Snefog og
Mørke kæmpede man mod den alentykke Is, og hver Mand havde sin Vaage
at holde aaben i Voldgravene. Stormkjæder spændtes for Enden af Gaderne,
Stendynger opsamledes, og Bjælker slæbtes op paa Volden for at kastes ned
paa Fjenden.
„Enhver sin Bøsse fejer op
Og sparer ikke Liv og Krop
Udi de Dage kolde.
Studenter tage Lod og Krud
Og gaaer igien fra Musis ud
Reserva vagt at holde.“

Selv Kvinderne holdt sig rede til at helde Kjedler med kogende Vand
ned over Fjenden ligesom ved Haarlems Beleiring under Frihedskampene mod
Spanierne.
I Maleren Peder Ais’ Efterretninger om sin Familie (Suhms Nye Saml.
IV, S. 4) fortælles det: „Min Oldefader Niels Nielsen, Oldermand for Prammandslauget, der levede i seeneste Beleiring, udstod den, og tapperlig fægtede
imod da Landets Fiende, saavelsom hans Hustru Karen, er værd af mig at
erindres. Alle Traditionerne i Familien melde, at han som en tapper og brav
Borger og Soldat var med commanderet ved de fleste Fiendens Angrebe; men
især Stormens Aften tog han Afsked med sin dydige og brave Hustrue, anbe
falede hende deres eeneste spæde og umyndige Søn, Peder Als, til heste Op
dragelse, ifald han og hun maatte blive af den stormende Fiendes Grumhed
forskaanede. Befalede hende saa i Guds Vold, og gik saa hen til Vesterports
Vold, der hvor Faren blev haardest, for at opofre sig til Fædrenelandets, Kon
gens og det Kongelige Husets Frelse. Hans omtalte Hustrue, langt fra at
blødgjøre hendes Mands mandige Hjerte ved Qvindegraad, tog kjæk og modig
Affsked med denne sin Mand, opmuntrede ham og styrkede ham i sit noble
Forsæt, værdigen at døe for sit Fædreneland; lovede ham at bære Omsorg for
deres spæde Søn, og tillige al den Bistand, der var i hendes Magt, lige til,
at føie sig til ham, ifald Fienden kom i Byen, og ved hans Side, fra Kiæde
til Kiæde, der var spåendt over Gaderne, slaae med hvad Vaaben hun kunde
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finde, og saaledes, ifald Fienden fik Overhaand, selv undergaae tilligemed sit
Fædrenelands, sin Konges, sin Mands og sit Barns Frihed og Ære. Hun
gjorde og mere end hun lovede; thi hun tog sit eeneste spæde Barn, svøbte
det ind, satte det ned i Kjelderen i det Hus paa Uhlfeldts Plads, det tredje
fra Hiørnet af lille Helliggeisstrædet, hvilket da hørte hendes Mand til; tog
tog saa sine Piger til Hjelp, satte de største Lude-Kobber-Kiedler paa Ilden,
fyldte nogle med Lud, andre med Beg, Tjære, og bar saa selv med sine Piger
disse gloende Vaaben paa en Stang igiennem Ørene af Kiedlerne paa sine
Skuldre op og paa Volden ved sin Mands Post, og under Stormen væltede
disse Kiedler med det Kogende ned paa Fienden da de krøb op i de hvide
Skjorter, og derved brændte, qvæstede og saarede Adskillige, samt formaaede
sine Naboersker til at følge hendes Exempel, hvilket de ligedan giorde; og da
ingen Kiedler mere var, tog hun store Biælker paa sine Skuldre med sine
Naboersker og deres Piger, bar saa disse op paa Volden, og lod dem saaledes
trille ned paa Fienden.“
At Byen var prisgivet til Plyndring, vidste man sikkert, og naar man
ved, hvorledes Kvinder og Børns Skjæbne i en erobret By i de Tider var, forstaaer man, at Kjøbenhavns Kvinder ikke skyede aktiv Del i Forsvaret. I sine
Memoirer (I. S. 84 — 87, 112) fortæller Terlon, hvorledes han i Polen saa en
Skare Kvinder, der dreves afsted i den svenske Hær sammen med Kvæget,
„qu’il y avoit aussi des Dames de qualité &.des Religieuses, qui avoient esté
prises par des Officiers Suedois, & qui estoient dans les regimens.“ Han for
tæller om „les Religieuses, que je preservay de la derniere violence. des Soldats
Suedois“. I sine „Miseres de la guerre“ har Kobberstikkeren Callot gjengivet
lignende Scener af den Tids Krigerliv med dets Raahed og Vildskab. Af de
Horder, der huserede her i Landet, vare Polakkerne sikkert — om muligt —
værre end de andre; Jens Birollerod fortæller i sin Dagbog, hvorledes det,
efter Slaget ved Nyborg, „med Plyndren og Qvindfolks Voldtægt begyndte at
gaae skiændelig til, hvormed Poloni et Germani vaare slemmest. Ja captivi
Sveci maatte see for Øine, hvor skammeligen deres Koner bleve af hine med
farne, og derpaa indtil deres blotte Særker afførte“.
For saadanne Rædsler blev Kjøbenhavn dog forskaanet. Voldene med
deres tapre Besætning frelste baade Byen og Riget i den Vinternat, da Carl
Gustav gjorde sit sidste Angreb.
Natten mellem 10 og 11 Februar skulde Hovedstormen gaa for sig Kjø
benhavns Erobring skulde iværksættes ved to Stormløb mod Befæstningens
Yderpunkter, saaledes at det ene førtes langs med Kalvebodstrand mod Vest33
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fronten imellem Bryghuset og Gyldenløves Bastion, medens det andet skulde
rettes mod den halve Bastion, der forbandt Nordostfronten med Kastellet
(S. J. Sørensen, Kjøbenhavns Beleiring). Hovedangrebet mod Vestfronten
vilde Carl Gustav selv lede. Kl. l’A gaves Signalet til Storm ved Baal, der
tændtes paa Valbybakke, Carl Gustav tog Post bag et Retranchement ved
Bjørnsdal paa Vesterbro, medens hans tapre Folk førtes frem af General
majorerne Fersen med venstre Stormkolonne, Wawasor med høire. Avantgarden var iklædt hvide Skjorter, for at de ikke skulde skjelnes fra Isen og
Sneen. Tyst og stille gik Fremmarchen; man haabede at overraske de Beleirede, trætte som de maatte være af de mange foregaaende Alarmeringer.
Man sov dog ikke i Kjøbenhavn. Enhver var paa sin Plads, Schack —
som øverstkommanderende — og Stadshauptmand Thuresen for fra Sted til
Sted, og Kongen selv opflammede Forsvarernes Mod ved at vise sig, hvor
Faren var størst. Allerede før Midnat havde Besætningen staaet med bræn
dende Lunter, og samtidig med Svenskernes Kampskrig: „Fald an! Fald an!“
drønede en vældig Salve fra Vesterports Bastion, snart efterfulgt af en rullende
Kanon- og Musketild langs hele Linien ned til Bryghuset. Udfor dette laa
Blokskibene, Fregatten Høienhald og Prammen Svinelruget; her angreb Sven
skerne først uden dog at kunne hævde Stillingen under den stærke Kanonild.
Samtidig rykkede Fortroppen frem mod Ravelinen og Bastionen ved den nu
værende Farvergade, medens Fersens Brigade angreb den saakaldte Løngang,
en overdækket Kjørevei, der forbandt Slotsholmen med Staden, omtrent paa
tværs af den nuværende Stormbro. Ogsaa ved Bryghuset angreb de Svenske,
men intetsteds var det dem muligt at faa Fodfæste. Deres Isbroer kunde ikke
naa over Vaagerne, som de Danske havde hugget bredere efter ved et tidligere
Angreb at have erobret en svensk Stormbro og taget Maal af den; Angrebet
paa Slotsholmen og Løngangen mislykkedes ganske. Større Held syntes de
Svenske at skulle have foran den egentlige Vold; de erobrede den foran
Bastionen liggende Ravelin og styrtede over Graven opad selve Skrænten.
Gyldenløves gamle Post blev Slagets Brændpunkt. Selv var den tapre
Kriger bukket under for sin Sygdom under Beleiringen, men de fortrinlige
Forsvarsmidler, hvormed han havde udrustet sin Voldstrækning, gjorde nu
glimrende Nytte. „Fra Løngangen hen ad Vandkonslen oc den Runddeel
omkring haffde Salig Uldrick Christian Gyldenløwe med hans Folck sin Post,
den huldte band oc redelig, saa lenge han haffde sin Helbred, der hos laae
hånd oc om Natten, thi det vaar den svagiste Post lættist at komme til, den
hafde de ocsaa mest Øye paa, der satte de. oc hefftigste an udi Stormen. Der
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omkring havde SI: Gyldenløwe allevegne sat Fodangler. oc en offven i Palisaterne sat Fodangler store oc stercke giort, saa at end et merckeligt Siun
vaar der at see udi Stormen, at som de satte der hefftigste an, vaar der
nogle føre store Pollacker som vilde op offver disse Pallisater, oc som de
vaare kommen op, ere de bleffven hengende ved disse Fodangler døde skudt.
Der haffde oc den SI: Herre klædt Rundeelen uden paa ret under Stormpælene
saa langt som 2 Allen neder med Bræder, oc igiennem disse Bræder haffde
hånd ladet sætte lange skarpe Spigger oc Søm, saa at det skarpe vaar om
vendt, om nogle vilde klaffre der op traade de disse skarpe Søm igiennem
Hænder, Fødder oc Knæe, at de maatte være glade de kunde komme nedder
igien. Saa vare der oc Spanske Ryttere runden om denne Post oc Runddeel,
slaget ind i Brystvercket med store Jerne Lencker runden om oc lange Bolte
som Jerne Stænger igiennem Lenckerne, at de icke skulle drage disse Spanske
Ryttere ned om de løbe an, oc der komme mange der paa hengende: Der
uden for denne Runddeel haffde hånd oc ladet giøre en Reffvelin, oc der neden
under plantet tj eller tolff Feltstøcker udi Indgangen med Skrot, de viste oc
at giøre liust i Stormen. Rundeelen saa vel som alle Runddeler om den
gandske Vold vare med store Stycker oc fornøden Konstabler, Bysseskytter oc
Haandlanger vel forsiunet“ (Hiøring).
Claus Ahlefeldt (gift med Gyldenløves Søster) førte nu Kommandoen her.
I henved 3 Timer rasede en heftig Kamp, Svenskerne gik frem med ufor
lignelig Dødsforagt; men op paa Gyldenløves Bastions Brystværnskrone naaede
kun 2 Officerer og 2 Menige. Den forreste gjennemborede Claus Ahlefeldt
selv med sin Partisan. Nye Stormkolonner rykkede frem, som under Felttøimester Stenbock selv rettede et fornyet Angreb mod Bryghuset og Løngangen,
Stenbock faldt og med ham de fleste andre høiere Officerer. Voldgravene
laa fulde af Døde. Snart veg de Svenske i Uorden tilbage langs hele Linien.
Samtidig med Carl Gustavs Angreb paa Slotsholmen, førte Grev Glas
Thott sit Stød mod Christianshavn. Tilhest i Spidsen for sine Eskadroner
vilde han trænge over den lave Vold; men Isen paa Kalvebodstrand brast
under den mægtige Stormbro, han førte med sig. Det 3 Gange gjentagne
Stormløb mislykkedes. „De fleste Svenske havde medbragt deres Ligskjorter“,
bemærker Christianshavns Kommandant General Fuchs.
Endnu var Faren ikke forbi. Kl. 4 om Morgenen brød Gustav Baner
frem fra Vartov til Storm paa den nordlige Front, hvor Hollænderne under
Oberst Peuchler modtog hans Angreb. Om Peuchler samlede sig de øvrige
Officerer paa denne Voldstrækning, Breda, Qvilzow, Thuresen og Hans Ahle33*
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feldt med Reserverytteriet. Men Angrebet var paa Forhaand haabløsf, og det
var kun unyttige Ofre af Mennesker, da den tapre Wawasor efter Kongens
Ordre paany foretog et fortvivlet Stormløb, under hvilket Wawasor selv faldt,
og hans Folk flygtede i Uorden.
Stormen var afslaaet, og kun de Danskes Mangel paa Rytteri hindrede
dem i at forfølge Seiren og tilintetgjøre Carl Gustavs flygtende Tropper, hvis
Døde og Saarede bedækkede Valpladsen. Gjennem alle Porte strømmede de
Danske ud for at tage Slagmarken i Øiesyn. Seirssalmer og Klokkeringning
lød, og i Kirkerne holdtes der Taksigelse „for den Viktorie, som Gud os igaar
over vore Fjender forlente“. Tabet for de danske var kun en Snes Mand;
de Svenskes Tab var uhyre, og i deres Leir „lød det gemene Skrig“, at de
havde over 3000 Mand Døde, Saarede og Fangne. De faldne, svenske Officerer
— saa vidt de kunde gjenkjendes — lod Fr. III, med „herlig Udklædelse og
Overlevering“ og fulgte i Procession af danske Officerer, udbære til deres
Landsmænd. Ligene af de øvrige lagdes i Løbegravene. I Kalvebodstrand
opfiskedes i lang Tid talrige Døde. Om de Døde og Saarede siger Hiøriny'.
„Der vi gik ud om Morgenen, icke aff nogen Ofvermod eller Insult, men
aleniste med Forundring at see. hvad Gud hafde giort, saasom vi det icke
vidste, hvad os om Natten var skeed, førend vi saae dette om Dagen med
voris øyne, hvor tycke de laa i Vandet oc paa Isen, saa Mirackels skudt og
dræbte, at de laae paa deris Kroppe saa opbrændte Klæder oc Skiorter paa
det bare Legeme brendte, Arme oc beene fraskute, Hiernerne udskutte oc paa
Isen omspredde, Holfvederne underlige affskutt adskilte, at vi icke nock os
kunde undre, hvorledis saadant kunde bleffven dem vederfaren, ligesom ved
blinde Skud udi en meget svar Mørcke“.
„Men huor ælendige en megen stor Deel kom slengt paa hverandre paa
Sieder oc Sluffer, at Blodet farffvede Veyene, hvor de komme frem, med stor
Skrig, Skraal oc Veeklagen, vide Kiøge oc Roskild at vidne oc kundgiøre,
men hvor mangt et Menniske, mangen braff Karl, mangen skiøn Helt, oc
mange tappre Cavalerer bleffve paa Steden, uden voriz Volde, vide Kjøbenhaffn at omtale med største Forundring over Guds Gierninger“.
Ved Seiren var der taget Hævn for tidligere Nederlag og Ydmygelser, og
man kunde paany nære Haab om Befrielse fra Invasionen. Det skulde dog
hurtig vise sig, at der ikke fra de Allierede kunde ventes synderlig aktiv
Hjælp. Krigen i Norden var bleven et europæisk Spørgsmaal. Mazarin
ønskede at redde Carl Gustav for at frigjøre den svenske Magt, der kunde
bruges i Kampen mod Østerrig—Spanien.
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Af Rivalitet mod Nederlandene og Fjendskab mod Spanien indtog England
samme Standpunkt, og i Forening bleve de enige om at hindre, at Hollæn
derne ydede Danmark yderligere Hjælp. Med Bestemthed fordrede England
og Frankrig, at Danmark skulde tvinges til Fredsforhandling paa Grundlag
af den ydmygende Roskildefred, og de danskvenlige, hollandske Slæders, især
Amsterdams, Ønske om at gaa tilbage til Brømsebrofredens Bestemmelser
kunde ikke føres igjennem. Ved Traktat — den saakaldte Haager-Concert —
vedtoges, at Frankrig, England og Nederlandene i Forening vilde tilveiebringe
Fred mellem Danmark og Sverig paa Grundlag af Roskildetraktaten. Tvungen
af den haarde Nødvendighed maatte Fr. III tilsidst antage Haagertraktaten,
medens Carl Gustav vægrede sig derved og paany søgte at betale med fremmed
Eiendom ved at tilbyde Nederlandene Sundloldfrihed, Fyen og Oldenburg. Carl
Gustavs Vægring foranledigede paany aktiv Optræden imod ham fra General
staternes Side, og Konsekvensen blev Fyens Gjenerobring. Den hollandske
Flaade under Ruyter i Forening med en dansk Eskadre under Henrik Bielke
stak i Søen, medhavende Schacks Tropper; i Kiel indskibedes yderligere de
fra Jylland og Hertugdømmerne samlede Tropper, og Feltmarskallerne Schack
og Eberstein mødtes'for at fastslaa Felttogsplanen.
Resultatet blev Schacks Landgang ved Kjerteminde og Ebersleins ved
Middelfart, begge Foretagende udmærkede sig ved deres Dristighed. Hans
Schack og begge Ahlefeldterne sprang i Vandet til midt paa Kroppen og førte
Tropperne mod de paa Bredden staaende Svenskere, som fordreves, hvorefter
de danske rykkede mod Odense. Endnu farligere og vanskeligere var Ebersteins Overgang over Lillebælt. Det forvovne Forsøg lykkedes. Mandskabet
sattes over i 13 Baade, medens Polakkernes Heste maatte svømme ved Siden
af. I Odense mødtes de to Korpser, som nu efter Ebersteins bestemte For
langende strax rykkede frem mod Svenskerne, der indtog en stærk Stilling
ved Nyborg.
Den 14 Nov. stødte Eberstein paa Fjenden og bestemte sig strax til et
Hovedangreb, som dog ikke lykkedes; under Kampen faldt Polakkernes Anfører
Piasezynski. Nu rykkede Schacks Korps frem, og snart vendte Lykken sig.
Det fjendtlige Centrum gjcnnembrødes, og paa begge Flanker foretoges en omgaaende Bevægelse af Claus Ahlefeldt paa venstre Fløi og paa høire Hans
Ahlefeldt, som med Dronningens Livregiment og Regimentet Brockenhuus
angreb den svenske General Horns Korps i Flanken. Det danske Kavalleri
afgjorde Slagets Udfald. Blottet i Flanken bukkede det svenske Centrum
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under, og henved 2000 Mand nedhuggedes; især Polakkerne, der vilde hævne
deres Anfører, rasede med vild Grusomhed mod de Slagne.
Om Morgenen den 15 Nov. overgav den svenske Hær sig paa Naade og
Unaade. Officererne gik i Fangenskab, Soldaterne blev stukket ind i den
seirende Hærs Regimenter. Svenskerne mistede 11 Regimenter Ryttere, 4
Regimenter Dragoner, nogle Musketerkompagnier, 21 Stykker Skyts, 80 Estandarter, 40 Dragon- og Musketerfaner, Armatursager, Korn, Levnedsmidler m. v.
(S. A. Sørensen, Fyens Gjenerobring).
„Mange Slag have været udkæmpede med større Troppemasser, faa med
større Tapperhed, intet med et mere afgjørende Udfald“. Af den svenske Hær
undkom kun to, nemlig Generalerne Sulzbach og Stenbock, der om Natten i
en Baad naaede over til Sjælland. Det fortælles, at Carl Gustav under Slaget
stod paa Korsør Vold og grædende stirrede ud over Vandet. Til sine Raader
skrev han: Gud staa os bi, her er ingen kommen over undtagen Feltmarskalken
og Sulzbach og nogle deres Tjenere. Hele Militien er slaaet ned eller fangen.
Det er en stor og meget beklagelig Perte og vil temmelig forandre Kompassen
i Traktaterne og i Krigen.
Seiren fik dog ikke de Følger, man kunde have ventet, hvis den hol
landske Flaade strax havde ført Tropperne over til Sjælland for at angribe
Carl Gustav. „They who cut off de flower of the Suedish Cavalry in Funen
what hindred but that they might have landed in Zeland“, udbryder den en
gelske Gesandt Meadoive (Narrative S. 142).
„The Dane expected his Confederates should have assisted him to the
obtaining of such a Peace as might in the Conditions thereof have born some
proportion to the benefits, which they had received by the War, and to the
loss and hazard, which he had sustained. For this War of Denmark had
drawn the Suede out of the bowels of Poland, had delivered the Brandenburger from the imminent danger of having his Countrey made the seat of
War. It was begun by the Council and instigation of the States to secure
their Dantzick trade, and was continued and prosecuted under the prospect
and assurance of relief from them. . . . But unhappy that Prince who wages
a War against a stronger than himself, not by his own strength but by that
of his Confederates; and still more unhappy when those Confederates are
jealous and distrustful of his future growth and greatness. The Alliances of
States are Convenience not Friendship, Interest not Affection, a reason of the
head not a passion of the heart. The poor exhausted Dane, after all his
former and later sufferings must stoop again under the heavy yoke of the
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despised Roschild Treaty. The dividing of the Banks of the Sound betwixt
the two Growns accomodated Holland as well as England“ (Meadowej.
Danmarks øvrige Allierede, Polen, Brandenburg og Østerrig, toge endnu
mindre Hensyn end Hollænderne og sluttede, med Opgivelse af Danmarks Sag,
Freden i Oliva.
Ligesom i Danmark havde Carl Gustavs Vaaben ogsaa havt Uheld i
Norge. Nordmændene forsvarede sig med Tapperhed mod Erobreren, og Fæst
ningen Halden under Lehnsmanden Tønne Hvitfeldt udholdt med største Helte
mod en langvarig Beleiring. De Svenske maatte fortrække og hævnede sig
ved under Tilbagetoget at brænde og ødelægge, hvad de kunde.
Den skaanske Landbefolknings Forsøg paa at reise sig mod Svenskerne
blev derimod undertrykt, og Ebbe Ulfeld som svensk General bragte de op
sætsige Bønder til Lydighed.
Endelig slog Befrielsens Time for det haardt pinte, dansk-norske Rige.
Natten mellem 12 og 13 Febr. døde Carl Gustav kun 38 Aar gammel. Faa
have under saa kortvarigt et Liv bragt større Elendighed over deres Med
mennesker. Ingen har gjort Danmark større Skade. Ved den snart paa
følgende, endelige Fred, som sluttedes i Kjobenhavn 26 Mai, dikteredes Betin
gelserne af Vestmagterne, som uden Hensyn til Danmarks ældgamle Stilling
paa den skandinaviske Halvø ikke tillod, at Danmark var Herre over begge
Bredder af Sundet. De skaanske Provinser bleve svenske. Norge fik Throndhjem tilbage, men Bahus tabtes. Bornholm kom atter tilbage til Danmark.
Hertugen af Gottorp blev souveræn Fyrste for det gamle, danske Lehn Slesvigs Vedkommende og fik tilmed Svavsted Amt. Den ved Brømsebrofreden
paabegyndte, svenske Invasion paa det østlige, danske Fastland var fuldbyrdet.
Næste Skridt blev Norges Tab, og Fortsættelsen: den preussiske Invasion i
vort Aarhundrede paa det vestlige Fastland.

Mønt fra

Beleiringen
til

Minde om

Stormen.

Stormen paa Kjebenhavn den I I Februar 1659. Malet af Vertangen.
Fra en Bakke i Forgrunden ser man over til det beleirede Kjøbenhavn,
hvorfra Flammer og Røg stiger i Veiret. I Mellemgrunden ses de svenske
Tropper under Fremrykning mod Byen. Omtrent midt i Billedet Fregatten
„Høienhald“. Til Høire i Forgrunden to Ryttere, af hvilke den ene affyrer sin Pistol. H. 65,5 B. 83,5.
Billedet her gjengiret i Ætsning.
Nævnes i Inv. 1718, S. 156, Nr. 4 (Eet fiirkandted støcke, høy ofver een
Allen, breed PA Allen om Stormen for Kjøbenhafn d. 11 Fein*. 1659).

Stürmen
Vertangen pinx.

paa

Kjübenhavn 1659.

Kong Frederik den Tredies Hylding som Arvekonge
paa Slotspladsen i Kjøbenhavn.

Kong Frederik den Tredies Hylding som Arvekonge paa Slotspladsen
i Kjøbenhavn den 18 Oktober 1660. Malet 1666 af den døvstumme olden
borgske Kunstner Wolfgang Heimbach. Maleren selv sees forneden til
Venstre iført sort Dragt med brune Opslag; sort Kalot; Kniplingshalsklud
med sort Sløife. Holder en Stok mod Brystet med høire Haand; peger
med venstre Haand, hvori han holder Hatten, mod Hyldingen, der foregaar foran Børsen, hvor Kongen og Dronningen have Plads under en TronBaldakin. Herfra til Slottet er udbredt et rødt Klæde. I en Bærestol
sees Rigshofmesteren Joachim Gersdorff. Fra Skyerne sees en Solstraale
falde ned over Kongefamilien. Ved Siden af Maleren staar følgende In
skription: Oldenborg Wolfg. Heimbach fec. Anno 1666. H. 128 B. 231.
Billedet her gjengivet i Fototypi.
Billedet nævnes i Inv. af 1718, S. 284, Nr. 6. Fra 1718 — 32 var det
paa Rosenborg; 1732—1812 paa Kunstkaipmeret, hvorfra det afgaves til Fre
deriksborg 1812. Afgivet til Rosenborg 1836. Stukket i Kobber af Preisler,
se Weinwich S. 71.

Arvehyldingen paa Slotspladsen seet fra Holmens Bro. H. 84 B. 100.
Billedet her gjengivet i Ætsning,

Nævnes i Inv. 1718, S. 154 — 55, Nr. 21.
34
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Krigen var afsluttet. Danmark havde mistet nogle af sine vigtigste Pro
vinser, og Rigets Magt udadtil var undergravet. Ikke bedre vare Forholdene
indadtil, og Landet befandt sig i en forfærdelig økonomisk Nødstilstand paa
Grund af Fjendens og de Allieredes Udsugeiser. Af Forholdene paa Sjælland
har man et Billede i en samtidig Beskrivelse (Hiørin(j)\ „Da vil jeg her ind
føre det som jeg selff med mine Øyen hafver seet oc det paa de steder hvor
voris egen Krigs-Folck icke haver været, men alene Svenskens. Her ere
Kircker udi Siæland, som icke all eniste ere røfvede deris Ornamenter fra,
men gandske Kirckens Bygning saa ruineret, at der icke staar Kircke Muur,
men alleene Gaffvel af Kircketorn, meenis det skulle være aff Forsæt, effterdi
de fra den haffver neddreffvet all Kirckemuuren, paa det den skulde vidne oc
bevise at Svensken der haflde været, nogle Kircker ere slet nedbrudt, staar
ickun en deel af Tornet, nogle anderledis ilde med faren oc det icke en, men
nogle. De Døde aff Graffvene optaget veltet Liiget i Hullet oc Kisten bort
taget til at begraffve deris dræbte oc døde Officerer udi. . . . Mange Addels
Gaarder aldelis skammelige ruineret, at der fantis det jeg saae de Huuse paa
Herregaarde, som de haflde ladet staae, ret idel Svenske Fortred, at de gandske
Langs ad Husene tre Rader eller fleere steene haffde de aftaget oc de andre
ladet ligge, paa det all snee oc Regn skulle der indfalde oc fordærfve baade
Loffte, Tømmer oc Muure som jgienstod. Waldby var en temmelig stor Bye,
slet affbrødt, Viirsløff oc en god Bye, Hvide Offre en skøn stor By, Røde
Offre oc saa Bryndshøye var endda større, Afved Øffre var oc en stor Bye,
Bryndby Vester ocsaa, Eegby oc en skiøn Bye, Uttersløf iligemaade, Vangede
ocsaa Boddinge der til med Hollanders Bye paa Ladegaards Marcken alle saa
slet afbrøt at der icke fantis en Stage paa. Nu Gientoffte oc mange andre
som Balderup, Skoffiund, Persstrup Oggerup til utallige andre som vi vel siden
faar Kundskab om, der icke kunde være igien aff slig stor Byer uden Præstegaarden oc nogle smaa huus. Ja skal nep i all Siæland findis nogle Gaarde
oc Huuse icke affbrødt. At si un tis lige som et Forsæt aff Svensken, at effterdi
de kunde icke beholde Landet. Vilde de der udi hver Sogn om icke i hver
Bye skulle være Tegn, at de der haffver været. Nu ville vi intet tale om
det meget i Skoffvene er afhugget oc aff Svensken bortsoll. Men i nogle
hundrede aff de heste og største Eeger og Træer i Skoffvene ere sat Ild ved
Roden oc saa slet brendt igiennem op ud ad Toppen indtil de ere omfaldne.
Jeg vil intet Tale om hine mange Mennisker dér er jaget fra Næring oc
Biæring, Oc er bleffven saa arme, som tilforn vare Rige, at de maa tygge
deris Brød. For uden de utallige de haffver skilt ved Liffvet oc Velfærd. Oc
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dog vil Svensken haffve Nafn efter sig, hånd var god. De som Svensken
haffver tuctet, finder det saa længe de leffver. Men dog alligevel maa de gode
Ihukommes oc icke alle skæris offver en Kam, at den gode skulle høre ilde
med den Onde. Men at hver betenckis ligesom han giør. Da haffver vi alle
steds Vidnisbyrd at hvor Feldtherren Vrangel haffver haffl Qvarteer til sig oc
sine Folck som var under hans Regimente der haffver været holden god Skick
oc Justitie, Der til med holdte ocsaa Vrangels Folck saadan Fred oc frelse
offver deris Qvarteer oc Bønder, at ingen torde komme og udplyndre dennem.“
At Statens Finanser under disse Forhold maatte befinde sig i den sørge
ligste Forfatning, er en Selvfølge, og herpaa gjaldt det nu at raade Bod. I
August udgik Indkaldelser til et Stændermøde i Kjøbenhavn, hvis Aabningsmøde, der fandt Sted 10 Sept. i Riddersalen paa Kjøbenhavns Slot, beskrives
i en samtidig Dagbogsoptegnelse (Danske Saml. 2 R. II, S. 100): „Mandagen
den 10 Sept. ved 10 Slet vare alle forsamblede, da præsenterede sig Hans
kongl. Maytt. i egen Person. Jochum Gersdorf, Rigens Hofmester, holdt en
Tale i Kongens Nærværelse til Stænderne, deducerende denne Krigs ulyckelige
Begyndelse og Fremgang formedelst deres Skyld, som Militien havde at dirigere,
og Victualiernes defect, enddog Fjenden fandt nok for sig, og endelig hendes
Udgang, da nu Gud havde givet os igien den edle Fred. Hånd berømmede
endog Hans Kongl. Majsts. store Aarvaagenhed og Tapperhed udi denne sidste
Beleiring, item om Kjøbenhavns Flid og Troskab, hvorfor de havde et berøm
meligt Navn af ald Verden. Og endelig udgik hans Tale derpaa, at meenige
Stænder vilde tænke paa Middel, 1) Hvorved Hans Kongl. Maytt. og det Kongl.
Huus kunde have deres tilbørlige Ophold, 2) Hvorledes Militien, Floden, og
Fæstningerne kunde holdes ved lige, 3) Hvorved Rigets Gieid kunde betales,
og Kronen hos fremmede Nationer ved sin Credit blive. Hr. Henrick Gylden
si ierne med faa Ord paa Stændernes Vegne tackede Hans Maytt. for denne
chris te lig Omsorg for Riget, og svarede, at Adelstanden med Stændernes De
puterede vilde derom raadføre sig. Fra den Dag forsamledes Adelstanden i
det Islandske Compagnie, Geistligheden i Hellig Geistes Kirke, og undertiden
paa Convent-Huuset, og Byernes Deputerede i Brygger Langs Huuset For
middag og Eftermiddag.“
„Den følgende Dag“ — skriver en anden Deltager i Mødet — „vare Adelen
med alle Stændernes Deputerede forsamlede udi Islandske Compagnie, hvor de
deputerede Rigens Raad, som var Gunde Rosenkrandtz, Otte Krag och Peter
Reetz, komme til os; og proponerede Otte Krag, at vi ville samtycke en consumptions Told, aff In ad som vi bruge, behøffue och fortære“. Meningen var
34*
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altsaa, at afløse de gamle Lande- og Hartkornsskatter med Forbrugsskatter og
lade Staten overtage Troppernes Forpleining (Fridericia, S.^506); men der
reiste sig strax store Vanskeligheder derved, at Adelen og Universitetet kræ
vede en Undtagelsesstilling, medens Geistlighedens og Borgerskabets Depu
terede fordrede Lighed for Alle. Adelen frafaldt Fordringen om Skattefrihed
for sine Ugedagsbønder; men den fastholdt den for Forbruget paa dens egne
Gaarde, og heftige Sammenstød fandt Sted mellem de forskjellige Stænders
Repræsentanter. Otte Krag udtalte, at ingen havde Privilegier eller noget at
sige, hverken Geistlige eller Verdslige, uden Rigens Raad, Adelen og Kjøben
havns By, og Henrik Gyldenstierne udbrød: Adelen er født til Frihed, ingen
anden haver nogen saadan. Vel frafaldt Adelen senere en Del af sine For
dringer og frasagde sig sin Frihed ved at bevilge Afgift af, hvad Korn den
forbrugte paa sine egne Gaarde, men den Forbittrelse, der under Mødets
første Stadium havde udviklet sig hos de lavere Stænder mod Rigsraad og
Adel, lod sig ikke dæmpe, saameget mere som man gjorde Adelen ansvarlig
for alle Landets Ulykker, især for Frederiksoddes Erobring og Roskildefredens
Afslutning, medens samtidig Borgerskabet tilskrev sig selv Æren for Seirene
i den anden Krig og for Landets Redning ved Kjøbenhavns heltemodige For
svar. I et Indlæg til Kongen 18 Juli udtaltes det af Magistraten og de 32
Mænd, at „næst Guds Hjælp er ved denne Byes Erholdelse Danmarks og
Norges Riger samt tilliggende Lande (saavidt de ei tilforn vare bortgivne)
bievne konserverede og alle deres Indvaanere, Adel og Uadel, ei bievne deres
Fjenders Slaver og Trælle, den danske Nation til evig Beskæmmelse, som det
en Tid lang lod sig anse til, men Gud derfor være æret, er bievne under vor
rette Herre og Konge og haver bekommet nogen Berømmelse igjeu“. Borgerne
haabede nu at faa Frugten af Friheden at fornemme i Steden for „den
Ufrihed, vi indtil denne Dag haver havt“; deres Deputerede burde have Stemme
og Samtykke i alt, hvad Riget til Bedste kunde delibereres; det var deres
Ret ikke alene at faa Tilgang til Kongen, naar de ønskede det, men ogsaa
at tilkaldes, og Magistraten burde i alt, hvad der vedkom Staden, have fuld
kommen Direktion og Autoritet som Magistraten i andre frie Rigsstæder (Fridericia, S. 497).
I et paa Stændermødet indenfor Borgerstanden fremkommet Forslag stil
ledes endogsaa Fordring om en for hele Landet gjældende Forfatning,* uhvorefter de enkelte Provinser hver skulde have en Fuldmægtig til Hove med fri
Adgang til Kongen og Rigsraadet og Stemme i Rigens Sager, ligesom „intet
vigtigt, det gemene Bedste an træffende, skulde sluttes uden samtlige Stænders
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Deliberation og Samtykke og derudi Landsens almindelige Bedste at observeres
og ingen sær Vild ansees“. Lehnene burde forpagtes til de høistbydende og
ikke overlades Rigsraaderne. Ladegaardene drives af Bønder, Hoveriet afløses
af Arbeidspenge, Regnskab føres med Domænernes Udbytte, Vornedpligten
indløses for Penge, „eftersom dog slig Ufrihed Herskab saavel som deres
Tjenere samt Landet og det gemene Bedste er skadeligt“ osv. (Snhwi, Nye
Saml. II, S. 115 f.)
For en Forsamling, hvor saa vidtrækkende Frihedsbestræbelser var oppe,
maatte Adelen nødvendigvis staa som Hindringen for Fremskridtet. Jævnsides
med Forhandlingerne paa Mødet gik da ogsaa snart hemmelige Forhandlinger
og Aftaler mellem Førerne for Borgerskab og Geistlighed med Borgmesteren
Hans Nansen og Biskop Hans Svane som Hovedmænd, og fra dem strakte skjulte
Traade sig op til selve Kongen, for hvem en Magtforøgelse paa Adelens Be
kostning længe havde staaet som et nødvendigt og ønskeligt Maal. En Sammen
sværgelse med Kongen, Nansen. Svane og Gabel som de første Medvidere
viser sig klart af et egenhændigt Brev fra Kongen, rettet til Svane og Nansen,
som af Gabel overraktes til Svane:
Kjære, tro Mænd. Vi er og bliver Eder for Eders beviste tro Tjeneste
og Nidkjærhed alle Tider med Naade bevaagen, og overlader vi til Eder selv,
hvem iblandt de andre I vil aabenbare, hvad som er blevet aftalt, naar l ikke
gjør Valg paa andre end dem, som I kjender og finder tjenlige. Dog vil vi
siden gjerne vide, hvo de bliver. Vagten angaaende, da holder vi det utjen
ligt endnu formedelst Ombrage, ikke des mindre, vil vi derpaa videre blive
betænkte. Thuresen er os velkekjendt, og approberer vi Eders Forsæt, hvad
ham angaar, som baade fornødent og tjenligt. I maa se til, at hvad der skal
gjøres, det bliver gjort snart, thi Ophold bliver skadelig; dersom de andre
vinder Tiden, kan de rnaaske vinde mere. Værer enige og sagtmodige, vi er
og bliver Eder alle Tider en naadig Konge. Befalende Eder Gud.
Kjøbenhavns Slot, den 26 Septbr. Anno 1660.
Friderich.
Man havde altsaa tilraadet Kongen at forstærke Vagterne som en Begyn
delse til det, der skulde ske, og til at indvie Stadshauptmand Thuresen i
Planerne. Med ham var man Herre over Borgervæbningen, og igjennem Hans
Schack var Garnisonen sikret. Øieblikket til Arveregjeringens Oprettelse
nærmede sig.
„Mandag 8 Octbr. Kl. 8“ — hedder det i den gamle Beretning (Danske
Saml. 2 R. II, S. 105 — 6) — „forsamledes derudover Geistligheden paa Con-
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vent-Huuset, og Byernes Deputerede i Bryggers Laugs Huuset at raadslaae.
ved hvad Middel de kunde rive Hans Maytt. løs, og bringe sig og deres Efter
kommere i nogen bedre Tilstand. Intet bedre Middel siuntes, end Hans Mayestet, det han havde bekommet formedelst Vall, og var forbunden til formedelst
visse Love, kunde for sig og sine Arvinger herefter nyde det som en Arv, og
ikke være forbunden ved nogen Haandfæstning, som tilforn. Herom confererede
Hans Nansen og Christopher Hansen paa Raadstuen med de andre Borgemestere og Raad, samt de 32 Mænd, hvad dem siuntes, som derudi strax consenterede. Derfra ginge de ned, og lode Bispen D. Hans Svane deris Mening
forstaae sampt og de andre Stændernes Deputerede, som vare i Brøggers Laugs
huuset, for hvilket den inderste og yderste Dør tilluktes, og proponerede, at
Kjøbenhavns Byes Forsæt var, at lade anmelde Rigets Raad, om mand icke
burde for Hans Maysts. meriter, denne Tid at tilbiude Hans Maytt. Kronen
som en Arvekrone, hvorom de nu uden Tvivl tracterede med de andre Stæn
ders Deputerede i Brøggers Laugs huus, saa mange der vare forsamlede, enten
Borgemestere, eller Raad, eller Svoren Borgere, fuldmegtige af de andre. Og
saa snart Hansen havde for dem dette Kjøbenhavns Forslag proponeret, strax
resolverede sig Stændernes Deputerede derpaa. Men Geistligheden, for videre
Udseende, bad Biskop Svane og Doet. Anders af Wendelbo Stift at ville gaa
til Brøggers Laugs Huus, der at forfare samptlige deres resolution, og om de
derom bleve eens, dem da maatte foreviises deris Instrumentes forfattede Stiil,
som i dend Sag skulde indlegges for Rigens Raad. Hvilket de gode Mænd
efterkom, og noget derefter kom tilbage med dend Afskeed, at Byernes Deputati vare alle eens derom, førde og med sig deris derom forfattede Instrument,
liudende som følger.
Høyædle og Velbaarne Herrer, Danmarckes Riges Høyviise Raad. Vi
samptlige underskrevne fuldmægtigede af Geistlig og Borgerlig Stand, med
største Glæde os erindrer dend meget tænkværdige og høyfornuftige Tale etc.
Der Geistligheden dette Instrumentum havde considereret, som et Forslag,
bade de alle Gud om et godt Raad, og derpaa i Jesu Navn underskreve de
det, og fultes saa alle ad fra Conventhuuset ned til Brøggers Laugs Huuset til
Stændernes Deputerede, som da iligemaade alle underskreve. Og som det
lackede ad Aften, og Raadet var gaaen af Raadstuen, da sendte de dette
Instrument, der Klokken var 5, ved Frederich Tursen og- Hans Petersen Klein,
som vare af de 32 Mænd, til Rigens Hofmester, hos hvem da var Secreterer
Erich Krag, som tilspurte dem, om det var nu klart med den Consumptions
Told? De svarede: Saa, og ginge dermed hen og leverede Rigens Hofmester
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Instrumentet. Der hånd læste det, blev hånd meget altereret, og skickede
strax Bud efter alle Rigens Raad, som kom til hannem, og blev der en langTid. Derpaa samledes de i Raadstuen, og den heele Nat vare de hos andre
Rigens Raad, som vare syge, saa de vare meget altererede derover. Samme
Dag blev læst for Stænderne en Rigens Raads Forordning om det trykte
Papir, af Stænderne aldrig samtykt, derfor vilde Kjøbenhavns Borgemestere
icke læse dend, men føre Hans Maytt. dend til Gemyt.“
I varme Ord priste det nu underskrevne „Instrument“ Kjøbenhavns Indvaaneres Heltemod under Beleiringen; „paa Kongens Tilsagn om at leve og dø
sammen med dem var deres Sind, som ved Fjendens Landgang havde været som
forsagte Kvinders Hjerter, bievne omvendte til Løvehjerter og bievne saa ivrige
til at forsvare Fædrelandet, at de arbeidede paa Volden med den ene" Haand
og holdt Sværdet med den anden, men alt dette vilde have været forgjæves,
hvis Danmark ikke havde faaet Hjælp fra fremmede til Lands og til Vands.
Æren derfor tilkom Kongen, der tillige ved sit Eksempel og sin Nærværelse
under Farerne havde optændt Begjærligheden hos alle til at gjøre deres Pligt
og begavet enhver Stand med herlige Privilegier. Saaledes havde han, der
hidtil med største Moderation og Mildlied havde forestaaet Regimentet, udrevet
Fædrelandet af Fjendens Magt. Alt dette, lige saa vel som hans Forfædres
berømmelige Regering, fortjente Undersaatternes Taknemlighed, og bedst kunde
denne vises, naar dette Rige efter andre Rigers Eksempel — der nævnedes
Sverig, Spanien, Frankrig og England — offereredes ham og hans kongelige
Hus til et Ar verige. Derfor opfordredes Rigsraadet, til hvem Aktstykket var
stilet, til med Adelen at tilkjendegive Kongen dette deres Foretagende, med
underdanigst Begjæring, at han vilde naadigst behage at erholde enhver Stand
ved sine tilbørlige Privilegier og med en skriftlig Revers forsikre dem, at ved
en saadan Forandring kun det skulde blive forfremmet, som kunde være Gud
til Ære og Riget til Gavn og Gode“ (Frider i cia, S. 520).
Den følgende Dag gik Borgmester Hans Nansen og nogle af Byernes
Deputerede til Kongen for at „gjøre relation“ om den udgangne Stempelpapirs
forordning, og ved Bortgangen fra Slottet fortælles det, at Otte Krag og Hans
Nansen havde det bekjendte Sammenstød paa Slotsbroen, hvor Otte Krag
pegede paa „Blaataarn“ med en haanlig Bemærkning, om de kjendte det,
medens Hans Nansen som Svar pegede paa Frue Kirkes Taarn, hvor Storm
klokken hang, som kunde kalde Kjøbenhavns Borgere sammen til blodig Kamp
mod Adelen.
Den 10 Octob. „Der Stænderne fornam, at Rigens Raad intet vilde lade
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sig merke, at de havde faaet noget Forslag om dette Arve-Rige, da forsam
ledes de i Islandske Compagniet Kl. 9. herom videre at raadslaae. Fattede
derfor den resolution, at alle samptlige vilde forføye sig til Rigens Raad i
Raadstuen at forfare deri s Betænkende herom. Hvorpaa Stænderne ginge i en
meget lang Rad, en Geistlig og en Verdslig sammen fra Islandske Compagnie
til Raadstuen, hvis Indgang i Raadstuen Hans Maytt. med Dronningen besaae
ud af Vinduet.“
Da Svane havde talt som Ordfører, erklærede Gunde Rosenkrands, at Svar
skulde gives dem KL 4. Kl. 3 holdt Stænderne paany Møde, og Kl. 4 kom
Bud, at Raadet var samlet og vilde give Audiens, dog kun for een af Biskop
perne og et Par Borgmestre. „Men de svarede sig alle at have underskrevet,
og derfor vilde de alle følges ad. Derpaa fulte de strax, en Geistlig og en
Verdslig igjennem en meget stor Forsamling paa Slotspladsen ind i Raad
stuen. Som nogle faa vare indkomne, blev befalet af Otte. Krag 2 eller 3
Gange, at Døren skulde lukkes. Men Stænderne indtrængte sig paa hverandre,
at Døren ikke kunde lukkes, til med befoel Gunde Rosenkrands, de skulle lade
Døren staae aaben“.
Otte Krag tog nu Ordet og oplæste Raadernes Beslutning, som gik ud
paa, at de fleste af dem vare syge, og deres Tal maatte først completteres,
saa der kunde svares „af pleno Senatu“. Tilmed var adskillige af de andre
Stænder bortreiste, og dette Møde var ikke til den Ende forskrevet, „saa hvis
herudi noget skulde foretages, burde herom et særdeles Møde forskrives“.
Biskop Hans Svane udtalte herpaa sin Forundring over, at Rigsraaderne
„i saadant lovligt Verk, som syntes at kunne være Gud til Ære, Hans Maytt.
og det Kongl. Hus til Glæde og gode og vores Fæderneland til Velstand, ikke
vilde consentere“. „Hans May. havde forskyldt det af os alle og allermest
af Eder I gode Herrer, som haver den meste og bedste deel af Landet, de
største Privilegier, hvorved I ere næst Gud ved Hans Kongl. Maytt. conserverede“.
„Belangende, sagde Doet. Svane, at nogle faa og ikke alle Stænders De
puterede skulle herudi have consenteret, da kand I gode Herrer herom nu for
fare deris Mening. Adspurde saa Doet. Hans i det samme Stænderne, om
det ikke var alles deris Meening? Der raabte de alle i hverandres Munde
med. høy Lyd: Det er vor Meening, ja, det er alles voris Meening. Da gav
det sambtlige høye Anraab Rigens Raad en stor Forundring“.
Alligevel fastholdt Raaderne deres Afslag, hvorfor Hans Svane udtalte,
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„at de gode Herrer da icke vilde fortænke dem, at de gik samtlige op til
Hans Maytt., at berette ham selv alting“.
„Derpaa udginge de ordentlig, en geistlig og en verdslig af Raadstuen,
op paa Dravanter-Salen, hvor de fornam, at Hans Maytt. icke var oppe, for
tøvede derfor til Hans May tt. s Ankomst noget derefter igjennem Løngangen,
og gik hånd med sit bare Hoved forbi Stænderne ind i sit Gemach. Da gik
Hannibal Sehested, som stod hos Bispen Svane, først ind, derefter Doet. Johan
Badscher, at tale med Kongen selv, at alle Stændernes Deputerede, Geistlige
og Verdslige, vare der ude og vilde gierne tale med Hans Maytt. Og gik
hans Maytt. strax ud i den grønne Sal, hvor Stænderne da kom ind alle og
enhver“.
Svane, som Ordfører, fremtog nu det af Stænderne vedtagne Aktstykke,
idet han forsikrede om Taknemmeligheden mod Kongen, udtalte sin Forundring
over, at Rigens Raad ikke havde sluttet sig til Forslaget, og endelig leverede
Kongen Dokumentet. Hans Nansen erklærede, at Kjøbenhavns Borgere sam
stemmede heri, og „de ble ve saa staaende, imedens Kongen spadserede frem
og tilbage og talede til Ingen uden Hannibal Sehested . . . Omsider sagde
Kongen til dennem: Jeg vil læse det igjennem, I have leveret mig, saa skulle
I faa Beskeed imorgen. Og efter derpaa aflagte reverentz gik hver hjem
til sit“.
„I denne Aften blev Vagten paa Voldene og Gaderne sat dobbelt, Portene
bleve og tillukte den næste Dag, fordi Adelstanden lavede sig til at reise af
Byen, til at spilde dette lovlige Verk, Og at ingen til Lands eller Vands bortreise skulde, blev alt Fartøy lagt ud fra Landet paa Strømmene, og Bommene
tillukte, saa ingen kunde bortreise enten til Lands eller Vands. Og om endskiøndt Hans kongl. Maytt. forundte nogle af Adelen Pasport, som det begierte,
at komme ud af Porten, saa vegrede dog Vagten sig derudi foregivende, at
Kongens Brev skulde de vise Borgemester Hans Nansen, og derpaa tage en
Seddel eller et Tegn af hannem, saa skulde de komme ud. Der var og
Ordre udgaaen i hvert qvarter, at de skulde være armerede i Beredskab,
naar de hørde Storm Klokken“ (Danske Saml. 2 R. II, S. 110).
I sidste Øieblik skal — ifølge Christopher Gabels Søn Frederik Gabels
Beretning (Suhm, Nye Saml. III, S. 6) — Fr. III have vaklet af Frygt for
fremmede Magters Intervention; men Dronningen bragte ham hurtigt til at
gaa videre i sit Forehavende. Medens i Kjøbenhavn Vagterne vare fordoblede,
og Kugler og Krudt uddeltes til Borgerkompagnierne, fik Ulrik Frederik Gylden
løve Ordrer for det paa Sjælland staaende Rytteri, medens en hel Række
35
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andre høitstaaende Officerer fik Ordrer til i Provinserne og Hertugdømmerne
at opretholde Ordenen under det „sich erhebende Changement d’Estat“.
Frygten for Borgerkrig og Blodsudgydelse, især et Blodbad paa Adelen,
stod for alles Tanker, og „Adelsstanden lod sig forlyde, som Ordet gik, det
maatte gjelde deris Liv eller icke, vilde de icke samtykke den Arve Regiering“.
Medens Gejstligheden fra Prædikestolen holdt Forbøn om, „at Gud dette
Verk, Stænderne forehavde, vilde for sit hellige Navns Skyld til en god og
glædelig Ende selv dirigere“, var Adelen hos Kongen og „stode hart imod, at
saadant som Stænderne havde foretaget kom dem intet ved, men Rigens Raad
alleene“; men — fortæller Rigsraaden Oluf Parsberg— „samme Aften sendte
Kongen Bud til Rigens Hofmester, Hr. Sivert Urne og nogle andre af Rigens
Raad, at de wilde wære snart at resolvere sig, De andre Stænder trengede
paa Suar, Dersom noget andet kom efter, da wilde Kongen wære vndschyldt“.
Det temmelig tydelige Vink blev forstaaet og allerede 12 Okt. Kl. 4 ud
taler Rigens Raad, at dets „underdanigste Mening, inclination og Affection er
lige den samme som Geistlighedens og Borgerskabets, om Eders Kongl. May tt.
og det Kongelige Huns, til at giøre Riget arveligt paa Høystbemeldte Eders
Kongl. May tt.s Mandelige Linie. Vilde det og længe siden, dersom vi havde
vidst Eders Maysts. Meening derom, eller Gejstligheden og Borgerskabet med
os derom havde confereret i Tide . . .“ Dog skulde det vedtages af et kom
plet Senat, Adelens Mening først høres, og Privilegierne bevares. Men hverken
Indskrænkningen til Mandsstammen eller de andre Betingelser tilfredsstillede
Kongen, og den 13 Okt. samledes Stænderne igjen i det islandske Kompagni.
Ved 10 Slet kom Bud, de vilde komme op paa Slottet.
„Da var det got Tegn, Hvorfor Stænderne tackede Gud, som havde af
vendt ald Ulycke, og indskiødt Rigens Raad de beste og tienligste Raad, og
ginge de saa op ordentlig, en Geistlig og en Verdslig, igiennem en mægtig
Forsamling paa Slots-Pladsen op paa Slottet. Der de nu kom op paa Dravanter Salen, kom Hr. Hannibal Sehested og Schack imod dem, og tilspurde
Biskopen Svane paa alles vegne, Om det Ord Arving skulde forstaaes paa
Sverdsiden aleene, udi hvilken Meening Rigens Raad var, eller og om det
skulde være at forstaae om Qvindesiden, og hvad deris Meening var. Doet.
Hans Svane svarede, Fland derom havde talt med Stænderne, at det skulde
være paa begge Sider, og det saaledes, at Riget icke skulde deeles, men for
blive ganske hos den ældste Arve Herre, saa de andre kongelige Børn finge
Penge. Hvilket Sehested og Schack saaledes igien refererede Rigens Raad,
som vare temmelig ilde tilfreds hermed, at de paa saadanne og flere vigtige
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Poster, hvorom tilforn noget burde være deliberere!, nu saa hastig skulde sig
resolvere. Og tiente en hastig resolution og Slutning i dette Verk. Derefter
kom Hannibal Sehested til Bispen, at giøre Stænderne god Forhaabning, at
det med Guds hielp tog en god Ende, og at Rigens Raad uden videre debat
tering paa Kongelig generositet og Mildhed vilde nu med Stænderne samtycke,
at Riget skulde herefter være et Arve Rige baade paa Sverdsiden og Qvinde
siden“ (Danske Saml. 2 R. II, S. 111 — 12).
Modstand var ikke længere mulig, og medens Stænderne ventede paa
Slottet, underskrev Rigsraadet en Erklæring, hvorved det samtykkede i at gjøre
Riget arveligt for Kongen og hans Arvinger af Mands- og Kvindelinien; Raadet
vilde heri „konformere sig efter den Maade, som samtlige Stænder med hver
andre vedtoge. Dog at Riget bliver udelt, under den Konge, som næste
Arving er, alle Stænders Privilegier i alle Maader hermed uforkrænkede“
(Fridericia, Frederik III og Enevældens Indførelse, Hist. Tidsskr. 5 R. VI,
S. 753).
Sehested og Schack bragte Meddelelse om Raadets Beslutning til Kongen,
hvorefter Raadet og Stænderne samledes i det grønne Gemak.
Efter en Tale af Niels Trolle paa Raadets Vegne, tog Hans Svane Ordet,
takkede Gud for den opnaaede Enighed og lykønskede Kongen og hans Hus td
Arverettens Erhvervelse; heri stemte hele Forsamlingen i med Raabet: Amen!
Ogsaa Hans Nansen udtalte sin Lykønskning og skal have mindet om, at den
geistlige og verdslige Stand burde være repræsenteret i Raadet. Paa Kongens
Vegne talte Sehested, og efterat Kongen havde trukket sig tilbage, gik hver
til sit.
*
Den 13 Okt. var Danmarks Forfatning forandret, Danmark var et Ar verige, Kongen fri Arveherre og souveræn. Souverænitet betød dog ikke det
samme som Enevælde, og til Overdragelsen af Arveregjeringen var fra ade
Sider knyttet den Betingelse, at Privilegierne bevaredes. Mindst af alt tænkte
Kjøbenhavns Borgere paa at opgive deres saa dyrt erhvervede Rettigheder, og
i Kongens større Frihed overfor Adelen saa Borgerstanden netop Garantien for
Bevarelsen af sine egne Privilegier.
I Udvalgsmødet den følgende Dag vedtoges, at Kongen skulde remitteres
fra sin Ed og Haandfæstningen overleveres ham med Tilføielse af, at man i
al Underdanighed formodede, „at hans kongl. Maj. derimod lader formere en
Reces, saaledes som det kan være ham, Riget og enhver Stand især til Gavn
og det gemene Bedste.“ Det forudsattes altsaa, at Kongen skulde binde sig
ved en ny Forfatning.
35*
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Allerede den 17 overleveredes i et høitideligt Møde den kasserede Haandfæstning til Fr. III med Paategning om, at saavel Original som Gjenparter
vare døde og magtesløse og Kongen fri for sin Ed. Fr. III tog Haandfæstningen til sig og forlod Audiensgemakket; den Byrde, der havde tynget paa
ham selv og hans Forgjængere, var nu afkastet, og samme Dag forkyndte
Herolder paa Gadehjørnerne, at Arvekongen skulde hyldes næste Dag, 18 Oktober.
I en samtidig Beretning beskrives Arvehyldingen saaledes:
„Oc gick Hyldingen saaledis an: Den Tjd Haandfestningen blef offverleffveret oc casseredt udi alle Stændernis tillige med Rjgens Raads Universal
Forsamling paa Slottedt udi Kongens Nærværelse, at hans Mayestet selff an
nammede til sig den casseredt Haandfestning, da begynte Byens Tømmermænd
at hugge paa den Pallatz paa Slotzplatzen, neder mod Enden alf Børsen, oc
blef den aldelis færdig udi tre Dage, oc med rødt Klæde omkledt, oc rød
Klæde lagt langs hen fra Pallatzen op til Sall-Dørren alf Slottedt hvor Mayesteten gick neder.
Der Kongl. Mayst. kom neder aff Gemacket, gick Heerpucken oc Trom
peterne for an, effter dem gienge Ridderskabet oc Adelen opført aff 2. LandMarskalcker, Velb. Jørgen Kruse oc Hendrick Lindenow. Effter dem gick
Kongl. Hoff-Marskalck Johan Christoffer von Kørbitz oc Kongl. Oberstskenck
Christopher Scheestedt med deris lange Staffve, dennem følgede Hof-Junckerne
hvoreffter gick 2. Herolder udi Røde Klæder med Rjgens Vaaben paa; Efter
dem komme Rjgens Regalia: General Major Herr Iffver Krabbe førdte Blodfahnen. Hendrick Rantzov bar Ebbelet paa et rød Silcke-Hynde. Niels Trolle
Stadtholder i Norge, bar Sverdet: Olluff Paszberg bar Rjgens Scepter. Chri
stopher Urne, Rjgens Cantzeler bar Kronen paa et rødt Silcke-Hynde. Der
effter gick hans Kongl. May. oc Dronningen, Printzen oc alle Kongelige Børn
under en rød Silcke-Himle som med Sølf-Fryntzer var omkring besat. Denne
Himmel bar 16. Adels Personer, de 8. vaare gamle Landsaatter som tilforn
hafver tient udi høye Officier, de andre 8. vaare nu Krjgs-Øffverster.
Hans Kongl. Mayst gick alleene for an, Dronningen gick næst efter som
blef leedt aff hans Kongl. Høyhed Printzen Christian. Der effter gick Eldste
Princesse som blef leedt af hendis H. Broder Printz Jørgen, den anden Princesse blef leedt af Otte Krag Rjgens Raad, den tredie leedte Jørgen Rosenkrantz, oc Axel Urup den fierde. De andre Rjgens Raad, nemblig. Peter Ridtz,
Hendrick Bielcke, Sigvard Urne, oc Feldt Marskalck Hans Skack fulde effter.
Her effter komme det Adelige Hoff Fruentømmer, effter dem komme de Geistlige, siden Stædernis Fuldmectige for hvilcke Borgemestere oc Raad saa oc
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tvende aff de 32. Mænd i Kiøbenhafn vaare Formænd. Men Rjgens Hoffmesler
oc Rjgens Admiral vaare ilde tilpasz, derfor kunde de icke følge: Rjgens Hoffmester lod sig bære op paa Platzen paa en Stoel. Rjgens Admiral mødie
oc paa Platzen. Paa Theatro vaar giort en høyre Platz hvor Kongen, Dron
ningen oc Kongelige Børn sade paa Stoele der til skickede oc satte. Hans
Mayst. sad paa den høyre Side, oc Dronningen, Printzen og Børnene paa den
venstre Side paa den høyre Platz, men uden for den høyre Platz dog paa
Theatro ved den høyre Side sadde Rjgens Raad, oc paa. den venstre Side
uden for den høyre Platz paa Theatro var Hoff Fruentømmeret. Regalia
lagde Rjgens Raad som dennem baare fra sig paa et lidet Bord som vaar
giort ved Kongens høyre Haand for hans Mayestet. Der hans Mayestet med
Droningen, Printzen oc Børnene haffde sat sig neder oc Herrerne holdte Him
melen som de bare offver hannem paa den liden høyre Platz endda under den
Himmel som vaar giorde paa Theatro, da gick alle Rjgens Raad frem oc
satte sig paa Knæ under oben Himmel paa nogle lange lauffve Skamler der
til ordinerede paa Theatro, nest under den høyre Platz som Mayesteten sad
paa. Oc for dem saa vel som for alle Stænderne holdte Peter Ridtz Oration
oc Talen, udi den meening oc Indholdt: Efftersom det hafver behaget den
Allerhøyeste Gud dette Kongerige, formedelst alle Stændernis eenige Erklering
oc Consentz den Høybaarne Stormæctige Første oc Herre, FRIDERICH den
Tredie, Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertug udi Sleszvig,
Holsten, Stormarn oc Ditmersken Grefve til Oldenborg oc Delmenhorst, etc.
Voris Allernaadigste Konning oc Herre, saa oc hans Kongl. Mayst. Arfvinger,
Mands oc Qvindelinier for et frie Arffve-Rjge at antvorde oc offverdrage.
Hvorfor hans Kongl. Mayst. betacker samptlig Stænderne for saadant Under
danigste Bevjsning oc, Affection, hans Kongl. Mayst. loffver alle oc en hver,
troe Undersaatter, icke alleeniste som en Christelige Arffve-Herre oc Naadigste
Konge at regiere, men end oc saadan Maade oc Formam paa Regieringen med
det foderligste at oprette at alle samptlige aff hans Kongelige Maystel, hans
Arffvinger oc Effterkommere en Christelig oc mild Regiæring skal haffve sig at
vente oc forsickris om. Oc efftersom denne samptlige Stænders Slutning oc
giordte Forandring fordrer en Nye Eed, saa vil hans Kongelig Mayestet haffve
nu alle Stænderne samptlige for deris forrige giorte Eed. frjladet. oc vil bliffve
alle oc en hver med Konninglige Naade bevogen.
Der nu Rjgens Raad sad paa deris Knæ under aaben Himmel, opracte
de deris Haand oc Fingre mod Himmelen oc giorde deris Eed, hvilcken Velb.
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Peter Ritz dem forelæste, udi denne Meening. oc hver for sig effter hannem
høyt, Ord fra Ord med opracte Fingre effter læste.
Aller Naadigste Konning oc Herre, Jeg N. N. loffver oc tilsiger Eders
Konglig Mayestet som min aller Naadigste Arffve Konge oc Herre, saa oc
Eders Kongelig Mayestets Huusz huld oc tro at være, Eders Kongelig Mayestetes oc det Kongelige Huuses Nytte oc Beste at søge oc befordre, Skade oc
Nachdeel aff yderste Formue at affvende, oc Eders Kongelig Mayestet trolig
at tiene, som en ærlige Addels Mand oc Arffve Underdannere eigner oc bør,
saa sand hielp mig GUD oc hans hellige Evangelium.
Der Rjgens Raad haffde saaledis med opracte Fingre aflagt denne deris
Eed, stoede de op oc en efter anden gick op til hans May. oc gaf hannem
saa oc Dronningen deris Hænder der paa. Oc der med gick de neder oc
satte sig ved den høyre Side paa Bencke der til forordnede oc giordte.
Effter Rjgens Raad blefl aff Marskalckene Adelen fremkaldet et Partje
effter hver andre saa mange som kunde faae Rum, oc sidde paa knæ paa
Skamlene, oc vaare de aff Kongl. May. Secreterer Velb. Erick Krag tilforn
specificeret oc fordeelet udi Orden, hvilcke oc hvor mange tillige skulle gaae
frem, oc hver sin Sted oc Session assigneredt, at alting gick skickelige oc
vel til.
Effter dem bleff Bisperne fremkaldet. Effter at Bisperne haffde afflagt
deris Eed, som dennem som alle Stænderne udi hver Session særdelis aff
Velb: Peter Ridtz bleff for læst, bleff Professorerne oc Canicker fremkaldede.
Effter dennem komme Provister oc Præsternis Fuldmæctige, hvor effter Stædernis Fuldmæctige bleffve paaraabte, for hvilcke udi den første Session var
Bormester oc Raad udi Kiøbenhaffn med to 32. forordnede Mænd udi Kiøbenhaffn. Siden effter dem Kiøbstædernis Fuldmæctige: Oc effter dennem frem
komme Bønderne som her var i Nærværelsen. Oc vare de offver 300, som
den første Hyldings Dag den 18. Octob: 1660 bleffve tracterede. Oc var det
ret en Hiertens Lyst at høre oc see. Her holt ved den ene Side det gandske
Rytterie som var her udi Byen med deris Trompeter oc Herpucker oc den
hele For-Middag indtil Mayesteten kom neder aff Slottet, Blæsede oc Spillede.
Her var saadan en mængde Folck som Spectatores, at alle Huuse, Dørre,
Vinduer oc Loffte op oc neder vare offven fulde, Ja end op i Masterne oc
Mersene paa Skiben oc Skuder som laae udi Stranden der lige for Pallatzen.
At vi maatte undre hvor saadan et stycke Folck var i denne Bye, Oc de
kunde opholdis saa rundelig.
Der nu hver paa deris Knæ med opracte Fingre haffde giort deris høye
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oc dyre Eed, stoede de op aff deris Sessioner oc Sæde, Ordentlig, hver Ses
sion effter anden, oc gick frem op paa den Platz som Mayesteterne Printzen
oc Kongelige Børn sadde oc flyede Kongen oc Dronningen Haanden med dyb
Nedbøyelse oc Lyck-Ynskning saa vel alle Gejstlige oc Borgerlige som da
giorde deris Eed, ja end Bønderne med tillige, som alle aff Adelen, Ingen bleff
undertagen, de fick jo alle den Ære, at de fick Kongens oc Dronningens
Hænder, Der alt dette var offverstanden oc Mayesteten oc Kongelige Børn,
nedgangen med samme solenni Proces som de bleffve opført bleff Platzen med
alt ofverdragende Klæde, saa vel som alt det der var lagt paa Jorden langs
fra Pallatzen op ind ad Slottet til Gemacket, effter Sædvanlighed til Prisz. Oc
da samme Dag bleffve alle Stændernis Fuldmæctige, med alle Adelsmænd som
da vare her udi Byen tilstede, herlige tracterede langt ude paa Natten med
Skaaler oc Gesundheder at dricke, hvortil hver, med tre store Støcker der til
paa Platzen ved Slottet forordnedt, bleff svaret oc gifven Salve. Oc var det
visselig i høyeste maader at tacke Gud for at allting gick saa Kierligt, Eenigt
oc vel aff, . at mand icke fornam, hørte eller spurte nogen lode sig mercke
med ringiste Viderværdighed, mod det allerringiste Barn eller ringiste Bunde.“
I den følgende Tid stadfæstedes Arvehyldingen af en Række Kjøbstæder,
og 15 Novbr. fandt en ny Hylding Sted i Riddersalen paa Slottet, hvor de,
der , ikke havde været tilstede eller repræsenterede den 18 Okt., skulde give
Møde. Heriblandt var ogsaa Bønderne,. som i Haabet om lysere Tiders Op
rindelse nylig havde underskrevet et Andragende til Kongen med de voldsomste
Angreb paa Adelens Regimente, paa dens Ødelæggelse af de jordegne Bønder,
dens Ringeagt for Kirkernes Opretholdelse, dens Misbrug af Birkeretten, dens
Overgreb ved Mageskifterne, „alt indrammet i Jammerskrig over Hoveriet og
Trældommen, som de sukkede under ligesom i sin Tid Israels Børn i Ægypten“
(B'ridericia, S. 545).
Andragendet blev ikke besvaret. Regjeringens Planer dreiede sig mest af
alt om Befæstelsen af dens Magt. Maaske under Paavirkning af Dronningen
stræbtes nu ikke blot efter Arveriget, men ogsaa efter Enevælden. Konge
magtens Svaghed i Fortiden havde ført Ulykke med sig; nu skulde Regjeringen
„af ét Hoved udi Freds- og Feidetid blive administeret“.
For at faa sin Magt godkjendt i den ønskede Retning opsatte Kongen et
saakaldet Instrument eller en pragmatisk Sanktion om sin Arveret lil Dan
mark og Norge, som skulde underskrives af alle Rigsraader, de fleste adelige,
alle Bisper, Kapitularer, Provster, Præster og Professorer ved Universitetet

276
samt af Borgmestre, Raadmænd og to fornemme Borgere i hver By paa dens
Vegne.
Denne Arveakt, dateret 10 Januar 1661, var vel i Formen en Stad
fæstelseserklæring, men i Realiteten noget nyt; ved den overdroges absolut
Regjering, alle jura majestatis og alle Regalia. Faa Aar efter kaldtes Akten
af Schumacher en „ Ene voldsar veregjeringsakt “, et Udtryk, som gik over i Ind
ledningen til Fr. IV.s Udgave af Kongeloven (Hist. Tidsskr. 5 R. VI, S. 789 f.).
I Virkeligheden var Akten en Art Plebiscit, der udvidede det af Stænderne
vedtagne, idet Folket „utvungent“ overdrog en enevældig Magt til Kongen
uden anden Betingelse end Rigets Udelelighed.
Endelig udstedtes i Juni Privilegier for Stænderne, hvilke dog saa godt
som ingen politiske Rettigheder indeholdt. Men Kongens Løfte ved Arvehyldingen om Udstedelsen af en Regjeringsform lod stadig vente paa sig.
„Saa kom faa Aar efter „Kongeloven“, der samlede al Magt og al Ret i
Kongens Haand og gjorde ham til uindskrænket Herre over enhver ny Skats
Paalæg, enhver ny Lovs Givelse, enhver gammel Lovs Ophævelse. Ved den
beroede Privilegiernes fremtidige Bestaaen paa Kongens Forgodtbefindende, i
den havde Enevoldsarveregjeringsaktens formelle Udtryk faaet Kjød og Blod“
(Frideri cia, S. 548).
Kongelovens Forfatter var Schumacher. Kun han og Gabel kjendte dens
Indhold, som af Fr. III endog blev hemmeligholdt for hans Dronning (Æ D.
Jørgensen, Peter Schumacher Griffenfeld I, S. 223). Lovens Text var af
Schumacher egenhændig indført i de to Pragtexemplarer paa Pergament med
Randtegninger, Guldsegl og Sølvkapsel, som opbevaredes i „Hvælvingen“.
Sammesteds havde Schumacher i Gjemme de efter Kongens Ordre smedede
nye Regalier — Krone, Scepter, Sværd og Rigsæble — hvis Tilværelse lige
ledes var en Hemmelighed. Medens Chr. IV.s Krone var aaben, var den nye
lukket med otte Bøiler, hvorover en Kugle med et Kors, „det ydre Tegn paa
den enevældige i sig selv sluttede Magt“.
I Optegnelserne fra sin sidste Levetid skriver Kongen: „Jeg var i mit
Levnedsløb at ligne ved en Raket, der efterat være tændt i et Øieblik farer
op i Luften; da jeg nu var paa det høieste og straalede med mine Gnister som
med tusinde Stjerner, gav jeg pludselig en høi Lyd, forsvandt for deres Øine,
som saa efter mig, faldt til Jorden og er bleven Støv og Aske.“
Søndag den 6 Febr. 1670 „ude paa Natten efter Kl. 11 fandt Kong
Frederik den Tredie sin Helsots Anfang, formedelst nogen Gysen i Lemmerne,
samt Pine i Ryggen og Knæerne, hvormed de andre Symptomer siden paa-
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fulgte, som efter 2' 2 Dags Forløb foraarsagede den gode Konges Død“, be
retter Jens Bircherod. Ikke mindre end fem Læger, hvoriblandt Borri, søgte
forgjæves at redde Kongens Liv; men allerede Onsdag var han opgiven og
berettedes i sine Raaders Nærværelse. Efter Skriftemaalet og Nadverens
Nydelse bad Kongen sin sidste Bøn, medens alle knælede om hans Leie. Han
døde ved Middagstid (Æ D. Jørgensen, anf. Skr. I, S. 260).
I sin Slægtebog skrev Schumacher samme Dag: „Den 9 Febr. 1670 kal
dede den alregjerende Gud høistbemeldte Hans Kongl. Majestæt fra denne
Jammerdal til sit evige Riges Glæde og Herlighed ved en sagte og salig Død.
efterat han ikkun paa tredie Dag havde været syg; og naaede endogsaa derudi
sit Ønske, nemlig den evOcjlvuouiv (lykkelige Død), som den salige Herre udi
sin Velmagt altid med Keiser Augusto pleiedé sig at ønske.“
Den 30 Marts „blev den afdøde Konges Frederik den Tredies Lig fra
Salen til Slotskirken nedført og indsat under et prægtig Castro doloris. som
med mangfoldige brændende Voxlys vaar besat. Dets Pillarer og Himmel vaar
med nogle Hundrede Alen Fløiel betrækket. Hos Kisten laae paa Gulvet 3
Sølv-Løver af fuldkommen Størrelse“ (Bircherod).
Først 3 Mai „blev Kong Frederik den Tredies Ligbegjængelse holden over
al Danmark med Sang og. Prædiken udi alle Kirkerne“. Om Natten Kl. 12
blev det kongelige Lig under Klokkeringning og Salver fra Voldene ført ud af
Byen, medens Borgervæbningen under Thuresens Kommando paraderede, iført
sorte Klæder, og med „indviklede Faner og overdragen Spil og Gevær“.
Den af otte Heste trukne Ligvogn, som fulgtes af et langt Tog af Ryttere og
sortbetrukne Karosser, ankom Kl. 6 om Morgenen til Roskilde „med alle
Klokkers Lyd og med den samme Pomp, hvormed det var forrige Aften af
Kjøbenhavn udført.“ Den unge Konge tog paa Veien mod Liget „og led
sagede det saa hen ind til Byens Domkirke, hvor det blev i Kongernes Be
gravelse nedsat“.
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Dronning Sophie Amalie af Danmark, Kong Frederik IIFs Gemalinde,
Datter af Hertug Georg af Brunsvig-Lyneborg; f. 24 Marts 1628, g. 18 Okt.
1643 i Gliickstadt, kronet i Frue Kirke i Kjøbenhavn af Biskop Jesper
Brochmand 24 Nov. 1648, f 20 Febr. 1685 paa sit Slot Amalienborg i
Kjøbenhavn, begr. i Roskilde Domkirke 27 Marts s. A.
Abraham Wuchters pinx. Halv Figur. En face t. Høire. Blond
Haar, Frisure med mange smaa Bukler og med nedhængende Lokker;
Ædelstene i Haaret. I Ørene store Perler. Om Halsen Perlesnor. Ned
ringet, hvid Atlaskkjole med Kniplinger langs Udskæringen. I Brystet
Smykke med stor, nedhængende Perle. Venstre Arm dækket af en sort
Hermelinskaabe. Venstre Haand hviler paa Stolens Arm; høire Haand i
Skjødet; paa høire Arm et Armbaand med en stor Ædelsten. I Bag
grunden Drapperi og Luft; til venstre Kronen paa en Balustrade. H. 110
B. 92.
Billedet her gjengiret i Fototypi.
Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.

Samme. — Som Ung.
Abraham Wuchters pinx. Paa Kobber. Oval Indfatning i firkantet
Ramme. Brb. Frisure med smaa Krøller i Panden; mange Krøller ved
Siderne; Perler over og i Ørene. Hvid brocheret, nedringet Kjole; Perler
om Halsen. Hermelin, ved Brystet sammenholdt med en Agraf med Perler.
H. 48 B. 35.
Billedet her gjengiret i Ætsning.
Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.

Dronning Sophie Amalie af Danmark,
født Prinsesse af Bruns vig-Lyneborg.

Dronning Sophie Amalie ae Danmark,
født Prinsesse af Brunsvig-Lyneborg.
Abraham Wuchters pinx.

Dronning Sophie Amalie
I BONDEPIGEDRAGT.
Heimbach piner.

Samme. —
Heimbach pinx. Paa Træ. Oval i ottekantet Ramme. Hel Figur en
face t. Venstre. Dronningen er afbildet i Bondepigedragt, holdende en
Kurv med Æg. Rød Kjole, sorte Kanter med Guld; hvidt Forklæde. Om
Haa ret sort Baand med Guld. Glat Frisure med Krøller ved Siderne.
Store Perler i Ørene. Baggrunden Landskab og Arkade med rødt Drapperi.
I Forgrunden Flisegulv. H. 24,3 B. 19.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Inventar 1696, Holck, 2det Oplag, S. 123, Nr. 8. (Kongens Gabinet).
„Dronning Sophie Amalie udi fuld Corpus og Bonde-Klæder, skildret af den
stumme Maler, saaledes som hun haver været klædt udi et Ball.“

Samme. — Som Ældre.
Abraham Wuchters pinx. Paa Kobber. Oval.
En face t.
Venstre. Frisure med Bukler ved Siderne, smaa Krøller i Panden, ned
hængende Lokker. Perler om Halsen. Nedringet, hvid Atlaskes Kjole,
dækket med smaa Guldknapper og Sømmene kantede med Ædelstene.
Kniplinger paa Ærmerne og i Brystet. Hermelinet holdes sammen i
Brystet af Ædelstensbaand og Agraf med Perler. H. 80 B. 63.
Inventar 1718, S. 285, Nr. 6 (det røde Gemak).

Hertug Frederiks Giftermaal med Sophie Amalie se ovenfor S. 8.
Om Sophie Amalie bruger Holberg det Udtryk, at hun „havde Capacitet
som en Stats-Mand og Hierte som en Soldat“, og i faa Fyrstinders Lod er
det vel faldet at være Krigen paa saa nært Hold som Sophie Amalie, der
under Kjøbenhavns Beleiring „ikke sparede sig mere end den ringeste Undersaat“. „Man saa hende“ — fortæller Terlon — „Dag og Nat til Hest paa
Kjøbenhavns Volde for at sætte Mod i Borgerne og Soldaterne“; Frederik III
og Sophie Amalie viste dengang, ved selv at give Exemplet paa Mod og Op
ofrelse, hvad en Konge og hans Dronning kunde og burde være i betrængte
Tider, og ved denne Optræden blev Kongen og hans Hus det, som Landet
saa op til og beundrede, en Tilflugt i Nøden, et Haab for Fremtiden (Fridericia, S. 499).
Sophie Amalie, som — naar det udkrævedes af Forholdene — kunde
36*
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vise en Mands Tapperhed, yndede ikke mindre at benytte enhver Leilighed til
at gjøre Indtryk paa sine Omgivelser ved Udfolden af kvindelig Ynde. Saavel
hun som Kongen satte megen Pris paa Fester i Tidens Smag, og her som i
andre Lande var det Moderne fra det franske Hof, der søgtes efterlignet.
Ludvig XIV dansede jo selv solo i de Balletter, hvori han optraadte sammen
med Hoffets Damer og Herrer. Carrouseller, Optog og Balletter gav al ønskelig
Leilighed til at optræde i Forklædninger, en af den Tid meget yndet For
lystelse, og ikke sjeldent lod de skønne Damer og tapre Cavallerer sig afmale
i en Dragt, hvori de særlig havde gjort Lykke. Jævnlig finder man Portræter
af Damer fra den Tid afmalede som Diana med Bue og Pil; i et paa Rosenborg
opbevaret, her gjengivet Portræt af Sophie Amalie er hun afbildet som Bondepige.
Den spanske Minister ved det danske Hof, Grev Bernardino de Rebolledo,
giver i et Brev en Skildring af Hoffets Lystparti til Ibstrup i Aaret 1655, ved
hvilken Leilighed Sophie Amalie netop, blandt andre Dragter, ogsaa bar et
Bondepigekostume.
„Dronningen havde besluttet“ — fortæller RebMedo
„at give en
offentlig Fest til Ære for Kongen, for sin Moder, for sin Broder, og for de
tilstedeværende af Rigets fornemste Adel. — Den skulde anstilles i Ibstrup
Skov og Slot, beliggende omtrent 1 Mil herfra. Hun lod mig ved Overhofmarskalken invitere til at tage Del deri; og, ihvorvel jeg just var meget plaget
af mine sædvanlige Upasseligheder, modtog jeg naturligvis Indbydelsen med
al den Respect og Anstand, der sømmer sig ved en saadan Lejlighed. Den
følgende Dag tog jeg bort til den bestemte Tid, nemlig Kl. 3 om Eftermid
dagen. Paa Vejen rullede de Kongeliges Vogne mig forbi’med utrolig Hastighed.
I det jeg kom ind i Slotsgaarden, kom Magnus Krag. Senator Otto Krags
Broder, mig imøde, i Hendes Majestæts Navn; og, cfterat have sat sig i
Vognen hos mig, førte han mig til den ej langt derfra liggende Skov. —
Stedet, hvor Alle samledes, var en yndig Plads, omgivet af høje Træer, mellem
hvilke overalt fremtittede saamange Telte, at man skulde have troet, det var
en Lejr for en hel Krigshær. Næsten hele Adelen var der. Lidt efter kom
Kongen, klædt i Rødt, og med en sort Fløjels Jagthue, i Form af [en Hjelm
eller Pikkelhue, rigeligt besat med Fjær. Dronningen og Hertugen bare samme
Dragt. Jeg kyssede deres Hænder, ønskede Hoffet velkomment, og takkede
Dronningen for den mig forundte Tilladelse, at torde^tilbringe et Aar paa
hendes Slot Hirschholm. Paa de Kongelige fulgte Hofdamerne og de øvrige
Rigets fornemste Damer, alle i Jagtdragter, og mange ligesom Dronningen
med Jagthuer og Fjær. — Paa højre Side af denne Plads havde man, ved et
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grøntmalet Rækværk, afsondret en Skranke af 50 Alens (100 Fods) Længde
og forholdsvis Brede, paa hvis ene Side stod en Bufet med zirligt forarbejdet
forgyldt Sølvtøj, bestemt til Gevinster for de forestaaende Øvelser. For Enden
af Skranken, hvor Rækværket ophørte, var et grønt Teppe, som gik fra Træ
til andet; og ligeoverfor vare anbragte en Mængde Græsbænke. Den første
var især meget pyntelig. Derpaa sadde de Kongelige, Hertuginden, Hertugen,
og jeg (!). Paa de andre, som vare meget rummelige, sadde alle Damerne.
Tartarerne (et Gesandtskab fra Tartarkanen), som ogsaa vare tilstede, maatte
derimod, ligesom Senatorerne og de øvrige Cavallerer, staae. — Ved Trom
peternes Lyd gik Dækket op; og frem treen en Træhjort, der, idet den be
vægede sig fra Træ til andet, gjorde Spring, som om den var levende. Fra
et Maal tæt ved den forreste Græsbænk affyrede Kongen, Dronningen, Her
tugen, endeel Damer og alle Cavallererne, den ene efter den anden, hver en
Pistol paa den, saaledes at den for hvert Skud passerede paany forbi Skranken.
Den samme Øvelse foretoges derefter paa en Bjørn og paa en Ræv; og Tiden
gik ret morsomt. En af Tartarerne skulde ogsaa her vise sin Bues Sikkerhed;
men hans Pile rammede kun Luften. Hertugen gjorde meget gode Skud; men
Kongen, som i disse Øvelser er den Behændigste i hele Norden, hvor de
overalt ere meget i Brug, vandt dog den første Gevinst. De øvrige, som ble ve
adskillige af Hofcavallererne tildel, skjænkede Dronningen dem saa at sige,
idet hun med Flid betvang sin Behændighed, for destomeer at kunne tilfreds
stille sin Ædelmodighed.
Paa den anden Side af dette naturlige Amphitheater havde man oprejst
en Høj eller Bakke af 2 Spyds (?) Højde, foroven 50' i Diameter, omgivet af
Buegange, hvis Søjler vexelvis forestillede Cypresser og Pomeranzer, med deres
Løv og Frugter, og hist og her med de Kongeliges Navnetræk, hvilke alle
forenede sig under en meget kunstig Thronhimmel, decoreret paa samme
Maade. Opgangen var en rummelig Trappe af Grønsvær. Hvert Trin bestod
endog af en eneste Græstørv. Midt i Højens Krone var anbragt en Dam 20'
i Diameter, opfyldt med Fiske, tamme og vilde Ænder af forskjellig Størrelse;
og op af dennes Midte fremragede et Slags med Muslingskaller og Sneglehuse
bedækket Klippe, fra hvis Tag et Springvand med 4 Straaler hævede sig til
en Højde af* omtrent et halvt Spyd, udgydende sig ideligt i den om Klippen
værende Dam. Man havde nemlig under Jorden anbragt et Rør fra Creten
(Overkanten) af Bakken til Klippens Center, og oven paa den, alt bag ved
Løvhytten eller den omtalte Thronhimmel, altsaa usynligt for Tilskuerne, en
hul Træstamme, i hvilken man vedblev at gyde Vand med store Kander,
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hvorved naturligvis Vandet i den hule Klippe eller Banke steg opad med den
Kraft, som Stammens overlegne Højde medgav, og saaledes vedligeholdt dette
Springvand saalænge Øsningen varede. — Trindt om Dammen var et 3 ‘ højt
og bredt Bord af Græstørv, rigt og zirligt dækket, og omgivet af Tabouretter,
saaledes at de Kongelige sadde under Thronhimmelen, og Hoffets Cavallerer
og Damer ligeoverfor hinanden i den øvrige Runddel. Rigets øvrige fornemste
Damer og Riddere spiste, tilligemed Tartarerne, ved et stort Bord nede paa
Pladsen. Man serverede ved Kongens Bord in ed hen ved 200 Retter Mad, og
med fast ligesaa mange forskjellige Slags Syltetøjer og Frugter i forgyldte
Bakker og Kar, alle eens dannede. Den hele Anretning var ligesaa delicat
som prægtig. Det skyldtes Kongens Maadehold, ligesaavel som Hertugens,
der neppe smager Vin, at der ved dette Gjæstebud neppe var Spor af de
Uordener, som ellers let finde Sted ved saadanne Lejligheder, hvor megen Vin
kan nydes. Ogsaa bidrog dertil Dronningens Ønske, at denne Højtidelighed
ej maatte bære mindste Præg af Nordens Raahed (!). Strax efter Desserten
kom Damerne og Tartarerne op, og dels satte sig, dels lænede sig paa nogle
mellem Søjlerne anbragte Græsbænke med Ryg. Dog var der endnu Plads
nok til Opvartningen mellem dem og vore Tabouretter. Først ved Solens
Nedgang hævedes Taffelet. Man kastede nogle smaa Hunde i Dammen, og
de gjorde en ret comisk Jagt paa de deriværende Fjærkreaturer. — Alle ginge
nu tilbage til Slottet, og man forsamlede sig i Balsalen. Imedens klædte
Dronningen og hendes Damer sig i Sort til Dandsen. Salen var meget stor.
Over de mange Stole hang paa alle Væggene store Spejle, og midt i Loftet
Lysekroner til 40 Lys, sammensatte af Krystalkugler. I disse straalede Glandsen
af hvert Lys, og den af hver Kugle i alle Spejlene; saa at den samlede Giands
af alle disse Straalebrækninger ligesom satte den hele Sal i lys Lue. — Da
Dronningen og hendes Damer indtoge deres Pladser, tilintetgjorde Diamanternes
Glimmer den øvrige Giands; men hendes og deres Skjønhed fordunklede dem
begge. Instrumenternes taktfulde Lyd indbød nu Dronningen og hendes Broder
til at aabne Ballet, som var saa glimrende, at maaske hverken Italien eller
Frankerig nogensinde har fremvist det mere prægtigt, og end mindre udført
med den Kunst, Smag og Anstand. Ogsaa. var Salen saa rummelig, at man,
uagtet den store Forsamling, ej paa mindste Maade var trykket af Hede eller
andre Ubetjvemmeligheder. Midt under Dandsen frembåre Kammerjunkere
Syltetøjer og Limonader i store Præsenteerbakker og Vaser. — Dronningen
dandsede den hele Nat med en saa smilende Anstand og en saa majestætisk
Værdighed, at hun tildrog sig Alles Yndest og Opmærksomhed. — Festen
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endtes først med Natten, som syntes Alle meget kort. — De Kongelige begave
sig derpaa til Hirschholm, Frederiksborg og andre Steder. Overalt anstilledes
der glimrende Jagtpartier. Vi andre derimod begave os til Kjøbenhavn. Da
Kongen kom tilbage til Hovedstaden, begyndte han, med sin sædvanlige Iver
og Omsorg at afgjøre Rettergangssagerne, hvilke her alle inden Aarets Ende
afsluttes i Senatet. En prisværdig Skik i dette Rige, og vel værd at efter
følges af andre, hvor Forsømmelse gjør de fleste Sager uendelige.
Til Adspredelse efter dette Kongens vedholdende Arbejde, opfandt man
derpaa en ikke lidt underholdende Forlystelse, nemlig den, hver Eftermiddag
kjørende at stikke til Ringen paa en indelukket Plads foran de Kongeliges
Slalde, hvilke ere vakkre Bygninger, prydede med Malerier. Kongen og Dron
ningen, Hertugen og en Del Cavallerer og Damer stak vexelvis til Ringen.
Nogle af Forsamlingens Ældste vare Dommere. For hvert Landsestød var
der udsat en Dublon, en meget sikker Gevinst for de Kongelige, skjønt Her
tugen dog undertiden gjorde dem den stridig. Men de allerfleste Gange vandt
dog Dronningen Prisen, uden at enten hendes Højhed eller Ynde behøvede at
plaidere for hende.
Saasom Prindsens Hylding var berammet til den 16de d. M., begyndte
man Højtidelighederne med et Slags Ballet eller pantomimisk Forestilling, i
hvilken Rigdom og Kunst saaledes rivaliserede, saa at den beundrende Til
skuer ej vovede at bestemme sig for nogen især. Denne Fest gaves i en
stor Sal paa Slottet. En Del af denne var optaget af en Forhøjning, hvorpaa
vare Stole for Kongen og Hertuginden, for mig og Senatorerne, og for mange
Cavallerer og Damer. I den øvrige Del var anbragt Bænke, den ene højere
end den anden, for en stor Mængde af Folket. Da Dækket Kl. 9 om Aftenen
under Instrumenternes Klang rullede op, viste der sig et stort Theater med
Buskage paa begge Sider, og saa naturligt, at selv den strængeste Opmærk
somhed maatte skuffes. — Ligefor saaes et Perspectiv, der endtes i Sybilles
Hule, hvori Personer af forskjellige Nationer, Kunster og Haandteringer saaes
forsamlede for at høre hendes Orakelsprog. — Gjennem den skuffende natur
lige, med rødlige øg gjennemsigtige Skyer bedækkede Himmel, straalede, uden
at Nogen saae hvorledes, Lyset af uendeligt mange smaa Lamper. Efter et
Øjeblik at have bladet i en Bog traadte Mademoiselle La Barre, som udførte
Sybilles Rolle, frem paa Theatret, og sang som hun plejer; det Højeste man
kan sige til hendes Ros (!). Dronningen fremstillede sig først som Fama —
og ingen Dragt kunde have klædt hende vakkrere — bevinget, og holdende
en Trompet (Basun maaske snarere?) i den ene Haand. Hendes Klædning
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var virket med uendeligt mange Øjne, Øren og Tunger. Mange vilde udfordres for, som det sig bør, at fatte og berette hendes vakkre Anstand og
henrivende Ynde. Ogsaa have i denne Anledning mangfoldige spanske og
italienske Vers søgt at tolke hendes Ros. Hun fulgtes af tvende af hendes
Damer, som forestillede Nysgjerrighed (Videbegjærlighed) og Sandhed. I det
andet Parti forestillede hun en Bondepige, og med saa ubeskrivelig en Ynde,
saa at Intet formaaer at skildre den, med mindre det maaske skulde være
Tassos Vers:
„Non copre habito vil la nobil luce!“

Dernæst forestillede hun Krigens Muse, i det hun dandsende svingede en
Fane med saa overordentlig en Behændighed efter Takten, saa hun syntes at
overgaae sig selv, og at hun forvandlede Tilskuernes Forundring til maalløs
Forbavselse (!). Kongen, som, da han stedse opdager nye Fuldkommenheder
hos hende, ogsaa hver Dag elsker hende højere, nænnede sig til mig fra Tid
til anden med sin sædvanlige Blidhed, for at høre min Mening om hendes
pantomimiske Fremstillelser. Jeg svarede ham engang, at lykkeligt var det
Land der havde en saadan Konge, og lykkelig den Konge, der ejede en saadan
Dronning (!). — I den fjerde Rolle forestillede Dronningen en spansk Dame
med sit Følge, hvilke alle, med deres Pocher og Castagnetter, dandsede saaledes, at man troede at see en Trop fra Madrid i Kjøbenhavn. Endeligt var
Dronningens femte Rolle en Amazone, ledsaget af 12 andre, hvilke alle, bepantsrede og bedækkede af Hjelme med mangfoldige Fjær, samt forsynede med
Sværde og Skjolde, begyndte en Kamp, hvori Skjønhed viste sig ligesaa grum
som Grumhed skjøn (!). Prindsen fremstillede sig i en Dands, hvori han med
megen Livlighed og Anstand udførte en Jægers Rolle; og de kongelige Prindsesser — eller Gratier (!) — den ældste 8, den yngste 4 Aar gammel, spillede
las zelosas innocentes med elskværdig Ynde. Hertugen udførte een munter
og to serieuse Entreer. — Fremstillelserne vare ialt 35; og det vilde være
vanskeligt at nævne alle dem der dansede i dem. Gontesse Ranzau var iblandt
dem. Ogsaa dandsede Mademoiselle La Barre som Nymphe med en af Musici
som Satyr. De afsang og til Alles Henrykkelse et italiensk Hyrdedigt. Mod
Slutningen forandredes Theatret pludseligt, og man saae to fiendtlige Lejre
ligeoverfor hinanden. Af den ene fremtraadde Hertugen og 12 Riddere, be
væbnede med Harnisker og Hjelme med store Fjærbuske i. De vare iførte
Skarlagens og med Sølv besatte Strømper og Tonnelets (etslags vide korte
Benklæder eller Skjorter fra Hofterne til Knæerne, dem de gamle Riddere
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brugte). Fra den anden Side fremtren Dronningen med ligesaa mange og paa
en lignende Maade iførte Amazoner. De fyldte hele Scenen, og dandsede
længe til Alles Beundring og Moro. Omsider maatte Lampernes Lys give
efter for Solen, der, ligesom for ogsaa at dele denne herlige Fest, begyndte at
titte igjennem Vind verne, hvorfor Kongen rejste sig og takkede Dronningen,
og Hertugen demaskerede sig og traadde ned <til mig. — Efter nogen Hvile
begave de Kongelige, Hertuginden og Hertugen sig til en 0, man kalder Salt
holm, og som er beliggende ej langt fra Amager. Den er ubefolket. Men der
findes en stor Mængde Svaner, hvis Jagt man her gjør meget af“ (Nyerup,
Efterretninger om Fr. III, S. 411 f. — Jfr. Gigas, Grev Bernardino de Rebolledo, S. 221).
At en Dame med Sophie Amalies Temperament skulde have holdt sig
borte fra Statssagerne, var ikke ret tænkeligt. Om hendes Indflydelse paa
Fr. III under Begivenhederne vedrørende Forfatningsforandringen (se ovenfor)
fortæller Frederik Gabel, at det skyldes Dronningen, at Kongen efter en Del
Vaklen bestemte sig til at modtage „die ihm offerirte Souverainitet und absolutum Dominium“ {Suhm, Nye Saml. III, S. 7).
Ifølge Hannibal Sehesteds Karakteristik {Becker, Saml. II, S. 434) var
Dronningen „en ædelmodig Fyrstinde, temmelig hurtig til at beslutte sig, som
ynder at blive søgt og hædret. Flere af de Personer, som ere i hendes dag
lige og fortrolige Tjeneste, formaa stundom meget over hende. Hun er liden
skabelig for det Hus, hvorfra hun stammer, i den Grad, at hun endog er
mistænkt af Kongen for at være istand til at interessere sig ligesaa meget
for sine Brødres som for sine Børns Vel. Blandt sine Brødre elsker hun fortrinligen (uniquement) Hertug Johan Frederik, til hvem hun har en særdeles
Tillid. Hun er begjærlig efter at skaffe sig Kundskab om Statens Anliggender,
hvori Kongen dog ikke gjerne seer, at hun blander sig altfor meget. Ved
visse Leiligheder kan hun, ved at trætte ham med sine Ønsker (sollicitations)
faa ham dreiet, hvorhen hun vil, saaledes i Sagen angaaende Hans kongelige
Høiheds deres Søns Ægteskab, hvem hun gjerne vilde give en Prinsesse af
Hessen til Gemalinde, som hun haabede bedre at kunne beherske, end en
Fyrstinde, som kom fra et høiere Sted.“
At Sophie Amalies Indblanding i Statssagerne ofte har været til Plage
for Fr. III, tør vel betragtes som givet, og et meget vanskeligt Punkt har det
sikkert været at berolige Dronningen med Hensyn til Forholdene efter Kongens
Død, idet Sophie Amalie ønskede at blive Medregent. „Der Konig speisete
sie immer mit guten Worten und guter Hoffnung ab“, — fortæller Frederik
37
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Gabel. Cnristian V var jo ved Faderens Død myndig, og Enkedronningen
havde derfor ifølge Kongeloven ingen Del i Regjeringen. Dette skal — ifølge
Gabel — være Grunden til, at Kongen ikke turde publicere den og paa
Christoffer Gabels Opfordringer svarede, at „han vilde vel mærke, naar Døden
kom ham saa nær; imidlertid maatte han unde ham Husfred med Dronningen“.
Belært af Erfaringen var Christian V ligefra Thronbestigelsen paa sin Post
overfor Moderen, som udelukkedes fra det væsentlige i Statsstyrelsen. Dog
var hendes personlige Indflydelse paa mange Punkter stor, og at det trykkede
Sønnen at have hende i for stor Nærhed, seer man af en Yttring i et Brev
til Schumacher: „Gud være lovet“ — skriver Kongen — „Enkedronningen er
reist idag til Hirsholm; saa har jeg ei Behov at høre: „was hör ich nun?““
At Forholdet mellem den regjerénde Dronning og en endnu saa ung og
virkelysten Enkedronning maatte give og hyppigt gav Anledning til Vanskelig
heder, fremgaar af forskjellige samtidige Beretninger. Den franske Ambassadør
Foulle de Martangis indberetter til Ludvig XIV, at Kongen (Chr. V) maatte
reise til Frederiksborg „for at give den svenske Gesandt Ledighed til at be
søge Enkedronningen, som opholder sig her i Kjøbenhavn tilligemed Prin
sessen, og for at befrie ham for den Forlegenhed, hvori alle Gesandter her
befinde sig med Hensyn til de to Dronninger, der begge gjøre Fordring paa
det første Besøg, naar de opholde sig paa samme Sted. Jeg har ikke havt
samme Held, thi ved min Ankomst befandt begge sig i Kjøbenhavn, og, da
jeg havde privat Audiens hos Kongen, førte Ceremonimesteren mig til den
regjerende Dronning, hvis Værelser ere nærved Kongens. Herved er jeg ude
lukket fra Enkedronningens Hof og vil ikke være istand til at overlevere hende
Deres Majestæts Brev“ (Danske Saml. 2 R. IV, S. 159).
Foulle de Martangis Forgjænger, Rebenac, maatte endogsaa reise uden at
sige Farvel til Enkedronningen, som vægrede sig ved at give ham Afskeds
audiens, da hun troede, at han allerede havde besøgt den regjerende Dronning.
Denne overdrevne Dyrkelse af Etiketten var iøvrigt paa ingen Maade
noget alene for Sophie Amalie eiendommeligt; den Tids Memoirer vise, hvor
ledes selv de mest Intelligente kunde anvende Tid paa Spekulation over Rangspørgsmaal. Navnlig mellem Ambassadørerne var der en uafladelig Strid om,
hvem der skulde gaa forrest ved høitidelige Ledigheder.
For Sophie Amalie, der havde flere Døtre, for hvem der skulde tænkes
paa standsmæssige Giftermaal, maatte Politiken nødvendigvis let slaa over i
Familiepolitik. Et af hendes kjæreste Ønsker var at se sin Datter Ulrike
Eleonore som Dronning af Sverig; for Opnaaelsen af dette Maal støttede hun
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Griffenfeldt i hans Fredsbestræbelser overfor Nabolandet, og da Krigen dog
udbrød, gik hendes Virken ud paa at faa den endt ved en for begge Lande
hæderlig Afgjørelse, som kunde gjøre Ende paa gammelt Nag og bane Veien
for en nærmere Sammenslutning.
I en Skrivelse til Ludvig XIV, dat. Kjøbenhavn 15 Febr. 1676, beretter
Terlonz „Ogsaa Enkedronningen, som jeg ofte har den Ære at tale med,
yttrer, naar hun taler med mig om de politiske Forhold og en mindelig Af
gjørelse af Striden mellem de to Kroner, som hun saa meget mere ønsker, da
hun gjerne vil se sin Datter som Dronning i S verig og et venskabeligt For
hold oprettet mellem de to Konger, at hun gjerne vilde paatage sig at mægle
denne Fred, dersom S verig vilde afstaa Skaane eller en Del deraf, thi denne
Grænse er altfor nær for Kongen hendes Søn, der fra sine Vinduer kan se
denne Provins, hvortil Overfarten er ganske kort: dette er ganske utaaleligt“
(Danske Saml. 2 R. III, S. 25).
Sophie Amalies Enkesæde var Nykjøbing Slot, og hun havde Krongodset
paa Laaland og Falster, Hirsholm og Dronninggaard. Selv lod hun bygge det
lille Slot, som efter hende fik Navnet Amalienborg. Det laa i den Firkant,
der indesluttes af Bredgade, Fredericiagade, Amalienborg Plads og Frederiksgade, og den store Have i fransk Stil strakte sig helt ned til St. Anna Plads
(Carl Bruun, Kjøbenhavn II, S. 248). Her døde Enkedronningen 20 Febr.
1685. „Hun formodede ikke“ — skriver Leonora Christina i Jammers-Minde
— „at Døden skulle saa hastig gjæste hender; men der hun aff Doctorn bleff
adwaret, at ded syntist, Døden icke ville lengre lænte (tøve), adtraadde hun
at tale med sin Søn. Men Døden wille icke biie Kongl. Majts. Ankomst, at
den kgl. Frue Moder kunde sige hannem et Ord. Liffwet haffde hun enda;
saed paa en Stoel, men maaleløs oc lided der effter saa siddendis opgaff hun
sin Aand“.
Allerede fire Aar efter Enkedronningens Død brændte Amalienborg, idet
der opstod Ild i det tæt opad Slottet byggede Operahus af Brædder. Over
200 Mennesker indebrændte, deriblandt mange unge Damer af Kjøbenhavns
bedste Familier. Slottet nedbrændte saagodtsom helt, undtagen Kirken, som
nedbrødes 1697.
En haard Dom er fældet over Sophie Amalie i Anledning af Leonora
Christinas langvarige Fangenskab. Det turde dog neppe være saa ualmindeligt
at undertrykke en Modstander, der er til Besvær, og Hovedansvaret maa ialtfald hvile paa de to enevældige Konger, der rakte Haand til Uretten, som
dog, ialtfald dengang, ikke kan have staaet for de paagjældende som en Uret
37*
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i Betragtning af det Ulfeldske Ægtepars hele Optræden. Sophie Amalie trium
ferede brutalt over sin fangne Fjende, Leonora Christina havde triumferet over
sit i Roskildefreden knuste Fædreland (se ovenfor S. 198). Medens Leonora
Christina stod mellem Danmarks Fjender, stod Sophie Amalie paa Kjøbenhavns
Volde. Terlon omtaler hende som: „La Reyne de Danemarc, dont le grand
coeur secondoit dignement la generosité du Roy son mary“, og ligesom
Frederik III vilde dø i sin Rede, var Dronningen ogsaa „dans la resolution
de mourir plutost que de survivre au déplaisir de se voir prise par un Prince
qui se declaroit leur ennemy aprés une reconciliation si saintement jurée“
(Memoires 1, S. 254).

Det

ældste

Amalienborg.

Anton Günther, Greve af Oldenborg og Delmenhorst
og hans Gemalinde
Sophie Catharine af Slesvig-Holsten-Sønderborg.
Heimbach pin#.

Pacht & Crone.

Anton Günther, Greve af Oldenborg og Delmenhorst, f. 1. Nov. 1583
t 9 Juni 1667,
og hans Gemalinde Sophie Catharine af Slesvig-Holsten-Senderborg,
f. 28 Juni 1617, formælet 1635, f 1696, samt formentlig
Greve Anton I af Aldenburg, legitimeret Søn af Anthon Günther og
Elisabeth Andrea von Weissenwolff, Friherreinde af Ungnad og Sonneck,
se Tillæg I til 1ste Bind af „Danske malede Portræter“.
Malet 1667 af den døvstumme, oldenborgske Kunstner Wolfgang Heim
bach. Anton Günther fremstillet siddende ved et Bord, foran en Kamin
med et Brev i Hænderne. Paa hans Ansigt falder et stærkt Skin af et
paa Bordet staaende Lys. Foran Bordet og dækkende Lyset staar hans
Gemalinde, læsende i nogle Papirer. Til Venstre en Herre, der støtter
venstre Haand paa Bordet og holder et Papir i høire; han ligner i høi
Grad Anton Günthers legitimerede Søn, Greven af Aldenburg. H. 86 B. 75.
Billedet her gjengivet i Fototypi.

Afgivet 1870 fra det kgl. Galleri.

Se Spengler Nr. 805.

Anton Gunther, Greve af Oldenborg og Delmenhorst (se ovenfor);
f. 1583 f 1667.
Heimbach pinx. Paa Træ. Oval i ottekantet Ramme. Brb. Profil
t. Høire. Sort Fløiels Dragt med Guldknapper; nedfaldende Kniplings
krave. Langt, hvidt Haar; Overskæg og Fipskæg. Blaat Drapperi.
H. 25 B. 19,6.
Foregaaendes Gemalinde, Sophie Catharine af Slesvig-Holsten-Sanderborg (se ovenfor); f. 1617 f 1696.
Heimbach pinx. Paa Træ. Oval i ottekantet Ramme. Brb. Profil
t. Venstre. Frisure med smaa Krøller i Panden og ved Siderne; sort
Sløife overørene; Agraf og Kam med Perler i Haaret. Om Halsen Perler.
Nedfaldende Kniplingskrave; mørkegrøn Kjole; opslidsede Ærmer med
hvide og gule Sløifer. Høire Haand omfatter et Brystsmykke med store
Perler. Grønt Drapperi. H. 25 B. 19,6.
Tilkomne mellem 1830 og 1839.

Inv. 1839, S. 40, Nr. 258, 259.

Om det gode Forhold mellem Danmark og den sidste Greve i det Land,
der havde været Kongehusets Vugge, findes der mange Vidnesbyrd. Anton
Gunther ansaa — som Slange skriver — Christian IV for „sin bedste og
meest tilforladelige Ven. fra hvem han alleeneste ventede Hjælp og Bistand“.
Blandt andet viste dette sig, da Greven af Mansfeld havde sat sig fast i Ostfriesland og derfra med sine forsultne Skarer truede Oldenborg, idet han, for
at fremtvinge et stort Pengelaan, bemægtigede sig en fast Plads i Landet.
„Kongen sendte da strax Sigvard Pogvisk ud til Grev Mansfeld hannem med
det gode at overtale til at rømme Skantzen og dend til Grefven af Oldenborg
tilbage levere: Dersom dette ikke strax skeede, hafde Kongen anbefalet 5000
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Mand, som stode færdige i det Holstenske, at de skulle komme og dend fra
hannem igjen med Magt indtage. Dette frugtede saa meget, at Mansfeld paa An
modningen overgav Skantzen til Grefven af Oldenborg, som uden Forsømmelse
med dend udsendte Danske Undsætning kommen fra Holsten, lod dend besætte
og tilstrækkeligen forsiune“ (Slange, S. 535).
I 1637, da Landgreven af Hessen truede Landet, sendte Chr. IV til Hjælp
for Anton Günther et Orlogsskib, som skulde have Station paa Weseren, og
senere endnu to Skibe, ligesom ogsaa nogle Kompagnier Soldater. Ogsaa ved
diplomatiske Forestillinger hos forskjellige Magter beskyttede Chr. IV Anton
Günther, og „ved denne Kongens Forsorg og Omhyggelighed blefve baade
Oldenborg og Delmenhorst, saa og Stifterne Bremen og Verden paa nogen Tid
med Fred, og nøde Frugterne af den dennem bevilgede Neutralitet“.
Under alle de Krige, som hærgede Tydskland, forstod Grev Anton Günther
med beundringsværdig Dygtighed at bevare sit Lands Neutralitet (Meiners,
Geschichte Anton Günthers, Oldenburg 1867). Endog Tilly formaaede han
med Bistand af den danske Afsending til at rykke bort fra Oldenborg, hvorigjennem han vilde marchere for at fordrive Mansfeld fra Ostfriesland.
I 1624 reiste Anton Günther som Keiserens Afsending til Kjøbenhavn for
at mægle Fred (se Chr. IV, Egenhændige Breve, Udkast af 8 Juli 1624), og
herfor virkede han ogsaa i den følgende Tid. Det gjaldt for ham at holde
Krigen borte fra Landets Grænser og befri det for Indkvartering; men efter
det ulykkelige Slag ved Lutter am Barenberge var ogsaa for Oldenborg Freden
forbi, og Landet blev besat af keiserlige Tropper. „Der udøvedes“ — skriver
Meiners (anf. Skr.) — „Gruligheder af enhver Art. Plyndring, Mord, Skænden
af Kvinder og Børn hørte til Dagens Orden“. Indkvarteringen varede over
tre Aar, og knap vare de keiserlige borte, før Gustav Adolf meldte sig.
„Hvem der vil være neutral“ — erklærede han — „maa være saa stærk, at
han kan forsvare sig mod begge krigsførende Magter; ellers maa han give sig
i den ene Parts Beskyttelse“. Det lykkedes dog Anton Günther at opnaa
Neutralitetserklæring, og Landet nød nu Ro under hele det øvrige Forløb af
Trediveaarskrigen.
Under det svenske Indfald i 1644 truede Forbindelsen med Danmark, som
hidtil havde været til Fordel for Oldenborg, med at bringe Landet i Fare;
men Anton Günther forstod at afvende Faren og bevare Neutraliteten ved den
strengeste Upartiskhed mod de krigsførende Parter (Meiners, S. 53).
Ogsaa indadtil var Anton Günther en dygtig Regent, der forstod at hæve
Landets Hjælpekilder. Særlig er han bekjendt som Befordrer af Hesteavlen
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og holdt selv over 1000 Heste. Fra Spanien, Neapel, Tyrkiet, Polen og
andre Lande indførte han Hingste. Det oldenborgske Tillæg var allerede den
gang vidt berømt, og i Aarene 1625 — 64 skænkede Greven til andre Regenter
Heste til en Værdi af 564,240 Thaler. „Ved disse Gaver befordrede Anton
Günther under den Tids Krige meget ofte sit Lands ydre Ro.“ Af den bekj endte Hest „Kranich“, der havde en 7 Alen lang Manke og en 9 Alen lang
Hale, gives her en Afbildning. Allerede dengang fandtes der hvidfødte Heste,
og sex saadanne — en Gave fra Anton Günther — trak Keiser Leopolds
Gemalinde ved Indtoget efter hendes Formæling.
Ogsaa til Danmark har sikkert den oldenborgske Greves Gaver fundet
Vei. I Chr. IV.s egenhændige Breve omtales jævnlig saadan Udvexling af
Foræringer. I et Brev af 12 Marts 1634 skriver Kongen om to Personer,
som ere sendte „fra Greffven alf Oldenborgh til mig med nogle Fisaner, och
nu befaled dennom henad Frederichsborgh att bere, Saa effterdi dend ene,
som lengst er och agerer en tromslager, skall bliffue hoes Fisanerne och dend
anden drage sin kaaes, da skal du betinge tromslageren i kost hos en mand
udi hillerød, och skall dend anden giffues 20 daler alf Rentemesterne och
drage sin kaaes igien, indtil Gud vill, jeg kommer tilstæde. Samme trom
slaer skall forskaffis Nødtørfftig underholdning aff Erter och korn til hønsene,
och skall hans Pedersøn befalis at se hannem paa hånden. Fisanerne skal
slippis ind i det rom, er neste det første, naer mand kommer fra den liden
Ladegaard“. Ogsaa Kvæg kjøbte Chr. IV og Anton Günther hos hinanden,
som man kan se af de egenhændige Breve. I 1643 skriver Chr. IV til Korfits
Ulfeld, at „Ded wand, som Greffven aff Oldenborg loffuede at sende mig, ded
er inted kommen“. De venskabelige Forbindelser vare saaledes af mangesidig
Natur, og det gode Forhold fortsattes under .Frederik III.
Allerede 1664 overdrog Grev Anton Günther, som ikke selv havde arve
berettiget Afkom, sine Grevskaber, Oldenborg og Delmenhorst, til Kongen af
Danmark og Hertugen af Gottorp, i hvis Navn Anton Günther forvaltede
Landene indtil sin Død 1667.
Til Gjengjæld for at Anton Günther saaledes anerkjendte Kongen og Her
tugen af Gottorp som sine eneste Arvinger, havde disse anerkjendt visse Dele
af Grevskaberne som Særeie (allodium), der frit kunde testamenteres til Anton
Günthers naturlige Søn Grev Anton af Aldenburg, som fik Rigsgreveværdig
heden (Meiners, Geschichte Anton Günthers. — A. D. Jørgensen, Griffenfeld
I, S. 363 f.).
Imod denne Anton Günthers Overdragelse af Grevskaberne til „de regjerende
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Herrer“ protesterede imidlertid Hertug Joakim Ernst af Pløn som nærmere
berettiget Arving; fra dansk Side førtes der Forhandlinger med ham om et
Vederlag i Holsten, men hverken herved eller ved en af Keiseren nedsat
Kommission opnaaedes noget Resultat; Hertugen af Pløn indbragte Sagen for
Rigshofretten, men afsluttede snart et særskilt Forlig med Kongen, hvorved
Halvdelen af Grevskaberne overdroges til Kongen, som tillige kjøbte den anden
Halvdel for det Tilfælde, at den blev tilkjendt Pløn i den fortsatte Proces med
Gottorp. Ved denne Overenskomst af Dec. 1670 bestemtes, at Kongen for
den ene Halvdel af Grevskaberne skulde betale 100,000 Rdl. i Form af Jorde
gods foruden andre Indrømmelser, særligt Kongens Anerkjendelse af Huset
Pløn som sin Slægts Lehnsarvinger med udtrykkelig Udelukkelse af de andre
Sønderborgere. Det lovedes desuden Hertugen, at han skulde blive forlehnet med Hertugdømmet Slesvig, ligeledes med Udelukkelse af de andre
Sønderborgere. For den anden Halvdel af Oldenborg skulde Kongen give
300,000 Rdl., deraf de 200,000 Rdl. i Gods paa Als, omtrent Halvdelen af
Øen, det gamle Fyrstendømme Nørborg, med Hensyn til hvilket der i Overens
komsten brugtes det Udtryk om Kongen og hans Slægt: „Kgl. Majestæt til
Danmark, hans Arvesuccessorer i Regjeringen og Lehnsarvinger“. Der kunde
heri ligge en Indrømmelse af, at de kongelige Besiddelser i Sønderjylland vare
„Mandslehn og ikke souverænt Allodium, Dele af Danmarks Rige“ (Æ D. Jør
gensen I, S. 378). Standpunktet fra Fr. III.s og Gabels Tid var hermed op
givet. Vel førte Forliget ikke til nogen formel Forlehning, idet Løftet herom
efter Griffenfelds Fald ikke indfriedes, men det førte til andre Lehnsløfter,
senere ogsaa til Glucksborg, og Tvivlen havde faaet et Fodfæste, som den
af Fr. IV iværksatte Indlemmelse havde ondt ved at faa Bugt med, saameget
mere som Inddragelsen under Kongerigets Styrelse og Sprog da manglede
Forudsætninger, som vare tilveiebragte i Fr. III.s Tid (A. D. Jørgensen).
Ansvaret for dette skæbnesvangre Skridt maa søges hos Griffenfeld, som
ikke saa Betydningen af Spørgsmaalet om den sønderjydske Forlehning og „for
enhver Pris ønskede at gjøre Kongen til Behag ved at skaffe ham Slægtens
Stammeland“. Den af Gabel paabegyndte, kraftige Politik, gaaende ud paa at
drage Sønderjylland ind under Rigets umiddelbare Høihed, og — som Felt
herren Hans Schack ønskede — give Gottorp Eneretten til Oldenborg for at
erhverve de nordligste, gottorpske Amter, Tønder, Aabenraa og Løgumkloster,
blev opgtvet af Griffenfeld, som tværtimod ofrede Als for et tydsk Grevskab
og brød med den nationale Politik overfor Sønderjylland.
Hertugen af Gottorp lovede under et Besøg i Kjøbenhavn at afstaa fra
38

294

sine Fordringer paa Grevskaberne mod en Erstatning i Penge, men erklærede
efter sin Hjemkomst, at han ikke kunde staa ved Overenskomsten; han drog
Sverig med ind i Striden, og i Wien søgte nu alle Parter en endelig Dom.
Rigshofrettens Afgjørelse faldt ud til Gunst for Hertugen af Pløn, og paa Grund
af sin Overenskomst med denne blev Kongen retlig Eier af begge Grevskaberne.
Senere Forhandlinger med Gottorp om et Mageskifte strandede. For at sikre
sig mod Gottorp under Krigen med Sverig fremtvang Kongen Overens
komsten i Rendsborg, og da Hertugen protesterede imod dennes Bestem
melser, bemægtigede Kongen sig uden nogen Kompensation den hertuge
lige Del af Sønderjylland, som han dog senere maatte tilbagegive. Først i
1773 kom et Mageskifte istand, idet Danmark bortbyttede Oldenborg og Del
menhorst mod den hertugelige Del af Holsten.

Anton Günther
Greve af Oldenborg og Delmenhorst,
RIDENDE PAA HESTEN KRANICH.
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Dronning Hedvig Eleonora af Sverig, Datter af Hertug Frederik III
af Holsten-Gottorp; f. 23 Okt. 1636 paa Gottorp, 24 Okt. 1654 gift med
Carl X Gustav; f i Stockholm 25 Nov. 1715.
Knæstykke. En face t. Venstre. Siddende. Sort Dragt med Perle
smykke og Ædelstene i Brystet. Smaa Krøller i Panden. Perler i Ørene.
Perler om Halsen. Nedringet, saa at man ser lidt af Brystet. Store
posede Albuærmer. Støtter venstre Haand paa Lænet, høire hviler i
Skjødet. Bagved Arkitektur og Drapperi og Udsigt til et Slot (Stockholm
Slot?). H. 143 B. 120.

38"

Kong Christian V, f. 15 April 1646 paa Flensborg Slot; 1670 Konge
i Danmark og Norge, Hertug af Slesvig og Holsten og Greve af Olden
borg og Delmenhorst; salvet i Frederiksborg Slotskirke 7 Juni 1671;
f 25 Aug. 1699 paa Kjøbenhavns Slot, begr. i Roskilde Domkirke
3 Nov. s. A.
Karel van Mander pinx. Hel Figur, en face t. Høire. Malet som
Barn. Lange, lyse Krøller; Hat med stor Fjerplumage; nedfaldende Knip
lingskrave med Kvaster og Ringkrave; Elefantordenen over Skulderen.
Lang Sølv- og Guldmorskjole med opslidsede Ærmer; flerdobbelte Man
chetter. Venstre Haand i Siden; i høire en Partisan. Tilvenstre en Fane
(blaa, hvid og rød), derunder Kyrads, Mørser og Pistoler. Tilhøire de 3
smaa Kanoner. I Baggrunden grønt Drapperi og Landskab. H. 200 B. 122.
De originale Legetøiskanoner, fremstillede paa dette Billede, opbevares
paa Rosenborg og ere opstillede under Maleriet (i Kongens Gemak). Disse
Kanoner ere besungne i et Digt af den spanske Gesandt Grev Bernardino de
Rebolledo (se Gigas: Rebolledo, S. 345).
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Inv. 1731, S. 538 Nr. 5.

Samme. —
Heimbach pinx. Paa Træ. Oval i ottekantet Ramme. Halv Figur,
en face t. Venstre. Kongen er malet som Barn; lyst, krøllet Haar (Paryk?)
nedfaldende Krave med Kniplinger. Graa Dragt med Guld og Sølv; op
slidsede Ærmer; store brusende Underærmer, der ende i Kniplingsman-

Kong Christian
Karel van Mander pin;r.

den

Femte som Barn.

Kong Christian den Femte
som Barn.
Heimbach pin.?,.
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chetter. Foroven paa Benklæderne gule og violette Sløifer. Skulderskjærf;
Elefantordenen i blaat Baand om Halsen. Høire Haand i Siden; i venstre
Kommandostav. I Baggrunden Søiler og rødt Drapperi. H. 25,2 B. 19,5.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Tilkommet efter 1893.

Samme. —
Paa Træ. Oval. Staaende, hel Figur, en face t. Høire. Rustning;
Elefantordenen over Skulderen; Kniplingshalsklud med Agraf. I høire
Haand Kommandostav; venstre i Siden. Store, gule Kravestøvler. Paa
et Stenbord ses Regalierne. Gult Drapperi. Landskab i Baggrunden.
H. 48 B. 36.
Billedet skjænket af Etatsraad Bang 1861/62.

Samme. —
Malet graat i graat. Rundt, i firkantet Indfatning. Brb. Profil t.
Høire. Rustning; Elefantordenen over Skulderen; Kniplingshalsklud med
Sløife. Hermelinskappe med Agraf. Paryk. H. 64 B. 58.
Inv. 1718, S. 557 Nr. 5.

Samme. —
Malet graat i graat. Rundt, i firkantet Indfatning.
Høire. Iført Imperatordragt. Paryk. H. 64 B. 58.

Brb.

Profil t.

Inv. 1718, S. 562 Nr. 4.

Samme. —
D’Agar pinx. Rundt Billede, i en Marmorramme over Kaminen i
Kongens Gemak. En face t. Høire. Rustning. Ædelstensagraf i Brystet.
Det blaa Baand. Diam. 59.
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Samme. —
D’Agar pinx. Knæstykke. En face t. Venstre. Rustning; Elefant
ordenen over Skulderen. Hermelinskappe med stor Agraf. Kniplingsmanchetter; stor Kniplingshalsklud. Stor Paryk. I høire Haand en
Kommandostav, som han støttex* paa et Stenbord, hvorpaa ligger en Hielm.
H. 122 B. 101.
Billedet her gjengivet i Fototypi.

Inventar 1696, Holck, 2det Oplag S. 57 Nr. 1.
Samme. —
Abraham Wuchters pinx. Paa Kobber. Oval. Brb. En face t.
Høire. Sort Paryk; kort, hvid Kniplingshalsklud, der sammenholdes ved
en Agraf. Rustning, Hermelinskaabe, Elefantordenen over Skulderen.
H. 87 B. 69.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Afgivet 1870 fra det kgl. Galleri.
Samme. —
I. Henne Ao. 1692 fc. Gouache. Brb. En face t. Høire. Lys
Paryk; Kniplingshalsklud med røde Sløifer. Rustning; Elefantordenen;
Hermelinskappe, sammenholdt med Agraf paa høire Skulder. Om Portrætet en malet Indfatning med Indskrift; Krone, Rigsæble, Vaaben m. m.
H. 24 B. 18,5.

Samme. —
Peter Andersen pinx. Kongens Salving i Frederiksborg Slotskirke.
H. 101 B. 140.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Inv. 1718, S. 284 Nr. 4.
Samme. —
Peter Andersen pinx.? Allegorisk Maleri, fremstillende Kongen siddende

Kong Christian den Femte.
D'Agar pinx.

Pacht & Crone

Kung Christian

den

Eemte.

Kong Christian den Femtes Salving
Peter Andersen pinæ.

i

Frederiksborg Slotskirke.

Kong Christian den Eemte.
ALLEGORISK MALERI.

KoN(; CiiRis'riAN den I'emte
SAMTALENDE MED ULRIK 1’REDERIK GVLDENLOVE

og

Greven ae Aldenburg.

Ueuldeørt Skitse.
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paa Thronen, omgiven af Pietas og Justitia, Vildmændene og Løverne.
H. 80 B. 80.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Inv. 1718, S. 566 Nr. 6.

Samme. —
D’Agar pinx. Halv Figur. En face t. Høire. Sort Allongeparyk.
Kniplingshalsklud med Agraf. Rustning; det blaa Baand over Skulderen.
Rødt Feltherrebind om venstre Arm. Støtter begge Hænder i Siderne.
Til Høire Kronen, til Venstre Hjelm med Fjerbusk. Handske paa høire
Haand. Bagved Landskab og Drapperi. H. 121 B. 99.

Samme. —
D’Agar pinx. Oval. Brb. En face t. Høire. Sort Paryk. Lang
Kniplingshalsklud. Rustning; det hvide Baand og Stjernen; Hermelins
kappe med Guldkroner, der sammenholdes af en Agraf paa høire Skulder.
H. 86 B. 67.
Reddede ved Frederiksborg Slots Brand 1859.

Samme. —
Afbildet staaende i Samtale med 2 Herrer, som antages at være
Ulrik Frederik Gyldenløve og Greven af Aldenburg, (jfr. Danske malede
Portræter, 1 Bind).
Abraham Wuchters pinx. Kongen sees en face t. Venstre med Knip
lingshalsklud og det hvide Baand. Ufuldført; skitseret graat i graat
(Maleren er begyndt at lægge Farve paa Ansigterne og Thronhimmelen).
Foroven Thronhimmel; i Baggrunden Vinduer. Bagved de tre Herrer
sees i forskjellige Stillinger flere andre Personer. H. 80 B. 63.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Inv. 1718, S. 568 Nr. 1.
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Samme. —
D’Agar pinx.? Kongen præsiderende i Højesteret; han er iført Danne
brogsriddernes Dragt. H. 206 B. 193.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Inv. 1718, S. 275 Nr. 4.

Christian V nærede megen Interesse for Retspleien og præsiderede ofte i
Høiesteret. I Aaret 1670 præsiderede han saaledes i Retten hver Dag fra
den 3. til 13. Juli fra Kl. 6 om Morgenen til Kl. 12 om Middagen; enhver
Assessor, der kom for silde, blev af Kongen mulkteret med en Rosenobel. —
Paa Rosenborg opbevares en af Prinsesse Sophie Hedevig malet Akvarel, en
Allegori paa „Christian den Femtes danske Lov“. Som bekjendt blev denne
publiceret i Aaret 1683 og senere en tilsvarende Lovbog for Norge. Disse
Lovbøger ere endnu i mange Punkter Hovedgrundlaget for den gjældende Ret
i begge Riger.
Se Hist. Tidsskr. I. B. S. 352 og Brock, Rosenborg, S. 119.

Samme. — Som Ældre.
Brb. En face t. Høire. Sort Paryk. Kniplingshalsklud; Rustning
og det blaa Baand.
Hermelinskappe, sammenholdt med stor Agraf.
H. 84 B. 66.
Samme. — med sine Sønner: Frederik (senere Kong Frederik
IV); Christian, f. 26. Marts 1675 paa Kjøbenhavns Slot f 27. Juni 1695
i Ulm paa en Reise til Italien, begr. i Roskilde Domkirke; Carl, f. 26.
Okt. 1680 paa Kjøbenhavns Slot f 8. Juli 1729 paa Vemmetofte, begr. i
Roskilde Domkirke.
D’Agar pinx. Paa Kobber (vist Forarbeide til Billedet i Conseilsalen
paa Frederiksborg). Kongen og Børnene i antike Kostumer. Kongen en
face t. Venstre, støtter sig til Stok i høire Haand. Foroven en Engel,
der bekrandser ham. Børnene udtrykke ved deres Stillinger Ærefrygt for
Faderen. H. 30 B. 39.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Inv. 1718, S. 279 Nr. 7.

Kong Christian den Femte,
PRÆSIDERENDE I HØJESTERET.
D'Agar pinx.

Kong Christian den Femte
MED SINE SONNER, PRINSERNE FREDERIK, CHRISTIAN OG CARL.
Z/Agar pinæ
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„Der er ingen af Kongens Undersaatter dygtig, capable og suffisant til
at sætte Kronen paa Kongen uden Kongen selv. Og den Krone, som er
Kongens, af hvem havde han fornøden at modtage den?“ skriver Christian V
i et Brev af 24. Juni 1670. Det var jo en Enevoldskonge, som besteg
Thronen, og medens Fortidens Valgkonger vare bievne baade salvede og
kronede, fandt nu kun en Salving Sted, af Kongen opfattet som en Devo
tionsakt, hvorved „han med den alregerende Gud i Himlen sig nærmere og
kraftigere forenede og forbandt“ (E. Holm, Danmark-Norges indre Historie
under Enevælden fra 1660 til 1720, I, S. 12 f.). Salvingen skulde foregaa i
Frederiksborg Slotskirke, i hvis Midte den Thronstol af Narhvalstænder, som
Frederik III havde ladet udføre, blev opstillet. De Trin, der førte op til
Thronen, dækkedes af et rødt Fløielstæppe, og Thronen selv var forsynet med
folderige Gardiner af purpurfarvet Silketøi med Guldblomster, lange Guldfrynser
og Sløifer af Guldsnore. Foran Thronen stod de tre Sølvløver. Det paa
Rosenborg opbevarede Billede af Salvingen findes her gjengivet.
Paa Høitidsdagen 7. Juni 1671 bar Kongen den endnu paa Rosenborg
opbevarede, guldbræmmede Sølvstykkes Dragt, som „meget vel og sirlig anstod
den kongelige Majestæt formedelst den af Gud forlenede det kongelige Legems
og Lemmernes deilige og veldannede Skabning.“ Kongekaaben af høirødt
Fløiel, foret med Hermelin, var besat med 1411 Guldkroner (Meiborg, Billeder
af Livet ved Christian den Femtes Hof).
Da Kongen var paaklædt, satte han Kronen paa sit Hoved og tog Re
gallerne til sig, hvorefter han i Forgemakket gav Cour, siddende paa en rød
Fløiels Thronstol. I Slotsgaarden, som var belagt med rødt Klæde, stod Liv
garden og Drabantgarden opstillet i røde Uniformer. Processionen ordnedes
i Riddersalen, og da Toget kom ned i Gaarden, bare Hans Schack, Peter
Reedtz, Henrik Bjelke og Christoffer Parsberg en Gyldenstykkes Himmel over
Kongen, som indenfor Kirkedøren modtoges af Bisperne over Sjællands, Sta
vanger og Aarhus Stifter, hvilke gik baglænds op til Alteret, da Kongen havde
taget Plads paa Thronen, hvorover Thronhimmelen blev holdt, saalænge Guds
tjenesten varede.
Talen holdtes af Biskop Vandal, der priste Kongen, som „en ret kristen
og gudfrygtig Konge, som med høi berømmelig kongelig Devotion, Gudelighed
og Andagt indstiller og ydmyger sig for sin Gud og Herre og taknemmelig
erkjender af ham alene at have annammet og erlanget det kongelige, souveraine Arve-Regimente og Enevolds-Herredømme over disse tvende mægtige
Kongeriger: Danmark og Norge.“
39
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„Af Guds egen Haand“ — fortsætter Bispen — „har Eders kgl. Maje
stæt modtaget den kongelige Krone og de andre Eders høieste og absolute
Myndigheds prægtige Regalier“ ....
„Den kongelige Magt og Myndighed er beskikket af Gud lige som Na
turens Love og Stjernernes Løb, og derfor kalde Kongerne sig med Rette
Konger af Guds Naade. Thi det er Guds egen Trone, som Kongerne paa
Jorden besidde i hans Sted, og lige som Gud selv har indplantet en Frygt
og Rædsel for Mennesket i alle Dyr paa Jorden, i Fuglene under Himmelen
og Fiskene i Havet, saaledes har Gud ogsaa indsat en Frygt og en
Rædsel for de høie Øvrigheder og Regimenter i Menneskers Hjerter, som
Profeten Daniel siger om Nebukanedzar, at alle Folk, Hedninger og Tungemaal gruede og frygtede for hans Aasyn; thi han ophøiede, hvem han vilde,
og nedtrykkede, hvem han vilde. Derfor giver og Herren selv Kongerne den
høie Æretitel, at han kalder dem Guder og den Allerhøiestes Sønner, og der
er ingen over disse jordiske Guder, og de have ingen at gøre Regnskab for
uden den himmelske Gud alene, thi han er den Allerhøjeste over al Jorden,
og meget ophøjet over andre Guder, som Psalmisten synger: Men hvis de
jordiske Guder forse sig, da synde de mod den højeste Gud alene og ej imod
Menneskene, og derfor siger David, da hari har forført Uriæ Hustru og ladet
Manden uskyldig dræbe: Mod Dig, Herre, mod Dig alene har jeg forset mig.
Og ligesom ingen kan sige til Herren: Hvad gør Du? saaledes kan heller
ingen kræve Kongen til Regnskab; thi som Salomon siger: Kongen kan gøre,
hvad han vil. Hvor Kongens Ord er, der er Magt, og hvo kan sige til ham:
Hvad gør Du?
„Men ligesom Majestæterne ere kaldede til at herske, saaledes ere Undersaatterne satte til at tjene, og Folkeslagene skulle agte paa Petri Ord, naar
han siger: Bliver Eders Herrer underdanige med al Frygt, ikke alene de gode
og milde, men ogsaa de vanartede og haarde, saa I holde det for en Naade,
om I af dem maa fordrage meget ondt. „Undersaatterne skulle ære den
himmelske Majestæt i Kongernes jordiske Majestæt; thi Gud aabenbarer sig i
Kongerne lige som Solen i dens Straaler; men hvo, der ikke ærer Kongen,
skal forvares til Dommens Dag, som Judas siger: Og da skal Herren straffe
dem, der foragte Herskaber, dem, der ere dumdristige og egensindige, og dem,
der ikke undse sig ved at bespotte Majestæter.
„Dernæst er det Kongens Ret og Herredømme samt Folkenes skyldige
Underdanighed, at Kongen skal herske baade over Undersaatternes Personer,
ifølge Samuels Ord: Han skal tage Mændenc til sit Rytteri og sit Rejsetøj i
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Krigstid, til Pløjning og Høst og andet Arbejde i Fredstid, men Kvinderne
til ærlig Tjeneste i den kongelige Husholdnings Fornødenhed. Item at han skal
herske over deres Gods og Ejendom, deres Agre og Vingaarde, deres bedste Oliegaarde, deres Sæd, Kvæg og Asener, hvoraf han enten kan tage Tiende efter sin
Vilje eller i Nøds Tid tage det alt sammen til sin og sine Krigsfolks Conservation
og til den almene Velstands Beskærmelse. Thi saaledes siger Davids GeneralFeltmarskal Joab: Om Herren vilde formere sit Folk, at de vare hundrede
Gange saa mange, som de nu ere, mon de ikke alle vare min Herre Kongens
Tjenere? Og saaledes lære vi af Christi eget Exempel, da han villig gav
Skat, uagtet han intet havde at betale med, men maatte lade fange en Fisk
for at tage Skattens Mønt ud af dens Mund. Thi dermed lærer Herren alle
christne Undersaatter, at selv om Skatterne overstige deres Evne og Formue,
maa de yde dem villig, og da skal end ogsaa Elementerne og Dyrene tilføre
dem, hvad der er fornødent til deres eget Underhold og til Contributionerne.
Thi var det paa Christi og Apostlenes Tid fornødent at vise saadan Under
danighed mod de hedenske Fyrster, som vare Menighedens Fjender og For
følgere, hvor meget mere bør der da nu om Stunder bevises saadan Skyldig
hed mod de christne og gudfrygtige Konger, som ere Guds Kirkes Fosterfædre
og Beskærmere.“
Nogle Pligter havde Kongen dog efter Vandals Mening. Han skulde
erkjende Gud som sin Overherre og lade Bibelen være „hans Kirkebog, hans
Vandrebog, hans Husbog, hans Krigs-Ordinants, han$ Lovbog og Reces“.
Endelig, for det tredie — „skal Kongen søge Undervisning hos Præsterne
udi de Sager, der angaa Guds Ære og Dyrkelse eller Samvittigheden“ ....
„man skal søge Loven af Præstens Mund, thi han er den Herre Zebaoths
Engel.“
Desuden skal Kongen forsvare „den rene, ubesmittede og uforfalskede
Religion . . . , thi en kristen Konge maa afvende alt Kætteri fra sine Under
saatter .... En kristen Konge maa ikke taale nogen i sine Lande, der ikke
holder ved den rette Lære og ei tillade Djævelen eller Kætterne at saa Klinten
i Guds egen Ager.“
„Særlig maa en kristen Konge tilholde sine Undersaatter at bevise deres
Gud tilbørlig Ære, Dyrkelse og Tjeneste paa Sabather og Helligdage, eftersom
det er en stor og gruelig Guds Forhaanelse, naar det tredie Bud ei holdes i
Observants.“ Hvis Kongen ikke lægger Haand paa dem, der vanhellige Sabathen, skal det gaa ham ligesom Chaldæernes Konge Balthazar, hvis Rige
blev givet de Meder og Perser.
39*
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Endelig skal Kongen „mindes Kong Davids Ord som han taler til Stæn
derne paa Rigsdagen i Jerusalem, hvor han kalder dem sine Brødre og sit
Folk, thi det er ikke Gud behageligt, at de høie Potentater hruge deres Over
magt til Vold og Tyranni“ osv. osv.
„Da Talen var til Ende, gjorde Bispen af Stavanger en dyb Reverents
for Kongeloven, som stod paa Alteret, og tog den ud af Foderalet, hvorpaa
han og Bispen af Aarhus holdt Bogen for Bisp Vandal, som oplæste Loven
fra Ende til anden, og da Bogen atter var lagt paa Alteret med dyb Reverents,
og Sjællands Bisp havde holdt en kort Bøn, faldt alle tre Bisper paa Knæ og
læste Fadervor. Derpaa rejste de sig atter og messede sammen med Koret:
Veni sancte spiritus, Emitte spiritum tuum domine, Kyrie eleison og Gloria
in excelsis deo. Dernæst lyste de Herrens Velsignelse over Kongen og læste
Collecten og Epistelen.
Da Messen begyndte, tog Kongen sin Krone af og lagde den tilligemed
de øvrige Regalier paa et lille Bord, som stod ved Siden af Thronen. og sad
saaledes uden Regalierne i „høj, christelig Devotion for Gud“ til Messen havde
Ende; men da Koret istemmede den anden Motet, tog Hans Majestæt atter
sine Regalier til sig.
Dernæst knælede Bispen af Stavanger og tog Salvingsbuddiken af Alteret,
aabnede den og gav Aarhus Bisp Laaget at holde. Og nu rejste Kongen sig
fra Thronen, gik op til Alteret og lagde sine Regalier paa Alterfoden, „hvor
med Hans Kongelige Majestæt ined allerberømmeligste Andagt og Gudelighed
submitterede, undergav og ofrede sine kongelige Regalia saa vel som sit kon
gelige Arveregimente til den allerhøjeste Gud og himmelske Herrernes Herre,
hvilken de samtligen fornemmelig tilhørte, og af hvis guddommelige Haand
alene Hans Kongelige Majestæt taknemmeligst og underdanigst erkendte sig
dennem at have erlanget og annammet. Og det er ej vel at beskrive, hvor
højligen alle gode Mennesker, som der i Kirken tilstede vare, bleve med
Andagt og Glæde betagne, og hvorledes deres Hjerter med brændende Devotion
og Gudelighed bleve optændte, der deres Øjne saa denne Hans Kongelige
Majestæts højchristelige Submission og Ydmyghed imod sin Gud og Herre,
samt den højpriseligste Devotion og Andagt, som Hans Majestæt der lod til
Syne med meget andægtige, dog milde og helt majestætiske Miner. Sandeligen, den største Del af de Nærværende, deres Øjne løb over af hjertelig
Glæde og Fornøjelse, der de saa dette gudelige og frydefulde Syn.“
Da Overkammerherren havde aabnet Kongens Trøje, knælede Christian
den Femte. Bisperne traadte frem for Hans Majestæt med dyb Reverents,
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og Bisp Vandal dyppede sine Fingre i Buddiken og salvede Kongen, idet
han sagde: „Stormægtigste Arve-Konning, Allernaadigste Herre! Eders Maje
stæt salves nu af den Allerhøjeste Gud selv ved mig hans ringe Tjener baade
paa Eders Majestæts Hoved og paa Eders Majestæts Bryst, desligeste og paa
Eders Majestæts højre Haandled, paa alle Steder korsvis, og det i den høj
værdigste og allerhelligste Trefoldigheds, Gud Faders, Gud Søns og Gud den
Helligaands Navn. Amen.“
Da Salvingen var foregaaet, tog Kongen atter sine Regalier og satte sig
paa Thronen, og dernæst forklarede Johan Vandal Salvingens Betydning.
Derpaa sang Koret en Motet af Davids 45. Psalme, og nu velsignede
Bispen Regalierne, udlagde deres Betydning og endte med en Bøn og med
det Udraab: „Længe leve og lyksalig vorde Kongen! Kongen leve længe og
blive lyksalig evindelig!“ Alle Tilstedeværende svarede med et lydeligt
„Amen“, og endelig sluttede Bispen med „Amen, i Jesu Navn Amen.“
Dernæst vendte alle tre Bisper sig om mod Alteret og messede i For
ening med Koret: Te Deum laudam us, hvorpaa Bisperne atter vendte sig
mod Kongen, der tog Kronen af, medens Erik Grave lyste Herrens Velsignelse.
Da Collecten var læst og Choret begyndte at synge den sidste Motet, rejste
Kongen sig og forlod Kirken, idet Processionen ordnedes paa samme Maade
som ved Ankomsten“. (Meiborg, anf. Skr.)
Efter Ceremonien i Kirken blæste Trompeterne tilbords. 1 Riddersalen
var dækket et Bord paa tre Converter for Kongen, Dronningen og Prins
Jørgen. Kavallererne stode til Høire for Kongen, Damerne til Venstre for
Dronningen. Midt under Taffelet førte Hofmarskallen Ka vallerer og Damer
hver til sit Gemak, hvor de bleve herligt trakterede.
Den Absolutismens Filosofi, som i Biskop Vandals Tale fandt saa kraftige
Udtryk, og som særligt af de luthersk-theologiske Statsretslærere var udviklet
i sine yderste Konsekvenser, stod i nøieste Forbindelse med hele Tidsaanden
i det 17de Aarhundrede. Overalt gik Udviklingen i Retning af en Slags
religieus Tro paa Kongedømmet af Guds Naade og paa den salvede Konge,
Guds Udvalgte, der, som Ludvig XIV mente, i visse Henseender indtog Guds
Stilling og havde Del i hans Indsigt saavel som i hans Myndighed. Den,
der var salvet til Konge, maatte ogsaa forstaa at vælge de rette Mænd til
Magtens Udøvelse, og ligesom Gud havde indstiftet Kongedømmet, saaledes
havde „Salvingen i Medfølge særlige og heroiske Gaver, med hvilke Gud
pleier at berige de salvede og udvalgte“ (E. Holm, anf. Skr., I, S. 10).
Denne Theori om Enevældens Herlighed og Ufeilbarlighed havde Griftenfeld
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netop givet Udtryk i Kongeloven, hvorefter „Danniarck
og Norgis Enevolds
Arve-Konge sknl være herefter og af alle Undersaatter c holdis og agtis for
det Ypperste og Høyeste Hoved her paa Jorden, over al e Menneskelige Love,
og der ingen anden Hoved og Dominer kjender over sig, enten i geistlige
eller verdslige Sager, uden Gud alleene.“ Selv faldt Griffenfeld som Offer for
den Enevælde, han, mere end nogen anden, havde sat i System, og hans
Historie som Statsmand viser ham i en tragisk Kamp for at faa Theorierne
til at passe med det praktiske Livs Krav. Efter Theorien skulde Monarken
være den, der fik de bedste Inspirationer fra oven; i Praxis tillod Griffenfeld
sig i store Spørgsmaal at drive en fra Kongens Anskuelser afvigende Politik.
Ingen af dem havde Uret, begge gik ud fra berettigede Synspunkter, men
Udfaldet af den blodige Krig, der blev Hovedbegivenheden i Christian V.s
Liv, gav desværre Griffenfeld Ret i hans Formening om, at Krigens Ofre
vilde være spildte, og at Frankrig som Sverigs og Gottorps Beskytter vilde
fravriste os alle vundne Fordele. Og dog kunde muligvis Krigens Udfald være
blevet bedre, hvis Griffenfeld itide havde fulgt sin Konges Ønsker og sat alt
ind paa en hurtig Benyttelse af den gunstige militære Situation efter Sverigs
Nederlag i Tydskland. Som det gik, naaede Danmark kun at besætte Skaane
for atter at miste det paa Grund af Troppernes utilstrækkelige Antal, og des
værre viste det sig netop i den skaanske Krig, hvor let den hos Kongen for
modede, særlige Evne til at vælge de rette Personer kan glippe, idet Kongen
gav Slip paa den udmærket dygtige Hærfører Hertugen af Plon og gjorde sig
selv til Overgeneral, ligesom han allerede efter Griffenfelds Fald var sin egen
Premierminister.
I en Indberetning (Okt. 1670) til Ludvig XIV skriver Terlon: „Kongen
af Danmark er en ung Fyrste, som ganske hengiver sig til Forretningerne
for rigtig at lære Statens Forfatning at kjende, drager Omsorg for Hæren og
Flaaden, er selv tilstede ved alle Raadslagninger af Vigtighed, vil vide alt,
hvad der foretages. Hans herskende Lidenskaber er Jagten, hvortil han hen
giver sig næsten med for stor Heftighed. Han elsker Fornøielser“. Blandt
disse var utvivlsomt Par forcejagten den vigtigste for Chr. V. og i sine Dag
bøger optegner han nøiagtigt sine Jagtbedrifter; „Var jeg paa Jagt og fangede
en Hjort af 16 Ender udi Harreskov i Fuur Sø; løb :5/i Time.“ „Var jeg
paa Jagt og fangede en Hjort al 16 Ender, har løbet 3’/^ Time, udi Bag
sver Sø“, osv.
Ligesom hans Fader og Farfader dyrkede Chr. V ivrigt alle ridderlige
Idrætter. Han var øvet i Vaabenbrug, en udmærket Rytter og holdt af at
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vise sin Færdighed ved prægtige Ridderspil. En Beskrivelse af den pragtfulde
Garrousel og Tournering, som Chr. V foranstaltede 1685, er opbevaret i et
Mamiscript med mange pyntelige Illustrationer (Meiborg, S. 53).
Foruden i Ringrendingen deltog Kongen selv i forsk]ellige andre Øvelser.
I Ridderspillets anden Afdeling vare saaledes ni Buster, som Sivert Maler
havde udstyret paa det pynteligste, bievne opstillede ligesom et Spil Kegler.
Den midterste i forreste Række stod paa Jorden, de andre otte vare stillede
paa mandshøie Fodstykker.
„Kongen, som aabnede Løbene, tog Plads ved det venstre Baghjørne
med Ryggen mod Støtten. Paa et givet Signal lod han Hesten gjøre en
Volte, fældede Lansen og gallopperede omkring Opstillingen, idet han slog en
Volte ved hvert Hjørne, hvor han samtidig søgte at spidde Hovederne paa
Lansen, som han kastede, da han var kommen forbi det fjerde Hoved. —
Ankommen til Udgangspunktet, trak han Sabelen, slog atter en Volte og red
i susende Galop over mod det yderste Hoved til Høire i Midtrækken, langs
med denne, og saa op til det midterste Hoved i den bageste Række, idet
han idelig svingede Sabelen og bestræbte sig for at af hugge Hovederne. —
Da han havde svinget over det ovennævnte bageste Hoved, satte han afsted
langs Midtrækken, og nu forestod den vanskeligste Prøve, da det forreste
Hoved skulde føres bort paa Sabelspidsen. Enhver Ridder maatte gjøre tre
Løb, og Præmien • bestod ligesom før af et massivt Guldbæger med Fremstilling
af Dysten og hosstaaende Vers:
Ni Hoveder udi et Ridt
Ved samme Antal Hug og Snit
At fælde, var et Mesterstykke.
Jeg Prisen vandt; det var min Lykke.

Dernæst fulgte de saakaldte Kvintløb. Kvinten var en mandlig Figur
med Sværd og Skjold, som stod paa et høit Fodstykke og skulde træffes paa
en bestemt Maade; bag denne, paa en mindre Støtte, stod en Buste, som
skulde spiddes paa Lansen og foran den stod et Hoved paa Jorden, som
skulde tages paa Kaardespidsen. Nu kom Rideskolen, hvis Præstationer
svarede til en Del af dem, Beriderne udføre nu til Dags. Og dernæst sluttedes
Festlighederne med det Dystløb, som den Gang fortrinsvis betegnedes med
Benævnelsen Garrousel og udførtes af to og to Ryttere, hvis Baner dels
krydsedes og dels faldt sammen. Angriberen holdt en Boldt i høire Haand,
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den Angrebne bøiede sig frem over Hesten og dækkede sin Ryg med et stort
Skjold, paa hvilket der var anbragt en Skive, hvis Centrum det gjaldt om
at træffe.“ (Meiborg, S. 57 f.)
Hvad Chr. V foretrak baade for Jagt og Ridderspil var dog Krigen. Af
sit hele Hjerte længtes han efter at komme i Kast med den Fjende, som
havde skilt os ved saa rige og udstrakte Lande og berøvet os Herredømmet
i vore Farvande endog i Øresund udfor Hovedstaden, vor eneste Orlogshavn.
Paany at rykke Kjøbenhavn bort fra Rigets Grænse ved at tilbagevinde
Skaane var for Chr. V det Maal, der stedse maatte haves for Øie.
Den Opgave, som nødvendigvis maatte staa for Chr. V som den fore
løbig største og vigtigste, var at arbeide Forsvarsvæsenet i Veiret for ikke
vedblivende at maatte leve af S verigs Naade i Frygt for et nyt Overfald
ligesom Carl Gustavs:
„Staten havde maattet bøde med Tabet af vidtstrakte Landskaber for
den skammelige Forsømmelse af Hær og Fæstninger i Adelsvældens sidste
Tid. Tanken vendte sig i lige Grad med Sorg og Forbitrelse imod Fortidens
Synder i denne Henseende. Selv om det ødelagte Land ved Kjøbenhavnerfreden havde frelst sin Selvstændighed, i hvor farlig en Stilling stod det saa
ikke fremdeles?
De fremtrædende Træk ved denne Stilling vare, at Sverige den Gang
havde Overmagten i Norden, og at Ludvig XIV.s Politik skabte en stadig
Krigstilstand i Europa. Forholdet til Sverige var paa engang truende og
æggende. Medens Smerten over Tabet af Sundproviriserne maatte snære
Hjertet sammen, hver Gang Øjet fra den sjællandske Kyst vendte sig imod
Skaane, trængte den Tanke sig frem, at Forbindelsen med Norge nu var i
alvorlig Fare, og man saa den gottorpske Fyrste imod Syd som en svensk
Forpost, der havde Sveriges tyske Landskaber til Rygstød. Hvor overlegent
dette Naborige end var, havde den dansk-norske Stat dog naturlige Hjælpe
kilder nok til at kunne volde det alvorlig Skade i et heldigt Øieblik, naar
den atter kunde vinde Kræfter. Hvad var da snarere at vente, end at
Sverige med Tanken herom vilde søge end yderligere at knække den, saasnart Ledigheden blev gunstig.
Enhver maatte sige sig selv, at de svenske Statsmænd saa paa den
dansk-norske Regering som den, der blot var opfyldt af Tanken om Hævn.
Axel Oxenstjerna havde hadet Danmark som Sveriges Dødsfjende, fordi han
mente, det efter sin hele Beliggenhed maatte være det. Men nu var der
endnu mere Grund til at opfatte det saaledes. Det er et betegnende Ord af
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Christian V, naar han et Sted har udtalt, „at Sverige ei kan tro, at vi kunde
glemme de Lande, som de os fratagen have.“ Svenskerne havde utvivlsomt
god Grund til at mene saaledes om den dansk-norske Regering, og fremkaldte
slige Tanker hos dem et Fredsbrud fra deres Side, da vilde Norge særlig
være truet. Ulrik Frederik Gyldenløve var ikke den eneste, der havde Syn
for dette Riges strategisk farlige Stilling, at hvis det kom til et Brud imellem
de nordiske Kroner, „da vilde uden Tvivl Sveriges Henseende falde mest paa
Norge, hvis Situation ligger som en Halvmaane ved Sverige, og derfor kan
attaqueres henved 100 Mile fra Landsiden, havende baade deres eget folkerige
Land og Magazinerne paa Ryggen, som Norge udi Mandskab og Magt mere
end tredobbelt er overlegen.“ Christian V selv saa denne Fare klart.
Men ved Siden af Frygten for den svenske Politik var det umuligt andet,
end at ogsaa et Haab stod for de dansk-norske Konger og Statsmænd, Haabet
om, at de brogede europæiske Forhold kunde komme til at stille sig lige saa
gunstig for Danmark-Norge, som de længe havde været det ugunstige, og at
det da kunde lykkes at faa Hævn over den forhadte Nabo, at knuse hans
truende Overlegenhed, vinde det tabte tilbage og saa tillige kaste den Fjende
af, som han mere end nogen anden havde virket til at faa klemt fast paa
Danmarks Ryg, nemlig Gottorp. Hvorledes slige Tanker kunde fæste Rod i
en dansk Konges Hjerte, det vise Christian V.s Testamenter paa en slaaende
Maade. Tanken om dels at gjenvinde Sundprovinserne, dels at inddrage den
gottorpske Del af Slesvig under Kronen, var en Arv, han testamenterede sine
Efterfølgere ikke mindre end den at værne om Enevoldsmagten. “ (E. Holm,
anf. Skr. I, S. 422 f.).
Allerede fra Begyndelsen af Chr. V.s Regjering var Tanken om en Ud
vikling af den nationale Del af Hæren stærkt oppe. I Skriftet „Fyrstelig
Tankering“ fremhæves, hvorledes den gamle, cimberske Tapperhed vilde igjen
kunne opvækkes, „naar Meriter, Kvaliteter, Forstand, Tapperhed og Dygtighed
uden Forskjel respekteres og rekompenseres, hos hvem den og findes.“ Kingo
lignede, i sit Digt om Chr. V.s første Felttog, den danske Bondes naturlige
Kraft og Tapperhed med en Flintesten, der havde ligget i Jorden,

„Men vil man hannem kun mod Jern og Staalet bruge,
Man hundred Funker da skal af ham stød’ og knuge,
Han viser da sin Kraft, at om han slides hen,
Han er dog ever, mens der noget er igjen.
40
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Saa
Den
Giv
Han

din Bondesøn, om end hans lette Kofte
skjuler Hjertet og hans* knogelføre Hofte.
hannem kun Gevær, før ham i Marken an,
tør sig bilde ind, hans Slægt er af Kong Dan.“

I Danmark og Slesvig blev nu oprettet et nationalt Rytteri paa 4500
Mand, et nationalt Fodfolk paa 9000 Mand, og dette nationale Værn kom i
den skaanske Krig til at staa sin Prøve med Glans (E. Holm, I, S. 427 f.).
Et Par Aar før Krigen havde Chr. V i et Brev til Griffenfeld skrevet:
„Dersom vi skal komme op engang, saa faar vi vove det derpaa; thi Dan
mark kommer aldrig ret op, uden ved Guds Hjælp og Krig.“ (4. D. Jør
gensen, anf. Skr. II, S. 101).
Endnu holdt Griffenfeld dog igjen, endnu haabede han paa at kunne
gjennemføre en skandinavisk Sammenslutning, og i Konseillet vedtoges en
mærkelig Instrux til Afsendingen i Stockholm, hvori det hedder: „eftersom
det er ufeilbar, at saafremt der imellem disse begge Kroner en trofast, sikker
og utvivlagtig Venskab engang kunde stadfæstes, da skulde den nordiske
Magt hos fremmede Nationer komme udi lang! større Anseelse og dens Støtte
med langt større Iver og fordelagtigere Tilbud søges; i den Sted de nu for
mener, vores Styrke enten ved indbyrdes Skinsyge at kunne svækkes eller
ogsaa som en Ting af maadelig Betydning ved maadelige Tilbud at kunne
erholdes“ (4. D. Jørgensen II, S. 85).
Fra Frankrigs Side gjordes betydelige Anstrængelser for at hindre
Krig mellem Danmark og Sverig. Den franske Gesandt faaer stadigt Paalæg
om at hindre Krigserklæring fra Kongen af Danmarks Side. „Det er i den
Grad vigtigt at bringe ham derfra, hvis det er muligt“ — skriver Ludvig XIV
til Terlon — „at jeg, som De seer, i min sidste Fuldmagt til Dem intet har
undladt, som kunde tjene dertil“; og nogle Dage senere:
„Ludvig XIV til le Chevalier Terlon, Versailles, 23. August 1675.
Da ingen mere end Griffenfeld kan bidrage til, at jeg opnaar det, som
jeg ønsker af Kongen af Danmark, kan De tilkjendegive ham, at jeg vilde
føle mig ham særdeles takskyldig, dersom han vedligeholdt sin Herres hidtil
værende Neutralitet, og De kan lade ham haabe Beviser paa min Velvillie,
der staa i Forhold til den Tilfredshed, jeg vil føle. Jeg vil betro Dem et
saadant, der, som jeg har erfaret, vil gjøre et stærkt Indtryk paa ham, og
som De vil kunne benytte Dem af til min Tjenestes Bedste. Man forsikrer
mig, at der er intet, som han vil sætte sførre Pris paa, end at kunne ægte

Wismars Erobring.
Tapet paa Rosenborg.
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min Kousine de la Tremomlle, som er bleven opfødt (est nourrie) hos Dron
ningen af Danmark, at han endog underhaanden har gjort nogle Forslag i den
Retning, men som have mødt megen Vanskelighed. Hvis Sagen forholder sig
saaledes, som man har sagt mig, hvilket De selv bedst vil kunne udforske,
saa kan De, efter først at have udfundet, i hvilken Grad Sagen er ham magtpaaliggende, paa en fin Maade give ham at forstaa, at jeg paa Grund af den
Agtelse, jeg har for ham, og den Tilfredshed, hans Forhold vil give mig
Anledning til, vilde bidrage til det heldige Udfald af en Sag, der baade med
Hensyn til Personen og Forbindelsen vilde være ham ligesaa behagelig som
fordelagtig. Jeg har antydet denne Sag for Meierkrone, men kun i alminde
lige Udtryk og uden at nævne Personen. Det vil nu bero paa Dem at gjøre
en videre Brug af denne Sag, hvis den er grundet, og da De afhandler den
hemmelig med Grev Griffenfeld, kan De endnu mere benytte Dem af denne
hans personlige Interesse til at bringe den Underhandling, som er i Gang
imellem mig og Kongen, hans Herre, til et heldigt Udfald. Men der behøves
megen Finhed, saa meget mere, som jeg erfarer, at Dronningen af Danmark
og min Kousine de la Tremouille ere lidet gunstige for denne Plan.“ (Danske
Samlinger 2 R, III, S. 16 f.).
„I ethvert Tilfælde vil et Brud med mine Forbundsfæller afbryde al ven
skabelig Forstaaelse mellem mig og Kongen af Danmark“, skriver Ludvig XIV
29. Aug. 1675. Sikkert ønskede Griffenfeld i høi Grad en Tilslutning til
Frankrig, men en afgjørende Hindring var S verigs Uvillie mod at dele
Frankrigs Venskab med Danmark. Griffenfelds Forsøg i nordisk Retning
maatte mislykkes, og om Krigens Uundgaaelighed var der i Statsraadet slut
telig ikke mere delte Meninger, Kampen om Skaane stod nu for Døren, om
„det løsrevne Ledemod af Riget, hvis Befolkning Aar efter Aar ventede paa
sin Udfrielse.“
Krigens Begyndelse skete dog ikke i Skaane. Overenskomsten med Dan
marks allierede, Brandenburg, gik ud paa i Fællesskab at føre Krigen til Ende
med det Maal, at skaffe Danmark de siden 1643 tabte Lande tilbage samt
Øen Rygen og Wismar, medens Brandenburg skulde have Pommern og og de
andre vendiske Øer. Erobringen af Wismar blev Chr. V.s første Vaabendaad.
„Apres Dieu toute la gloire est deue å la valeur, Constance et fermeté du
Roy, qui a animé et encouragé toute l’armée,“ skriver Griffenfeld fra Leiren for
Wismar til Terlon (Danske Saml. 2. R. III, S. 22). Griffenfeld fremhæver i
samme Brev Hertugen af Pløns Conduite, og under denne udmærkede Hærførers
Ledelse foretoges nu Forberedelserne til det Felttog i Skaane, hvis Begyndelse
40*
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skulde blive saa glimrende. Først og fremmest gjaldt det at oprette alt, hvad
der var forsømt af Griffenfeld, som ved sin Forhaling af Krigsudrustningen
og vaklende Politik i Krigens første Aar havde skabt store Vanskeligheder
for dem, der skulde lede Krigen. Kansleren havde jo stadig opretholdt det
Haab, at „hans kgl. Majestæt skulde ved traktater faa sine Lande igien uden
Sværdslag og Blods Udgyldelse“ (Æ D. Jørgensen II, S. 353).
„Kongen af Danmarck begyndte udi Majo att sammendrage sin armee
udi en leijer ved Lyngby udenfor Kjøbenhaffn. Hanss Mayestett lod ochsaa
sammen sanche nogle 100 skuder och andett fahretøij, att ligge udi beredskab
for Kjøbenhaffn, indtil band fich at see huad ende dett vilde tage med floderne,
thi dett haffde værett en hazard at tentere nogett paa Skaane, førend den
svenske flode var slagett aff siøen. Dett aller første Hanss Maijestett nu
fich tiidender om hanss victorie til siøess (Seiren ved Øland), da gaff hånd
ordre at alting udi største hast skulde giøriss ferdig med ammunition, artiglerie, proviant fourage och spanske rytter att indskibe. Derefter gik den
gandske armee till hest og fods igiennem Kjøbenhaffn och ved Toldboden ud
paa Skibene. Men paa dett armeen dissbedre kunde landstiige paa Skaane,
da lod Hanss Maijestett giøre denne effterfølgende diversion ved Ydsted.“
(Sthen Jacobsen, Den Nordiske Kriigs Krønicke, utgifven af Martin Weibull.
— „Den plats, hvilken Sthen Jacobsens krönika skall komma att indtage i
vår nordiska literatur, är ej en ringa och obetydelig, såsom mangen kanske
skulle förmoda på grund deraf, att hon så länge kommit att hänligga outgifven. Hon skänker oss, hvad vi ej egt tillförene hvarken i Sverige eller Dan
mark, ett samtida vittnes berättelse om en af de våldsammaste kriserna i
Nordens historia, den blodigaste af alla strider, som de Nordiska folken
genomkämpat med hvarandra“ ... „I Sverige kunde förvisso ej då en dansk
krönika, författad af en dansk skåning, tänkas utgifven. Och sända den
öfver Sundet, till tryckning, det hvarken vågade eller ville Sthen Jacobsen.
Han lät den då heldre ligga outgifven, intill dess hans skånska land åter en
gång kunde andas fritt. Och så blef den liggande, till dess efter två århun
dradens hvila, just pa sjelfva hans dödsår, hans bok begynte tryckas för att,
sänd öfver Øresund, blifva en vänlig skänk til Danmark från det gamla
Skåneland“. Weibull.)
Ligefra Krigens Begyndelse havde Sverig Uheld tilsøs. En mægtig svensk
Flaade var udrustet „men førend floden kom ud aff skiærene, da haffde den
udi haffnen en temmelig stor ulyche i dett at iche alleene dett orlogskib
Westerwiig paa 42 stycher kom udi brand och gandske opbrændte, men
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endochsaa den skiønne reberbane med megett skibss-redskab bleff lagt udi
aske paa den tid som mand allermeest saadanne wahrer behøffuede. Troldfolchene udi Stocholm bleffue beskyldte for denne brand, saasom och en deel
aff dem bleffue paagrebne och siden brendte. Smaa børn, som vare af samme
profession, udlagde dennem, som skulde haffue værett aarsage til denne offuen
bemeldte brand. Och var det iche at undre paa, om de gamle troldfolch,
saa som andre Guds forgietne mennisker. haffde gjordt denne ulychelige brand,
men det var udi høijeste maade at beklage, att umyndige och smaa børn
skulde være troldbørn. Och udi heele Sverrige och alle detz underliggende
provinder giordiss bøn aff prædichestolerne huer søndag udi nogle aars tiid
for disse umyndige troldbørn.“ (Sthen Jacobsen, S. 26).
Niels Juels og Tromps glimrende Seier ved Øland gjorde Landgangen i
Skaane mulig. „Den 29 Junii om morgenen giorde den danske flode seijl
fra Kiøbenhaffn och satte Kaasen imod Skaane. De største skibe ginge mod
Landscrone, men de andre skiberomme, som haffde armeen inde, lode staae
lige mod Raae. Siden ginge de store Skibe forbi Landtzcrone udmed landett
och styrede med de andre lige til Raae. Denne flode var imod 700 seijlere
sterch, den haffde iche allene en god vind och ønskelig bør, men fandt end
ochsaa iche en krigsmand for sig paa Skaane til mod værn, saa at de „uden
„nogett arbeid och uden nogen mandss forliiss kunde faae fode fæste paa det
skiønne Skaane, som var den fornemmeste brud, her skulde dandzess om“.
„Samme aften satte kongen af Danmarch ald sin armee udi land, som skatte
dis for at være 14000 mand sterch. Rett som kongen stigede udi land, løbe
skibsfolchene op udi tachlene och raabte udi huerandriss munde; „kongen til
lyche, kongen til lyche“. Hans Maijestett vendte sig udi største hast och
bleff underlig ved denne store raaben. Omsider der kongen hørdte, huad dett var,
tog hånd ochsaa sin hat aff och spranch nogle gange meget glad omkring“.
Snart fulgte Erobringen af Helsingborg, hvor den tapre Niels Rosenkrands
faldt, og af Landskrone. „Den tid Helsingborg var wundet da raade de høijeste
och fleeste, at mand skulde søge fiendenss armee, den ruinere och ichun lade
Landtzcrone ligge til en anden tiid. Samme gang raade rixcantzeler Alefeldt
att mand først skulde angribe Landtzcrone, paa det mand kunde faae en fast
fod at staae paa udi Skaane . . . Och umuligt haffde de Danske kundet staa
saa fast udi Skaane, som de gjorde, dersom de iche haffde hafft saadan en
fod at staae paa ved søe-kanten, som de haffde“. (Sthen Jacobsen).
Derefter marcherede Kongen mod den stærke Fæstning Christianstad, og
„der nu kongen, førsten aff Pløn och Wejer reede omkring och besaae denne
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festning, da sagde førsten: „Eders Maijestett, uden nogen ceremonie dar auff!“
Huilchet bleff for got anseet och efterfuldt“. Før Stormen paa den stærke
Fæstning begjærede dog Hertugen af Pløn, at Kommandanten „paa parole“
vilde tale med ham uden for Byen, og da han ikke vilde gaa ind paa Kapi
tulation, sagde Hertugen: „Nu well, adieu; imorgen vil wi taliss ved“. „Tirs
dagen den 12 Aug. 2 Tiimer før dag gich dette haarde och heede bad an“.
Først gik Tømmermændene paa med at omhugge Pallisaderne. Efter dem
Granatererne, siden Soldaterne. „Dett var udi høijeste Maader at forundre
sig offuer, huorlediss disse mennisker udi saadan hast kunde vade offuer
graffuerne udi vand och dynd och siden bestige de høije wolde, uanseett de
haffde inge stormstier, ligesom de offuer graffuene haffde inge stormbroer.
Der de nu komme saalediss waade och skidne til wolden, da fandt de den
megett glatt och slibrig aff en stor regn, som var falden dagen tilforn, huorfore den ene maatte staa buch for den anden och saalediss hielpe huerandre
nogett upp i wærett; siden hug de huli udi volden med øxer, andre reffue
huil med deriss fingerender, paa dett de kunde haflue nogett at feste deriss
fødder udi. Toe gange bleffue de slagne tilbage aff toe bulwærcher, men,
det som var synderligt, en sqvadron attaqverede cortinen imellem disse tuende
bulwærcher, huilchen kom op och fattede post; der med spranch de andre
ochsaa op paa bulwærcherne och endelig effter en skarp fechtning sloge de
Swenske aff woldene. 400 Svenske bleffue slagne, 5 imod 600 finge qvarteer
och bleffue fanger. Commendanten fich ingen skade, uden att hanss kioell
bleff skudt udi stycher paa den ene axell. Aff de Danske bleffue veil 500
døde och saarede. Men dersom byen haffde rett skulde været beleijrett och
siden bestormett, da haffde nogett nær saa mange tusinde Danske, som nu
hundrede kommet til at biide udi græsset. Der førsten af Plon saae commen
danten, sagde han: „haffuer ieg iche holdett min parole, at ieg vilde tale
med eder i dag?“ Commendanten suarede: „jo, som en erlig første.“ (Sthen
Jacobsen, S. 47 f.).
„Den 19 November forlod Ober-Felt-Marskalken Hertugen af Piøen den
Danske Leyer med kongelig Allernaadigst Tilladelse. Denne Herre havde
ved adskillige Tilfælde ladet se Prøver paa et uovervindeligt Moed, og ven
tede alle, at han skulde have bivaanet dette besværlige Felttog, men det
skeede dog ey“ (Friedenreich, Kong Christian den Femtes Krigshistorie).
En ulykkeligere Begivenhed end Hertugen af Pløns Tilbagetræden fra
Kommandoen kunde vel neppe tænkes, og Følgerne viste sig i Slaget ved
Lund, hvor de Danske stode overfor en i Antal langt overlegen Fjende.
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„Den 4 Dec. som solen gich op begyndtiss denne haarde striid uden for
Lund, nemblig paa Lunde vang, huor de Svenske alt haffde indtagett fordeelen aff bacherne och fortöffuede der de Danske. General Carl von Arensdorf med den danske venstre fløij treffede allerførst mod den svenske høijre
fløij, huilchet nogle meente, at det var den förste och störste forseelse at
Carl Arensdorf treffede for tiilig, tilmed at hand icke töffuede, indtil han
kunde faa sine stycher frem, thi band begyndte at fichte ickun med 3 regementzstycher paa den wenstre danske fløij. Wdi den förste treffning blev general
Carl von Arensdorff bart qvetst udi sin arm, saa at hand strax maatte föriss
aff slachtordningen och ud aff denne qvetsure døde hånd udi Kiöbenhaffn den
10 Dec. nest elfter. Elfter Arenssdorffs bortgang skulde gen.-major Sandberg
commandere den venstre fløij, men det varede iche lenge, førend Sandbergs rytterii
bleff. trengdt och slagett paa flucht; derelfter falt de Suenske saa sterch an
paa det danske fodfolch udi den venstre fløij, at huad som iche wilde nedhuggiss, maatte tage marchen. Kongen aff Suerrige tog nogle troupper rytter
til sig och udi egen person forfuldte Sandberg indtil Gedinge aae, huor Hanss
Maijt. wend te om igjen och gich till slagett.
Imidlertid lod Sandberg och hanss rytterii staae lige imod Landtczrone,
huor de ankom well 3 tiimer førend den danske høijre fløij lod alf at fichte.
Dett var Sandbergss enten forseelse, at band iche vendte, eller och hanss
ulyche, at hånd iche kunde vende sine flychtige ryttere, nu hanss tiende
haffde forladt at forfølge hannem, thi fordi dette iche skeede, da bleff Sand
berg siden casseret. Och dersom Sandberg haffde kundet studtze sine ryttere
och kommett saa til slagett igien, da haffde den svenske armee endda bleffuet
slagett aff marchen. Saa skarp gich dett til baade for den ene saa vel som
for den anden. Den tiid den danske wenstre fløij nu var borte, giorde Kongen
af Danmarch udi en hast 2 fløijeler igien aff den ene fløij, men en huer kand
vel tenche, huor tynde de vare: iche diss mindre saa fechtede disse faa saa
mandhaftig, at de toge alt det svenske artollerie, beholdt det udi 3 tiimer
och canonerede de svenske sterch dermed. De Svenske wiigede nogle Gange
bag Lund och leede en meget stor nød, indtil Kongen aff Sverrige haffde
forladt at forfølge Sandberg och kom nu tilbage at secundere sine, da det
svenske artiglerie bleff omsider tilbage wundet, och gich meget hart till paa
begge siider, men i synderlighed for de danske, thi en sqvadron maatte altid
treffe imod 2 och undertiden imod 3 svenske sqvadroner; dog stode de
ubevægelige och fichtede, indtiil solen var nedgangett, da de først marcherede
aff walstædett, dog ichun fod for fod, paa det deriss offuerbleffne fodfolch
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udi magelighed kunde følgiss med. Kongen kom selff til Landtzcrone nogett
effter det var mørcht, men folchett marcherede saa sachte, at de iche kom
til Landtzcrone, førend klochen var 12 om natten. Der de Danske wiigede
aff vahlstædett, da viste de Svenske nochsom huad der skulde giøriss, nemblig
att hugge effter dem som ginge tilbage, men den ene var saa keed aff spillett
som den anden, och lysten til at fichte lenger siuntess at være begge parter
forgaaet. De Svenske forsøgte dog 2 Gange at vilde hugge ind udi de danske
bagtropper, men deriss heste vare trætte, thi de Danske vendte sig och sloge
skarp fra sig, och till med var det nu natt, at de Svenske iche kunde se,
huorlediss de danske musqveterer satte sig bag diigerne och uforvarendiss
gaffue salver paa dem, som skulde forfølge. Ellers var dette at merche, at
de Danske udi dette feldtslag maatte treffe 12 gange, och somme regementer
maatte giøre 13 treffninger, huilchet sielden skeer, och kandskee iche mange
soldatter, som nu leffuer, kand sige at haffue værett udi nogett feldtslag, der
er skeedt saa mange treffninger udi, som udi dette Lunde slag. Och de
Svenske sagde selff, at Lunde slag var et mord „och iche et feldtslag.“
(Sthen Jacobsen, S. 72 f.).
Begge nordiske Konger kæmpede i Slaget med største Tapperhed. „Kong
Christian samt hans Hr. Broder Printz Georg, vovede deres høye Personer
saa yderlig, at de kom midt ind blandt Fjenden tilligemed Gvarden og
maatte slaae sig igjennem. Det var ikke uden Guds besynderlig naadige
Forsyn, at disse høye Personer bleve bevarede fra saa mange fjendtlige Kugler,
som fløy dem i Haabetal omkring Hcvedet“. (Friedenreich, S. 276).
Afgjørelsen hang i Slaget ved Lund i en Traad, og Svenskernes Seier
skyldtes deres dygtige Overledelse, medens Carl Arenstorff, som førte de
danskes venstre Fløj, ikke var sin vigtige Kommando voxen (P. F. Pist i
Dansk biogr. Lexikon, I, S. 319). Dennes Broder Frederik Arenstorff førte
Hærens høire Fløi, og i Slaget ved Lund slog han den svenske Hærs venstre
Fløi fuldstændig; desværre viste han Udygtighed som Overgeneral under
Krigens videre Forløb og ved sin Lndladelse af at undsætte Christiansstad
en saa tvetydig Opførsel, at han dømtes fra Ære, Liv og*Gods. Kommando
forholdene vare i Krigens sidste Del høist uheldige, idet Generalerne vare
uenige og plagede hinanden med Jalousi og Misundelse. Kongens personlige
Tapperhed og gode Villie kunde ikke, erstatte Savnet af en virkelig Feltherre
som Hertugen af Pløn.
De Norske førte imidlertid et heldigt Felttog mod Sverig og Gyldenløve
erobrede Marstrand og Carlsten. Men trods al Fremgang og trods Niels Juels
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glimrende Seir i Kj øgebugt, hvorved et svensk Angreb paa Sjælland blev
afværget, endte Krigen dog uden Fordel for Danmark og uden Erhvervelsen
af en Fodsbred af det tabte danske Land. De Danske fordrede at beholde
„alt det, som de med sverdet haffde wundett“, men til at staa ene i en Krigmod Frankrig, efter at vore Allierede havde sluttet Fred, var Danmark for
svagt. Ved Freden i Fontainebleau med Frankrig og med Sverig i Lund
maatte Danmark, tvunget af Frankrig, opgive alle vundne Fordele og endog
paany indsætte Hertugen af Gottorp, hvis Land under Krigen var holdt besat,
i de Rettigheder, han havde før Rendsborg Traktaten.
„D. 30 Nov. (10 Dec.) skete i Kjøbenhavns Kirker, saavelsom og i alle
andre Kirker over al Danmark, Taksigelse for Freden, efter kongl. Befaling
og te Deum laudamus siungen. Ved denne occasion kom Sognepræsten til
Helliggeistes Kirke Hafniæ Mag. Esaias Fleischer i temmelig Uleilighed, fordi
han som en passioneret Patriot gav i ovenmeldte Taksigelse heel lydelig sin
og Fleres Ufornøielse tilkiende over Krigens slette Udgang paa vor Side for
medelst de occuperede Slæders Restitution etc., idet han kaldte pacem nuperam en skiden og skammelig Fred, med mere deslige Hvorudover han
blev af Bispen Dr. Bagger jussu regio suspenderet ab oflicio. Og sprang der
siden gode Penge for hannem til dem, der talte hans Sag i Lave“ (Birch er od).
Noget var dog vundet ved Krigen. Det havde vist sig, at Danmark ikke
mere kunde kastes overende som i Carl Gustavs Tid. Det dansk-norske
Riges Forsvarsvæsen var under Enevælden styrket saa meget, at der paany
maatte regnes dermed som en Faktor i europæisk Politik.
Baandet mellem Danmark og Norge var yderligere styrket ved denne og
foregaaende Krige, i hvilke Danske og Norske havde blandet Blod. Nordmændenes Nationalfølelse hævedes under Krigen, hvori de med saa megen
Tapperhed deltog, og under den stadige Fare, der truede dem fra Sverig,
sluttede de sig endnu stærkere til det danske Folk og den fælles Konge.
I en Indberetning fra Marquis de Torcy 1685 beskrives Chr. V. som
værende „af Middelhøide, men rank og fri i sine Bevægelser. Hans Haar
og Øine ere sorte, hans Ansigt temmelig brunt og Trækkene grove; han har
en godmodig Mine og hans Væsen, naar han tiltaler nogen, er venligt og
blidt. Han er ligefrem mod dem, som nærme sig ham. Han selv taler ikke
meget; men han vil gjerne, at man skal underholde ham. Krigen elsker han,
og han drager stor Omsorg for sine Tropper og sin Flaade.
Anstrængelser bærer han med Lethed og han finder Behag i de vold
somste Legemsbevægelser. Naar han ikke er paa Reise, anvendes paa Jagten
41
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den Tid, som han ikke kan anvende paa sine Tropper, og naar Aarstiden ikke til
lader ham at jage, rider han næsten hver Morgen en eller anden Hest fra sin Stald.
Han har ingen meget glimrende Aand, men varetager flittigen Stats
sagerne. Han lader sig gjøre Regnskab for Alt og arbejder selv meget.
Intet afgjøres uden i hans Nærværelse. Imidlertid lader man ham ofte tage
Beslutninger, som ikke ere ham gavnlige.“ (Danske Saml. 2. R., II, S. 171).
Ligesom Chr. V ivrigt deltog i Krigens Gjerning, var han ogsaa ved de
daglige Regjeringsforretninger en flittig Mand. „Ingen kan gjennemgaa Chr.
V.s Dagsregistre eller de haandskrevne Optegnelser af ham, der’endnu haves,
uden at faa Indtryk af, at baade de udenrigske, militære og finansielle For
hold optog ham stærkt. I flere Aar har han omtrent Dag for Dag optegnet,
hvilke Overveielser han havde taget Del i, og hvilke Beslutninger han havde
truffet, snart om den ene, snart om den anden Sag paa disse Omraader.
Man ser ham jævnlig opsætte sine Tanker om Forholdet til udenlandske
Magter, han nedskriver Rækker af Spørgsmaal, som han vil forelægge sine
Ministre til Overvejelse, han arbejder personlig med Overrentemester Brandt
paa Fastsættelsen af Reglement for Udgifter, han taler med Kristian Siegfried
Pless om finansielle Forholdsregler, han er idelig optagen af Tanken om,
hvorledes Indtægterne kunne bringes til at dække Udgifterne, og han gjør
alskens Uddrag af Regnskaber og Budgetter, ligesom han ogsaa skriver egen
hændige Ordrer til Generaler og selv udarbejdede Instrux for sin Søn Kron
prinsen, da denne skulde rejse til Udlandet.“ (E. Holm, anf. Skr. I, S, 54).
Vigtigere Sager gik fra Kancellierne til Behandling i Konseilet, hvori
„Statssager og de vigtigste Affaires udi Kongens egen Nærværelse med nogle
af de fornemste Ministre og Geheimeraad forhandles og tages i Deliberation“.
I et her gjengivet Billede sees Chr. V præsiderende i Høiesteret I denne
af Frederik III oprettede, øverste Domstol førte Kongen oprindelig personlig
Forsædet; men dette forandredes dog efterhaanden, og Kongen deltog kun i
Høiesterets høitidelige Aabning en Gang om Aaret. Dog kunde han vedbli
vende ved enkelte Leiligheder forbeholde sig at fælde Dommen, ligesom
Høiesteret undertiden undlod at afsige Dom og blot forelagde Voteringen for
Kongen for at høre hans Afgjørelse. Medens Retten maatte dømme strængt
efter Loven, kunde Kongen jo nemlig, som den dømmende Magts Overhoved,
lade Billighedshensyn raade.
Blandt de Fabler, som have været fortalt om Chr. V, er ogsaa den, at
han som Barn ikke lærte Dansk. Sandheden er. at hans tre Hofmestre alle
vare danske Adelsmænd. De Breve, han under en Udenlandsreise skrev til
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Faderen, ere paa Dansk. Som Konge affattede han paa Dansk Skrivelser til
Kollegierne og Resolutioner. Protokoller over det kongelige Sekretariats Expeditioner og over Forhandlingerne i Konseilet om indenrigske Forhold førtes
paa Dansk. Chatolkasseregnskaberne vare paa Dansk, ligesom ogsaa Chr. V
førte sine Dagbøger og affattede sine Testamenter paa Dansk.
Om Chr. V.s venlige og omgjængelige Sind haves mange samstemmende
Beretninger. „Det var ham, synes det, umuligt at sige nei til dem, der hen
vendte sig til hans gode Hjerte“ (E. Holm, i Dansk biogr. Lexikon). I Ride
huset, hvor han daglig kom, kunde enhver tale med ham, og Kongen talte
med enhver, som * var ved Couren. Selv en mod Danmark saa skarp Kritiker
som Molesworth udtaler sig i Hovedsagen venligt om Chr. V.
„Den nuværende Konge af Danmark, Chr. V (som den 15 April indtraadte i sit 46 Aar)“ — skriver Molesworth — „er kun af Middelstørrelse,
snarere mager end legemsfyldig, men vel proportioneret og stærkt bygget;
hans Ansigtsfarve er stærk rød, han bærer en sort Paryk; Trækkene i Under
delen af hans Ansigt er ikke uliig Kong Carl den Andens; hans Constitution
har været meget haardfør, udholdende og i Stand til at taale enhver Art af
Anstrengelse: indtil han nu paa nogle Aar har havt Anfald af Gigt, og derfor
har holdt det for bedre at indskrænke umagelige Legemsøvelser og Bevægelser;
særdeles da Fredstiden giør det mindre nødvendigt, at underkaste sig Besvær
ligheder, som han endnu kunde og vist ogsaa vilde taale, naar det behøvedes.
Hans Dragt er i Almindelighed simpel (modest), men pyntelig; han viser sig
sielden ved nogen Cour enten med Hat eller Handsker, men derimod altid,
efter tydsk Skik, med en forsvarlig Kaarde ved Siden.
Hvad hans Egenskaber angaae, da er han en Fyrste af særdeles Ned
ladenhed og Godmodighed: maadeholdende (temperate) naar man vil see hen
til Landets Brug, ikke overdaadig enten i Spise eller Drik, og i de senere
Aar meget sielden henfalden til nogen Uorden (very seldom making any debauche). Hans Kiærlighedshandeler have været faa, og i dem har han viist
megen Bestandighed. Han er gudfrygtig som en Fyrste bør være det, uden
at kæle for (doting on) sin Geistlighed, skiøndt denne synes at tilbede ham;
af egen Tilbøielighed en Elsker af Retfærdighed og Moderation; men ofte be
hersket (over-ruled) af dem blandt bans Omgivning, hvem han overlader
hele Bestyrelsen af Sagerne; eftersom han hverken elsker eller har Ta
lent til Forretninger (because he neither loves, nor has a genius for bu
siness). Han taler lidet, undtagen til sine Ministre og umiddelbare Betiente;
men giver dog ogsaa Andre al Ledighed og Opmuntring til at tiltale ham,
41*
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enten ved at sætte Mod i dem (emboldcning tbem) ved et venligt Smil, eller
ved at nærme sig til dem. Han forstaar tre Sprog, foruden sit eget, nemlig
Højtydsk, Plattydsk og Fransk, hvilke han ved forekommende Leilighed
taler med megen Lethed. Han er ikke hleven opdraget til noget Slags Lær
dom, men er dog særdeles Elsker af Geographien og aldrig mere fornøiet,
end naar man bringer ham et nøiagtigt Kort over et eller andet Land, eller
Grundtegning af en Fæstning .... Han besidder et øiensynligt og utvivl
somt personligt Mod, hvilket han ofte har beviist i den sidste Krig med
Sverrige .... Med eet Ord, han er en meget mild og naadig (gracious)
Fyrste, elsket snarere end hyldet med Ærefrygt (revcrenced) af sit Folk, som
har Følelsen af, at den nærværende Regieringsform under en streng Konge
vilde være utaalelig. Hans Motto er: Pietate & Justitia, og hans Undersaatter
have virkelig den Tro, at det er hans fulde Attraa at bevare disse Egen
skaber, og at alle Byrder (hardships) som falde paa dem, oprinde fra hans
Ministerium. Derfor klage de mere over det, han tillader, end over hans
egne Handlinger, tillægge alle de Trængsler, som de maa taale, hans alt for
føielige Sind og de Mangler i deres nærværende Statsforfatning, som ikke
have deres Modvægt i Kongens Opdragelse.“ (Nyt hist. Tidsskr. I, S. 478).
Chr. V.s stærke Gonstitution, som havde sat ham istand til at udholde
saa store Anstrengelser, begyndte i en tidlig Alder at angribes. Allerede
1695 kommer et alvorligt Anfald af Podagra, og selv om Kongen senere
kunde gjenoptage sit vante Liv og daglig være paa Færde og i Virksomhed,
var Skrøbeligheden dog begyndt at indfinde sig med Svækkelse i Fordøielsen,
saglens paa Grund af lange Tiders Diætfeil. I Juli og August samme Aar
var Kongen 15 Gange paa Parforcejagt, og heller ikke i den kolde Aarstid
skyede han Bevægelse i fri Luft; den 15. Jan. 1696 var han saaledes om
Morgenen i Staldene, gik derfra til Tøihuset, hvor han satte sig i en Chalup
og foer ud til Flaaden; fra Nyholm blev han sat over til Broen ved Amalien
borg. hvor han satte sig i en Chaise og kjørte gjennem Amalienborg og
Rosenborg Have til Jægersborg, hvor han spiste til Middag; derfra tilbage til
Slottet i Kjøbenhavn, hvor han om Eftermiddagen havde Ministrene hos sig.
Den 29. Jan. foer han om Formiddagen til Holmen for at mønstre alle Ma
troserne, om Eftermiddagen til Tøihuset, hvor han mønstrede Artilleriet; derfra
atter i Baaden til Holmen, hvor Infanteriet var opstillet og mønstredes; om
Aftenen var der Assemblée ved Hoffet og derefter Taffel. I 1697 maatte han
nøies med at følge Jagten til Vogns. Hans Jagtlidenskab havde det følgende
Aar nær kostet ham Livet, idet en Hjort, han gav Fangst, først slog Kongen
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til Jorden, idet den ramte hans daarlige Hofte, og derefter sparkede ham med
Bagbenet paa den venstre Fod.
Resten af Kongens Levetid var en fortsat Kamp mod de gamle Skrøbe
ligheder, svækket Fordøielse, Rheumatisme, Hoste, Besværlighed i Gangen m. m.
„Da Kongen mærkede, at han ikke havde meget tilbage af det timelige
Liv“, log han Afsked med Dronningen og den hele kongelige Familie, sine
Sønner, de unge Gyldenløver, Ministrene og flere Andre. Han communicerede
i den kgl. Families Nærværelse, efter at nogle Salmer vare sungne. Endnu
tre Dage varede den lange Strid med Døden under stadig svagere Livsytringer,
indtil Kongen endelig udaandede i en Alder af 53 Aar og 4 Maaneder. (Nyt
hist. Tidsskr. II, S. 622 f.).
I Kong Christian den V s Testamenter som Tillæg til Kongeloven (fore
fundne i Regalieskabene paa Rosenborg Slot ved de originale Exemplarer af
Kongeloven og Indfødsretten og nu første Gang udgivne efter Hans Majestæt
Kongens allernaadigste Befaling ved I. I. A. Worsaae, Kjøbenhavn 1860) giver
Kongen en Række Paamindelser til sine Arvesuccessorer angaaende den indre
og ydre Politik. Særlig indskærpes at bevare „den Souveraine kongelige
ArfTve-Regiering“ mod alle onde „machinationer“ og overholde Kongeloven
som „Kongedømmets rette uforanderlig fundamental og Grundwolds Low“;
ikke at binde Bestillinger og Charger til „Adelige naissanee, blod og byrd;
men langt mere at aabne een hver afWoris kiere og troe undersaatter, eliter
deris merit er oc capacilet, dørren, end oc til de Høyeste charger og bestil
linger udi woris Kongeriger og Lande“; altid at „hafve een god Land-milice
paa beenen til hest og til Fods .... thi foruden at de nest Guds hielp,
derved kand herske og regiere udi sicherhed mod onde machinationer aff
Naboerne oc andre, saa gifver det oc respect oc consideration hos fremmede
Potentater, naar de seer, at mand altid er i god positur oc Krigs forfatning“ ;
altid at have en „god og sterck flaade ... at den ey alleene kunde wære
Naboernis Søemact bastant oc voxen, men endoc, om muligt war, ofverlegen“.
„Wore Fyrstendommer Schleswig oc Hollstein angaaende, da bør Wore
Kongelige Arfue-Successorer derhen at tracte, at de, naar lyckelige Conjuncturer der til gifver Anledning, kunde worde incorporerit Woris Kongerige
Danmarck, iligemaader at de Lande, Provinder oc Byer, som wed ulychelige
tiider der fra, saawelsom fra Woris Rige Norge, ere alieneret og frakommen,
saasom Skaane, Halland, Blecking, Bahus, Jemsterland, Gudland etc: oc paa
den anden Side Hertogdom Bremen, med andre deslige convenientzier, maatte
igien reuneris dermed, paa det Wore Kongelige Efterkommere iche alleene
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det igien maatte erlange, som Woris Kongelige Forfædre hafver besiddet, men
endoc deris Grentzer wiidere udstrecke“.
Hvad særlig Slesvig angaaer, bestemmer Kongen, efterat han havde taget
den hertugelige Del af Landet i Besiddelse „paa Grund af Hertugen af Gottorps uforsvarlige og fiendtlige lorhold imod Os“, at Arvesuccessorerne aldrig
maatte tillade, „at meerbemeldte Fyrstendom Schleszwig worder deelt og ad
skilt, under hvad prætext, skiin og Aarsag, som af nogen dertil kunde brugis
og forrewendis: men at det til æwig Tid udi et samlet Corpo udeelt, uadskilt
og u-separerit, under Kongernis Wore Arfwe-Successorers Regiering forblifver“.
Det havde noksom vist sig, hvor stor Skade og Ulempe der var skeet
ved Slesvigs tidligere Deling, og „at meerbemeldte Fyrste Christian Albert
(af Gottorp) ved sine Intriguer, hemmelige Practiquer og skadelige Alliantzer,
med fremmede Potentater, imod Os har wærit som een Schlange udi woris
Barm; ' derfor var det ingenlunde raadeligt at nogen kongelige Printz noget
Ambt udi samme Fyrstendom (Slesvig) til sin Subsistence worder assignerit,
men at det sker udi wore Kongeriger Danmark og Norge, og at vore ArfweSuccessorer, de Regierende Konger, Fyrstendom Schleszvig alleene for sig
beholder.“
Efter at være tvunget til at opgive den hertugelige Del af Sønderjylland
skriver Kongen paa Foden af Testamentet: „Dette er Siden i saa vit forandert wed restitutionen alf hertog Christian Albrect An: 1689 huilken saag Wii
vil befale Gud og tiden.“
Aaret før sin Død nedskrev Chr. V, svag som han dengang var, med
egen Haand lignende Dispositioner om en Række forskjellige Statsforhold; ud
adtil minder han sin Efterfølger om: „da som Man icke meget got Sig kand
formode alf de suenscke, da bør hånd altid at haffue itt Vaagendisz Øije paa
deresz actioner og foretagende“ ; sørge for en Alliance med Frankrig, som den
stærkeste Magt; ikke udi disptite og vitløfftighed at forfalde“ med England
og Holland; altid have „god agt“ paa Hertugen af Gottorp og opstille som
„en fast maxcime de Estat“, at hindre, at en gottorpsk Hertug ved Arv blev
Konge af Sverig. Alle disse Paamindelser og Advarsler kaste „nyt Lys over
den traditionelle Politik i det danske Kongehus med Hensyn til Slesvig og
over den som Følge heraf ved Kong Christian den Femtes Søn, Kong Frederik
den Fjerde, med saa megen Iver drevne og omsider Aar 1721 iværksatte Incorporation af hele Slesvig“ (Worsaa),

Dronning Charlotte Amalie af Danmark,
født Prinsesse af Hessen-Cassel.
D'Agar pinx

Dacht & Crone.

Dronning Charlotte Amalie af Danmark, Kong Christian V.s Gemal
inde, Datter af Landgrev Wilhelm VI af Hessen-Cassel; f. 27 April 1650,
g. 25 Juni 1667 paa Nykjøbing Slot f 27 Marts 1714 paa Charlottenborg, begr. i Roskilde Domkirke; og hendes Datter, Prinsesse Sophie
Hedevig; f. 28 Aug. 1667 paa Kjøbenhavns Slot f 13 Marts 1735
paa Charlottenborg, begr. i Roskilde Domkirke.
D’Agar pinx. Knæstykke. En face t. Venstre. Lyst, krøllet Haar.
Meget nedringet Guld morskjole med korte Kniplingsærmer. Perler om
Halsen. Hermelinskaabe. Venstre Arm hvilende paa en høi Stensokkel,
i Høire Blomster, som den lille Prinsesse — i hvid Kjole — leger med.
I Baggrunden Søile og gult Drapperi. H. 122 B. 101.
Billedet her gjengivet i Fototypi.
Inventar 1696, Holck, 2det Oplag, S. 57 Nr. 2.

Samme. —
D'Agar pinx.? Oval. Brb. Paa Kobber. En face t. Høire. Frisure
med Bukler ved begge Tindinger. Nedhængende Lok ved Høire, lange
Krøller ved venstre Side. Perler i Ørene. Nedringet, hvid Kjole med
Ædelstene og Perler foroven samt Kniplinger.
Hermelinskappe med
Guldkroner, der holdes sammen ved en Kjæde af Ædelstene og Perler.
H. <87 B. 64.

Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.
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Samme. —
D’Agar pinx.? Oval. Brb. En face t. Venstre. Høit opsat, lyst
Haar med Agraf og Perler i Midten; Perler i Ørene og om Halsen. Hvid
nedringet Kjole med Guldblomster og Kniplinger, sammenholdt foran med
store Perler som Knapper og en stor Agraf i Brystet. Hermelinskappe
med Guldkroner, sammenholdt af et Baand besat med Ædelstene og Dia
manter. H. 86 B. 67.
Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.

I en til Ludvig XIV indsendt Beskrivelse af Forholdene ved det danske
Hof udtaler den franske Afsending Marquis de Torcy: „Dronningen af
Danmark (Charlotte Amalie) blander sig ikke i Statssagerne, men hun lægger
ikke Dølgsmaal paa sin Fortrydelse over sin Tilsidesættelse. Af de Klager,
som undertiden undslippe hende mod Regjeringen, ses det, at hun nok vilde
ønske, at man gav hende mere Leilighed til at kjende det, der foregaaer.
Denne Dame har en bleg Hudfarve og brune Haar. Hun er ikke smuk, men
hun har heller intet, som støder. Hun har en tækkelig Figur og et behage
ligt Væsen, hun taler ret godt Fransk, og hvad hun siger, vidner om, at hun
besidder Aand“ (Danske Saml. 2. R. IV, S. 172).
Det siges, at Dronning Sophie Amalie fik Ægteskabet mellem sin Søn og
Charlotte Amalie istand, fordi hun ansaa hende for en Svigerdatter, der let lod
sig beherske, og ret megen Indflydelse fik hun vel neppe nogensinde. Chr. V
„ønskede ikke blot at frigjøre sig for sin Moders Formynderskab; han vilde
tillige fra Begyndelsen af sikre sig imod, at der ikke udviklede sig et saadant
fra Hustruens Side. Det synes næsten at være et Led i denne Bestræbelse,
at han umiddelbart efter sin Thronbestigelse saa sig om efter en Medhustru.
Det ser næsten ud, som om han har antaget, at dette Forhold hørte med til
at sikre en Konge sin fulde Uafhængighed, og at den ægteskabelige Troskab
hos Faderen i den Henseende havde svækket hans Stilling. Vist er det, at
Chr. V faa Maaneder efter Faderens Død traadte i Forhold til sin Elskerinde,
den 16aarige Sophie Amalie Moth, og han synes alt forud herfor at have
gjort et mislykket Tilnærmelsesforsøg overfor Jørgen Bielkes Hustru, den skjønne
Magdalene Sybille Gersdorff. Sophie Amalia var Datter af Livlægen Poul
Moth, som ud paa Foraaret afgik ved Døden“ (A. I). Jørgensen, Griftenfeld
I, S. 265 f.)
Forholdet mellem Chr. V og hans Dronning synes iøvrigt at have været
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godt, og under Felttogene var hun jævnlig hos Kongen i Leiren. Prinsessen
af Trémoille, som levede ved det danske Hof, fortæller saaledes om Dronnin
gens Ophold for Wismar: „den 29 Okt. reiste Dronningen fra Glückstadt for
at opsøge Kongen i en Landsby, hvor Kongen havde sit Kvarter og som ligger
en Mil fra Wismar. Efter mange Anstrengelser ankom Dronningen d. 19
dertil. Endelig lod Kongen Staden storme; den lod slaa chamade og overgav
sig til Kongen. For at se paa Stormen befandt Dronningen sig paa Galge
bjerget, som ligger ganske nær ved Voldene. To eller tre Dage efter holdt
Deres Majestæter Indtog i Wismar og gik i Kirken, hvor man sang te Deum,
og derfra til Stadshuset for at lade sig hylde af Borgerskabet. (Das Leben
der Prinzessin Charlotte Amélie de la Trémoille, Gräfin von Aldenburg, erzählt
von ihr selbst, eingeleitet, übersetzt und erlaütert vom Dr. Reinhard Mosen,
Groszherzoglich Oldenburgischem Oberbibliothekar, Oldenburg und Leipzig
1892. S. 99 f.)
Muligvis har Dronningen ønsket at holde lidt igjen paa Kongen, om
hvem en Udlænding beretter, at han under Wismars Beleiring „udsætter sig
for store Farer; han gaaer videre end nogen simpel Soldat. Han bryder sig
hverken om Gevær- eller Kanonilden, men gaaer frem, som om der ingen
Ting var til der kunde skade ham. Ingen af hans Generaler kan bevæge
ham til at trække sig tilbage; han vil være den første i enhver Træfning“.
(Danske Saml. 2 R. III, S. 49).
Det følgende Aar var Charlotte Amalie paa Kronborg for at se paa
Helsingborgs Bombardement, og efter Fæstningens Overgivelse tog hun strax
over til Skaane. Senere reiste hun til Leiren for Landskrona, hvorhen ogsaa
Enkedronningen kom, og efter Fæstningens Overgivelse „spiste de tre Maje
stæter i Staden hos Hertugen af Pløn“. Senere fulgte hun med Kongen til
Halmstad og reiste hjem i Oktober. Følgende Aar var Dronningen i Leiren
for Malmø. Stormen paa denne By blev tilbageslaaet, og „dette foranledigede
Dronningen til at vende tilbage til Kjøbenhavn. Da hendes Majestæt stod
lige foran sin Nedkomst, den svenske Armee var os nær og vor Armee i
meget slet Tilstand, foraarsagede alt dette i Forbindelse med en meget heftig
Storm os ikke ringe Angst“ (Trémoille, S. 101).
Charlotte Amalie synes saaledes at have været af en modig Natur, hvilket
hun ogsaa viste senere i Livet under de Farer, der i Aaret 1700 truede
Kjøbenhavn ved den forenede, engelsk-hollandsk-svenske Flaades Bombarde
ment og Carl XII.s Landgang. Charlotte Amalie opmuntrede da til tappert
Forsvar, og det fortælles, at hun tvang Kommandanten. General Schack, til
42
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at udlevere Borgerne de Kanoner, der behøvedes til et Batteri ved Dragør
(E. Holm i Dansk biogr. Lexikon III, S. 441).
Charlotte Amalie holdt meget paa Værdigheden og var stadig en garde
overfor Enkedronningen i Spørgsmaalet om Forrangen (se ovenfor under
Sophie Amalie). Prinsessen af Trémoille paadrog sig Unaade ved at have
laant Greven af Aldenburgs Frieri Øre. „Hendes Majestæt geraadede i Vrede“
— fortæller Prinsessen — „og raabte ganske høit til mig for i Pagers og
Laqaiers Paahør at gjøre mig 1000 Bebreidelser, over at jeg havde forlovet
mig uden at spørge hende om Raad“. Alle Forsøg paa at formilde Dronnin
gens Vrede var forgjæves, og ved Taffelet maatte den arme Prinsesse ud
holde „Dronningens skrækkelige Mine og barske Behandling“. Hjælpen skulde
dog komme. „Greven af Aldenburg besluttede at tale djærvt med Lincker“
om Sagen. Prinsessen blev atter kaldt til Dronningen og „fandt hende i
Samtale med Lincker i et Vindue ligeoverfor Kaminen, som jeg traadte hen
til for at varme mig. Lincker var Dronningens Secretair og formaaede meget
ved sin esprit“. Dronningen var nu omstemt, kaldte paany Prinsessen „kjære
Cousine“ og talte med hende som om intet skeet. „Jeg saa vel at Under
holdningen med Lincker havde havt denne Virkning“. (S. 124 f.).
Foruden Slægtskabet var den fælles reformerte Tro et Sammenknytnings
punkt mellem Dronningen og Prinsessen. At staa udenfor den i Landet her
skende Religion var langtfra let selv for en Dronning. Hollænderen le Maire
beklager sig i en af sine Rapporter (1674) meget over, at „Kongen har, over
hængt af sine Bisper og Præster, strengeligen forbudt, at andre end Dronninningens Domestiker maa være tilstede ved Gudstjenesten i hendes Kapel“,
medens de øvrige Reformerte vare udelukkede fra Gudstjeneste. Senere blev
dette Forhold dog forandret; Chr. V ønskede at fremme Vindskibelighed ved
flittige, reformerte Flygtninge og gav dem Ret til Gudstjeneste.
Charlotte Amalie eiede meget Jordegods. Som Enkedronning fik hun
Nykjøbing Slot med Falster som Livgeding. Allerede som Kronprinsesse fik
hun af Frederik III for Livstid Frederiksdal, Bagsværd og Gjentoftegaard. Ved
Kjøb fik hun Papirmøllen paa Strandveien (Strandmøllen) Vemmetofte, Børglum kloster, Dronninglund og Dronninggaard. I Kjøbenhavn kjøbte hun af Ulrik
Frederik Gyldenløve Charlottenborg, som fik Navn efter hende.

Ki'rfyrstinde Anna Sophie ae Sachsen,
født Prinsesse af Danmark.
Abraham Wachters piaæ.

Hertuginde Frederikke Amalie ae I Iolsten-Gottorp,
eoDr Prinsesse ae Danmark.

Kurfyrstinde Anna Sophie, Datter af Kong Frederik III; f. 1 Sept.
1647 paa Flensborg Slot; g. 9 Okt. 1666 paa Kjøbenhavns Slot med
Johan Georg III, senere Kurfyrste af Sachsen: f 1 Juli 1717 paa
Lichtenburg i Sachsen, begr. sammesteds; 1812 flyttet til Domkirken i
Freiberg.
Abraham Wuchters pinx. Paa Kobber. Oval Indfatning i firkantet
Ramme. En face t. Venstre. Det blonde Haar sat op i mange smaa Bukler.
Tre Agraffer i Haaret. Perler i Øret og om Halsen. Lys, gul, nedringet
Kjole, besat ved Brystet med Ædelstene og Perler. Perler om Ærmerne.
Rød Kaabe med Hermelin. H. 72 B. 68.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.

Hertug Christian Albrecht af Holsten-Gottorp, f. 3 Febr.
cederede 1659, f 27 Dec. 1694; begr. i Domkirken i Slesvig.
Bag paa Billedet staar: L. Weyandt fecit Kiel 1697. Oval
i firkantet Ramme. Brb. En face t. Høire. Allongeparyk.
Elefanten i blaat Skulderbaand. Rød Kappe med Hermelin. H.

1641, suc
Indfatning
Rustning.
84 B. 68.

Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.

Foregaaendes Hustru Frederikke Amalie, Datter af Kong Frederik III;
f. 11 April 1649, g. 24 Okt. i Glückstadt, f 30 Okt. 1704 i Kiel; begr.
i Domkirken i Slesvig.
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D’Agar pinx.? Brb. med afrundede Hjørner, hvori Neldeblade. En face
t. Venstre. Lyst, opsat Haar. Stærkt nedringet. Kniplinger i Brystet. Hvid
Kjole med Guld. Agraf i Brystet. Rød Kaabe med Hermelin. H. 100 B. 81.
Billedet her gjengivet i Ætsning.

Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.
Kurfyrstinde Vilhelmine Ernestine, Datter af Kong Frederik III; f.
20 Juni 1650; g. 20 Sept. 1671 i Heidelberg med Kurprins, senere Kur
fyrst Carl af Pfalz; f 23 April 1706 paa Lichtenburg i Sachsen.
Abraham Wuchters pinx.? Paa Kobber. Oval Indfatning i firkantet
Ramme. Brb. En face t. Venstre. Det blonde Haar friseret med mange
Bukler; hængende Krøller. Agraffer i Haaret og Perle i Øret Perler
om Halsen. Hvid Kjole med Guld; Kniplinger og Perler ved Brystet.
Rød Kaabe med Hermelin. Bagved blaat Drapperi. H. 72 B. 66.

Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.
Samme. —
Halv Figur. En face t. Venstre. Det blonde Haar sat op i mange
Krøller med Perler. Perler om Halsen og i Øret. Nedringet, hvid Kjole
med stort Smykke i Brystet og svære Perlesnore. Ædelstensarmbaand
paa de blottede Underarme. Kniplinger i Brystet og ved Albuerne. Rød
Kaabe med Hermelin. Bagved rødt Drapperi og Landskab. H. 91 B. 76.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.

Samme. —
Signeret Toussaint Gelton. Paa Kobber. Halv Figur i oval Sten
ramme. En face t. Venstre. Lyst, brusende, krøllet Haar med to Lokker.
Guldmors Kjole med Skulderspænde af Ædelstene og Perler. Blottede
Arme. Hermelinskaabe med Perler og Agraf. Bagved rødt Drapperi og
Landskab. H. 27 B. 19.
Inv. 1718, S. 398 Nr. 33.

KUREYRSTINDE VlLlIELMlNE ERNESTINE AE

eødt

Prinsesse

ae

Danmark.

PeALTZ,

Prins Jørgen af Danmark,
gift med Dronning Anna af England.

Prins Jørgen, Søn af Kong Frederik III; f. 21 April 1653 paa Kjø
benhavns Slot, Hertug af Cumberland 1689, og senere Stor-Admiral af
England og Generalissimus; f 8 Nov. 1708 i Kensington; begr. i Westminster-Abbediet i London. G. 28 Juli 1683 i London med Prinsesse
Anna, senere Dronning af Storbrittanien 1702—14, Datter af Hertug
Jacob af York (siden Kong Jacob II).
Knæstykke. En face t. Venstre. Stor, lysebrun Allongeparyk. Stor,
knyttet Kniplingshalsklud. Rustning. Det blaa Baand. Under Rustnin
gen et Slags romersk Dragt med Guld og Halværmer. Posede Under
ærmer. Brunrød Kappe. Støtter venstre Arm paa et Postament. I venstre
Haand Kommandostav, den høire i Siden. H. 126 B. 99.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.

Samme. — Som Barn.
Abraham Wuchters pinx.? Knæstykke. En face t. Høire. Lys
Paryk. Halsklud, sammenholdt med en Agraf. Elefanten i Baand om
Skulderen. Brystharnisk. Derunder en rød Køllert, kantet med en bred
Guldbort forneden. Kommandostav i høire, behandskede Haand, der
hviler paa en Løve. Til Venstre en Hjelm, bagved ham en Neger.
H. 115 B. 109.
Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.
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„The prince of Denmark is a handsome fine Gentleman“ skriver en
Englænder i sin Dagbog for 21 Juli 1683, og samme Indtryk maa han have
gjort paa Madame de Sévigné, som i et af sine Breve, hvori hun taler om
Prins Jørgens Følelser for Prinsessen af Trémollle, fortæller: „Vous s^aurez
que cette princesse de la Trémollle est done favorite du Roi et de la Reine,
qui est sa cousine germaine; il y a un prince, frére du Roi, fort joli, fort
galant, que nous avons vu en France, qui est passionné de la princesse
et la princesse pourroit peutétre sentir quelque disposition å ne le hai’r pas.“
(Se Danske mal. Portr. 1ste Bind Tillæg I).
Prins Jørgen stod her som Griffenfelds Medbeiler, men ingen af dem
skulde vinde den franske Prinsesses Haand. Allerede tidligere havde der
været Tale om Prinsens Giftermaal med den 21aarige polske Enkedronning.
1 Polen var der stærk Stemning for at vælge Prins Jørgen til Konge, men
Planen strandede paa hans Vægring ved at gaa over til Katholicismen.
Det skulde dog falde i Prinsens Lod at blive en Dronnings Gemal, men
rigtignok ikke selv Konge. Af Frankrig foresloges der 1683 et Giftermaal
med Hertugen af Yorks yngste Datter Anna. Carl II af England havde ingen
Børn, Hertugen af York to Døtre, hvoraf den ældste var gift med Vilhelm af
Oranien, hvilket Ægteskab var barnløst. Englands Throne vilde derfor en
gang tilfalde Prinsesse Anna.
Den 18 Juli ankom Prins Jørgen til Themsen og Dagen efter til London,
hvor Prinsen fandt hele den kongelige Familie forsamlet i Whitehall, hvor
Kongen modtog ham med „beaueoup de marques d’affection et d’estime“
(Brasch, Prins Georg af Danmark i hans Ægteskab med Dronning Anna af
Storbrittannien).
Planen til Ægteskabet var nærmest udgaaet fra Kong Carls franske
Elskerinde Hertuginden af Portsmouth, og „da Prinsen kom under Frankrigs
Protektion og efter dets Politik, frygtede man Katholicismen bag hans Ægte
skab, hvorfor dette ei heller, som Burnet siger, var til Nationens almindelige
Tilfredshed“.
Den 27 Juli foregik Formælingen i St. James. Biskoppen af London
forrettede Vielsen i Prinsessens Sovekammer; efter Souper’en førtes Prinsessen
igjen tilbage til Sovekamret, hvor Dronningen gav hende Nattøiet, medens
Prinsen i sit Kammer fik Nattøiet af Kongen, der selv førte ham til Brude
kammeret, hvor Prinsessen laa. Næste Formiddag Kl. 10 indfandt Kongen
og Hertugen af York sig; der foretoges Ceremonien med, at „trække Om
hænget tilside“, og hermed var Brylluppet forbi, og de Nyformælede reiste
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til Windsor. I et Brev til sin Moder af 11 Sept. 1683 skriver Prinsen om
sin Gemalinde, at han „von Ihrem guten und traitablen Naturel mehr und
mehr persvadiret wird“, og dette gode Forhold mellem Ægtefællerne var
sikkert for Prinsen Lyspunktet ved hans Liv i England, der ellers i saa
mange Henseender blev ham en Skuffelse, idet der aldrig indrømmedes ham
nogen reel Indflydelse, ligesaa lidt som der undtes ham Ledighed til at vinde
militær Berømmelse, hvilket sikkert har trykket Prins Jørgen, som personlig
havde vist megen Tapperhed, da han i den skaanske Krig kæmpede ved sin
Broders Side.
Prins Jørgen skriver i et Brev, at Længslen efter Danmark mere og
mere griber ham, „med en Hjemve som Schweizerens“; men kun en eneste
Gang skulde han gjense sit Fædreland. Forholdet mellem Jacob II og Prin
sen synes at have været godt; men Begivenhedernes Udvikling nødvendig
gjorde, at Prins Jørgen sluttede sig til Prinsen af Oranien, da han 1688
landede i England og fordrev Kong Jacob. Til Belønning blev Prins Jørgen
udnævnt til Hertug af Cumberland, Jarl af Kendal og Baron af Ockingham,
men Forholdet mellem ham og Svogeren Kong Vilhelm var længe meget
køligt, og Prinsen maatte holde sig borte fra Hoffet. Da Dronning Anna
endelig besteg Thronen, søgte hun at skaffe sin Gemal Kongetitel, men maatte
opgive Planen; han blev Generalissimus over Hæren og Storadmiral.
En stor Skuffelse var det for Dronningen og Prins Jørgen, at alle deres
Børn døde, og særlig den lovende unge Thronarving, Hertugen af Glocesters
Død vakte megen Sorg i Nationen. „He was sheven to an anxious country
only to be admired and regret; in the dawn of youth amidst vows and
prayers of his destined subjects he was hurried to a premature grave“.
Ligefra Dronningens Thronbestigelse 1702 havde Prins Jørgens eget Hel
bred været vaklende. Han led af Asthma, en „pesanteur de sa tete sans
parler de sa poitrine, qui est toujours chargée et ne luy permet d’étre assis“.
Dronningen pleiede ham trofast; til Frederik IV skrev hun: „Comme je
l’aime avec la tendresse que je dois, rien ne peut me causer plus de joy’e
que la continuation de sa santé, et l’on ne me peut donner de plus grande
satisfaction que y prenant part que Vous faites“. En Bedring af Helbredet
indtraadte dog, men Sygdommen kom igjen, og Prinsen døde allerede i sit
55de Aar, under stærke Anfald af Hoste og Blodspytning. Dronningen ydede
ham den mest rørende Pleie, og den danske Envoyé i London skriver i sin
Indberetning: „Hendes Majestæt Dronningen, som ligesom ved alle forrige
ogsaa ved denne sidste Sygdom Dag og Nat er blevet ved Prinsens Side, er
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efter Hs. Høiheds Død af den Mening, at han ikke var ganske død, men at
der endnu var Haab om Liv, og har hun kun med største Møie ladet sig
bringe til St. James, og frygte Lægerne, at den stadige Vaagen og Angst
samt den smertelige Bedrøvelse skal paadrage hendes Majestæt et ikke ringe
Onde“ (Brasch, S. 80).
Den svenske Gesandt skriver i Anledning af hans Død, at „i ham taber
Danmark et godt Rygstød“, og sikkert havde Prinsen søgt at gavne sit
Fædreland saa meget, hans vanskelige Stilling tillod. I England var han som
Fremmed Gjenstand for en Del Miskjendelse, og hertil bidrog vel ogsaa hans
tause, tilbageholdne Væsen, en Arv fra Faderen, hvilket af mange udlagdes
som Dumhed. I sin „history of my own time“ skriver Burnet: „that he
know much more than he could well express“, og Mackay siger i sine Me
moirer, at han var „doué de beaucoup de sens mais n’en fait parade“.
Prins Jørgens Indtægter anvendtes helt og holdent i England mest til at
lønne en talrig Hofstat, og medens det om Vilhelm af Oranien sagdes, at han
berigede sine Landsmænd, gik fra Prinsen ikke en Penny til Danske, medens
han tværtimod vedblev at nyde sine Indtægter fra Danmark og Dronningen
efter ham sin Pension herfra.
I Danmark havde Prinsen blandt andet Vordingborg Amt, med det 1671
— 72 i italiensk Stil opførte „Prins Jørgens Slot“.

Dkonxim; Ulrike Eleonore ae Sverk;,
eodl Prinsesse ae Danmark.

Dronning Ulrike Eleonore af Sverig, Datter af Kong Frederik III; f.
11 Sept. 1656 i Kjøbenhavn; f 26 Juli 1693 paa Carlberg; begr. i
Ridderholmskirken i Stockholm; g. 6 Mai 1680 paa Herregaarden Skot
torp ved Halmstad med Kong Carl XI af Sverig.
Ehrenstrahl pinx. 1681. Knæstykke. En face t. Venstre. Siddende paa
en rød Pude med Guldkvaster. Tilbagestrøget, brunt Haar. Blottet Bryst.
Løs, gul Kjole; derover blaa Kaabe, sammenholdt ved en Agraf i Brystet.
Blottede Underarme. Posede Overærmer. Støtter høire Arm paa et Mar
morbord med forgyldt Fod. Til Høire i Baggrunden Træer. H. 116 B. 108.
Billedet her gjengivet i Ætsning.
Reddet ved Frederiksborg Slots Brand 1859.

Ligheden i Sprog, Religion og Sæder mellem de nordiske Folk samt
Overensstemmelsen i Alder mellem begge Kongebørnene synes tidligt at have
vakt Tanken om et Ægteskab mellem Carl XI og Ulrike Eleonore. Prin
sessen havde under sin strenge Moder Sophie Amalies Opsigt faaet en meget
omhyggelig Opdragelse, maaske for omhyggelig, forsaavidt den ensidigt aandelige Udvikling har bidraget til senere Svagelighed. Enkedronningen var —
beretter den svenske Ambassadeur Niels Brahe — „hos alla i särdeles estime
för det serieuse och erbare lefverne Hennes M:t förer och uti sitt hus icke
den ringaste libertet tillåter utan håller en reputerlig skarp och sträng disci
plin“. (Oskar Malmström, Anteckningar rörande Drottning Ulrika Eleonora
d. æ. och Karl. XLs Hof. Lund 1898).
43
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Fra Ungdommen synes Prinsessen at have havt en meget indadvendt og
religiøs Karakter. Prinsessen af Trémodle, som levede ved det danske Hof og
stod Ulrike Eleonore meget nær, beskriver hende paa følgende Maade:
„Om hendes Udseende vil jeg ikke tale, skønt hun var af meget smuk
og slank Væxt, hverken høi eller lille, med en fornem majestætisk Mine,
herlige Hænder, Øine, Barm og Haar, en ret smuk Mund og meget hvid
Teint; men hendes Karakter vilde vel næppe nogen kunne skildre tilstrækkeligt
træffende. Jeg kan sige med god Samvittighed, at jeg ingensinde har kjendt
en Person af vort Køn, der besad en Sjælsstorhed som denne Prinsesses, og
jeg vil paaberaabe mig Offentlighedens Mening, naar man først rigtig lærer
hende at kjende som nu, Gud være lovet, indtager en Plads, hvor hun kan
gjøre sig bemærket. Hun besad Beskedenhed, en skarp Forstand og Hjærtensgodhed og fandt saa stor Glæde i at gjøre godt, at denne hendes fremherskende
Tilbøielighed ikke var langt fra at have bragt hende Ubehageligheder, da hun
som forlovet havde pantsat sin Brudering, efter at hun havde bortgivet alt,
hvad der paa nogen Maade lod sig bruge, for at bespise og beklæde fangne
og meget slet forpleiede Soldater i Kjøbenhavn.
Uagtet denne Prinsesse var ung og smuk, brød hun sig dog aldeles ikke
om at tage Del i nogen Hoffest, hvilket dog ellers pleier at være en Hoved
adspredelse for Personer af hendes Køn og Alder. Hun gjorde ganske vist
ingen lydelige Bemærkninger derover, men dansede saa skødesløst, at man
nok kunde se, at hun kun gjorde det af Føielighed. Hun beviste mig ofte
den Ære at kalde mig hen i en Ende af Dansesalen og lade mig tage Plads
ved Siden af sig, hvorpaa hun i al Almindelighed (thi Bagtalelse forstod hun
sig ikke paa) gjorde saa rigtige og træffende Bemærkninger om Dansen og
Toiletterne, at jeg maatte beundre hende derfor, og selvom jeg heller ikke
var meget hengiven til saadanne Ting, saa overgik hun mig dog uden Sam
menligning og gjorde sig ofte lystig over, at jeg, som hun sagde, endnu
kunde være saadant et Barn.
Kort sagt, jeg har ikke truffet nogen Frue eller ung Pige af Selskabet
med saa ringe Tilbøielighed for Fjas og Narrestreger; hun drev endogsaa
ubetinget sin Ligegyldighed derfor for vidt, fordi hun stedse frygtede for at
henfalde til den modsatte Yderlighed ligesom andre, hvem hun meget be
klagede. Jeg staar endvidere i stQr Gæld til denne kære Prinsesse, fordi jeg
har lært meget godt af hende og aldrig har forstaaet denne Verdens Daarskab
og Forfængelighed saa godt, som naar hun paaviste den.“ (Das Leben der
Prinzessin Charlotte Amélie de la Tremoflle, Gräfin von Aldenburg, er-
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zählt von ihr seihst; eingeleitet, übersetzt und erläutert von Dr. Reinhard
Mosen, Grossherzoglich Oldenburgischem Oberbibliothekar, Oldenburg 1892,
S. 113 f.)
Som et Exempel paa Ulrike Eleonores Strænghed i religiøse Spørgsmaal
fortæller Prinsessen af Trémollle et andet Sted i Memoirerne (S. 134):
„Men jeg maa dog meddele, at Prinsessen forpurrede Maskeraden, der
skulde afholdes i den første Fasteuge og strække sig over hele Fasten.
Hun lod gjennem mig underdanigst Dronningen anmode om at udsætte denne
Fest til efter Paasken, fordi hun ikke kunde deltage deri i Fastetiden. Dron
ningen, der agtede at give en smuk Fest, blev ærgerlig herover, og Dronnin
gens Moder ligeledes, fordi Prins Georg skulde danse for med Dronningen;
men endelig blev Festen, om end med stort Besvær, udsat til efter Paasken.
Hendes Majestæt troede imidlertid, at jeg havde bidraget til at sætte Prin
sessen disse dumme Skrupler (som hun kaldte dem.) i Hovedet, og var mig
derfor unaadig; men hendes Majestæt gjorde i Sandhed denne dydige og
fromme Prinsesse Uret, og jeg havde ikke havt andet at gjøre dermed end
billiget hendes berettigede Skrupler og paa hendes Befaling gjort Dronningen
bekendt dermed. Jeg talte ogsaa derom med Greven, der fuldstændigt
billigede det og forsikrede mig, at Kongen ogsaa vilde finde det bedst
saaledes.“
Den første Gang Brahe paa nært Hold saa sin vordende Dronning, skrev
han til Carl XI for at redegjøre for Audiensen. I Skrivelsen udtaler han:
„Jag fröjdar mig af hjärtat, att Gud har utsett E. M. en så öfvermåttan
from, dygdig, gudfruktig och stilla prinsessa, hvilket förutan alla människors
approbation nogsamt desförutom själfva ansiktet och de douces mines gifve
tillkänna, varandes förvissad, det Hennes K. H. lær uti allt veta sig sålunda
efter E. M.s vilja foga, att den estime, E. M. till henne hafver, lär genom
dess aimable precence och modestie mer och mer tilltaga.“
Inden Carl XI tog noget afgjørende Skridt, havde han henvendt sig til
sine fornemste Raadgivere og udbedt sig deres Betænkning. Rigskansleren
Magnus Gabriel de la Gardie udtalte sig stærkt for at søge denne Tilnær
melse til Danmark og fremhævede, „att svenska folket önskade och väntade
denna förening: och plägar det heta vox populi vox dei.“
Ogsaa Griffenfeld havde virket for Ægteskabsforbindelsen og bistaaet
Sophie Amalie i at bortrydde de Hindringer, Politiken skabte. Som Beløn
ning skænkede Carl XI ham 200 Skippund Kobber til hans nye Palais. Gaver
43*
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til Statsmænd var i den Tid meget almindelige, og Greven af Aldenburg fik
et lignende Kvantum Kobber, da Bruden endelig førtes til Sverig.
Foreløbig skulde de saa vidt fremskredne Planer dog ikke realiseres.
I sit Svar paa Carl XLs Frieri havde Christian V allerede udtalt, at „Kærlig
hedens behagelige Roser synes bedre at passe i Fredens glædelige Haver end
paa Krigens blodige Theater og Skueplads“, og Krigsbegivenhederne skulde
snart skyde al Tanke om Bryllup ud i Fremtiden. Nogen officiel Ophævelse
af Forlovelsen skete dog ikke, og ved Fredsslutningen fire Aar efter blev
ogsaa Ægteskabets Fuldbyrdelse gjort til Gjenstand for Forhandling. Under
Krigen havde en ny Frier meldt sig, idet Keiser Leopold meget ønskede at
vinde Ulrike Eleonore. At se sin Datter som Keiserinde var for Sofie Amalie
for tillokkende, til at hun skulde sige nei; men det viste sig umuligt at faa
Prinsessen til at gaa over til Katholicismen; hun erklærede, at hun betragtede
sin Trolovelse med Kong Karl som ligesaa hellig som et Ægteskab, og hvorledes
skulde Keiseren, som var en ædel Mand, kunne have Høiagtelse for hende,
naar hun viste sig troløs for at blive hans Brud, af hvad Værd skulde deres
Samliv blive under saadanne Omstændigheder. Ulrike Eleonore satte sin
Villie igjennem. De samme Personer, som førte Fredsunderhandlingerne i
Lund, afsluttede ogsaa hendes Ægteskabskontrakt; paa svensk Side Johan
Gyllenstierna og Joel Ørnstedt, paa den danske Regjerings Vegne Grev Anton
af Aldenburg og Jens Juel. „Ulrika Eleonora fick således spela rollen af en
ny Fredkulla, en uppgift, hvari hon under de tretton år, hon lefde i Sverige
såsom dess drottning, såg sitt lifs förnämste mål“ [Malmström, anf. Skr. S. 20.)
I Medgift fik Ulrike Eleonore af Chr. V 100,000 Rigsdaler specie for
uden Smykker, Sølvsager, Møbler m. m. Til Livgeding og Enkesæde fik hun
Västerås Slot og Lehn, Kungsörs Gaard med Ulfsunds Lehn i Vestmanland,
Linkøping Slot, Stad og Lehn i Østergøtland samt Kastelholms Hus og hele
Aaland. Under Krigen havde Ulrike Eleonore pantsat sine Juveler og sin
Forlovelsesring for at kunne hjælpe de fangne, svenske Soldater, og hendes
Broder Chr. V overraskede hende nu ved en Dag at overrække hende baade
Ring og Juveler, „ett drag, som talade lika mycket til prinsessans som til
hennes kunglige broders fördel“.
Ved Trolovelsens Indgaaelse havde Ehrenstrahl faaet til Opgave at male
en allegorisk Fremstilling af denne Begivenhed til Drotningholms Malerisam
ling; det overdroges ham nu at forevige Fredens Gjenoprettelse og Forlovel
sens Fornyelse. I Danmark prægedes en Medaille, hvorpaa Ulrike Eleonores

337

og begge Kongernes Navne samt Fredsslutningens Datum vare omgivne af
Palmegrene.
Saa kom da endelig den Dag, da Prinsessen efter at have overstaaet en
Række af Festligheder skulde bryde op og begive sig til sit nye Hjem.
„Den 3 April (1680)“ — fortæller Skaaningen Sthen Jacobsen — „holt
ambassadeur Gyldenstiern sit offentlig indtog udi Kiöbenhaffn, huilchet var
meere end gemeent; iblant andet da haffde hanss excellence sin egen gvarde
til hest aff 24 svenske officerere udi hanss excellences eget liberie, huilchet
officererne iche gierne vilde imodtage, men maatte dog lade sig befalde. Den
5 April bleff ambassadeuren ophendt til audientz hos enchedronningen och
princessen paa Amalienburg. Den 6 April haffde hanss excellence audientz
hoss kongen, dronningen och printz Frederich paa slottet, da iche alleene
kongen, men endoch prindtz Frederich, som da var ichun (8) aar gammell
suarede selff personlige til ambassadeurens oration, huilchet ambassadeuren
høijeligen forundrede sig offuer. Det vilde bliffue mig alt for wiitlöfftigt her
at beskriffue ald den store herlighed och æriss-beviisning, som kongen aff
Danmarch bewiissde sin söster imod hindess Maijestetiss bortreijsse til Sverrige, baade med konstige fyrwærcher, saa och ziirlige ross-baletter och anden
kongelige courtesie, endoch til de hosswærende Svenskiss störste forundring.
Endelig haffuer Hanss Maijestett, dronningerne, printz Jörgen (kongenss
broder), forstinden aff Holstein (kongens söster), alle grandes och mange for
nemme damer med stor pomp och herlighed geleijdett den kongl. brud udaff
Kiöbenhaffn till Friderichssburg och siden derfra til Helsingör. Den 4 Maj i
om morgenen klochen 8 tog princessen sit sidste affskeed med kongen, dron
ningerne, hosswærende soskende och andre store och gich dermed udi en
præchtig dansk galleije, monteret med stycher, offuerdraget med röt klæde och
prydet med flagge, bulsaner och wimpeler; herforuden fuldte ochsaa andre
danske galleijer, færer och mange baade, som offuerfördte sviten. Iche alleeniste Croneburg med alle sine canoner valedicerede den kongl. brud, men
endochsaa 10 danske orlogss-skibe, som laae udi Øresund, gaffue Hindess
Maij:t deriss sidste vale. Princessen bleff offuer Øresund geleidett aff hindess
söster, förstinden aff Holstein, som tog affskeed ved Helsingborgss broe och
gich dermed strax offuer til Helsingör igien.
Hindess Maijestet, enchedronningen udi Sverrige, Hedevig Eleonora stod
ude paa Helsingborgss broe och kierligen undfangede sin sönss brud, som
bleff beneventeret aff herr Bendt Oxenstiern saasom rigenss marschall, siden
aff skaanske præsterskab och borgerskab, huilche stode udi deriss orden ud
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igiennem paa broen. Greffue Anthon och baron Jenss Juell saasom kongl.
danske ambassadeurer geleijdede princessen och spiissede ved et taffel til
Middag udi Helsingborg. Strax elfter maaltidett reijssde princessen och am
bassadeurerne, convoyerede alf nogle svenske troupper til hest och fodss fra
Helsingborg til den herregaard Skiellinge udi Bierre herred, tilhörende baron
Augustin Leyonskiold. Den 5 Maji huilede de offner paa Skiellinge. Den 6
Maji reijssde de fra Skiellinge til den herregaard Skottorp udi Halland, som
tilhördte Frans Joel Ørnsted. Enchedronningen och princessen reijssde lige
ind paa Skottorp, men ambassadeurerne subsisterede udi Skummesslöff, indtil
de med tilbörlige ceremonier bleffue undfangede och ophendte.
Den tid princessen kom till Skottorp, da var kongen ude paa jacht, men
kom dog nogett dereffter och udi samme sin habit med ald glæde omfaffnede
sin lenge forventede brud. Hanss Maijestet lod strax ved Frans Joel Ørnsted
och en kammarherre beneventere ambassadeurerne udi Skummesslöff och strax
effter Ørn sted kom feldt-marschal Aschenberg och nogle andre cavallerer med
kongenss liff-carosse at ophendte ambassadeurerne til audience. Baron Juell
holdt sin oration for kongen paa danske, och general-gouverneur Johan Gyldenstiern suarede for kongen paa svensk. Derfra bleffue gesanterne ledsagede
ind til enchedronningen, huor Juel ochsaa perorerede paa danske och Ørnsted
suarede paa tysk. Imidlertid disse ceremonier bleffue afflagde, da præpareredis
et gemach til den kongl. copulation; offnen udi lofftet aff bemeldte gemach
var en kostelig himbling fastgiordt, under huilchen stode 2 store lehnstoele,
offuerdragne med rött flöijell, for kongen och den kongelige brud. Ved siiden
aff disse offuenbemelte 2 stole, dog under himlingen, stode 3 andre lige saadanne lehn-stoele for enchedronningen och ambassadeurerne. Der klochen var
9 om afftenen, kom kongen ind udi bemeldte gemach, beklæd med en sölffstyche kledning och kappe, sort hat och huid plumagc; Hanss Maijestet stil
lede sig under himlingen for sin lehn-stoel. Nogett dereffter kom greffue
Bendt Oxenstiern, saasom rigenss marschal, med en sölff-stoch udi haanden;
hannem fuldte den kongl. brud, hoss huilchen greffue Anthon gich paa den
høijre och baron Juel paa den wenstre siide. Effter den kongl. brud kom
general-gouverneur Johan Gyldenstiern; hannem fuldte enchedronningen aff
Sverrige. Imidlertiid lodd hærpucherne og trompetterne sig lystig höre. Der
nu ambassadeurerne haffde ledsagett den kongl. brud op til Hanss Maijestett,
kom gen.-major Schönleben, gen.-major Axell Wachtmester, kammarherre
Gyldenstiern och en anden cavallier ind med en anden himling, huilchen de
holdte offner begge Maijesteterne saa lenge copulationen varede. Dereffter
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kom magister Högen Speijll, kongenss confessionarius, och holdt sin copulations-sermon paa svensk. Der dette var forrettet under hærpucherss och
trumpetterss klang, da bleff aff cavallererne frembaaren först mange fade med
confecturer, siden adskillige slagss kostelige drich, som deriss Maijesteter saa
vel som de danske gesandter bleff præsenteret. Noget dereffter ginge deriss
Maijesteter til sengss.
Den 7 Maji blefifue deriss Maijesteter ønskede til lyche afif ambassadeurerne,
som ideligen spiissede ved kongenss eget taffel.
Den 8 Maji bröd kongen, begge dronningerne och de danske ambassa
deurer op fra Skottorp och reijssde samme dag til Halmstad.
Den 11 dito tog grefifue Anthon sin afifskeed hoss kongen och dronnin
gerne och reijssde strax ad Danmarch, men baron Juell fuldte med den unge
dronning op til Sverrige. (Sthen Jacobsen, Den Nordiske Kriigs Krönicke
S. 265 f.: jfr. ovenfor under Christian V).
Grunden til, at Vielsen fandt Sted i en saa afsides Egn, var, at man i
Sverig for enhver Pris vilde undgaa den franske Ambassadeurs Nærværelse.
Ligesom Frankrig under Krigen og ved Fredsslutningen havde spillet en For
mynders Rolle overfor Sverig, saaledes forlangte Ludvig XIV nu ogsaa ved
Brylluppet den øverste Plads for sin Gesandt Feuquiéres, som skulde tiltvinge
sig Adgang til Formælingsceremonien. Det lykkedes dog Carl XI at narre
Feuquiéres, som sad og ventede i Halmstad, medens Brylluppet fandt Sted
paa Skottorp, og Adgangen hertil hindredes af en stærk Vagt for at sikre
mod Overraskelser. Feuquiéres holdt under sit Gratulationsbesøg gode Miner
til slet Spil og udtalte med nogen Ironi, at „hans Herre Kongen følte megen
Tilfredsstillelse over ved sine Vaaben at have gjengivet Carl XI saa mange
Festninger og Landskaber, og denne Tilfredsstillelse blev fuldstændig ved den
nu sluttede lykkelige Forbindelse“.
Tre Dage efter Brylluppet skrev Carl XI til Dronning Kristina i Rom:
„jag har til min gemål och maka fått en prinsessa, hvilkens person, stora
dygder och därutaf flytande angenäma umgänge mig osägligen hugnor och
förnöjer“.
Den 24 November fandt Dronningens høitidelige Indtog i Stockholm
Sted og derefter Kroningen ledsaget af store Høitideligheder, der ordnedes af
saa fremragende Kunstnere som Tessin’erne og Ehrenstrahl.
Den Gade, hvorigjennem Toget drog frem over Norrmalm, fik derefter
Navnet Drottninggatan. Ved Slotstrappen modtoges Dronningen af Enkedron
ningen, og høiere oppe ved Trappen til Rigssalen gik Kongen hende imøde.
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Kroningsceremonien foregik i Storkyrkan, hvor Erkebispen og Rigsdrosten satte
Kronen paa hendes Hoved, hvorefter Herolderne udraabte: „Nu är drottning
Ulrika Eleonora krönt drottning öfver Sverige och Göta Land och dess under
liggande provinser, hon och ingen annan“.
Nær havde Skæbnen føiet det saaledes, at hun var blevet Landets Re
gent, thi Aaret efter havde Kongen det Uheld at brække sit Ben, hvilket
medførte en svær og langvarig Sygdom. De danske Gesandter skrev til
Ghr. V, at „det mærkeligste var at iagttage hvorledes det havde lykkedes den
unge Dronning at vinde det svenske Folks Kjærlighed. I disse Uvishedens
Dage vendte alle Blikke sig mod Ulrike Eleonore som den opgaaende Sol.
Skeel fik fra forskellige Partier og ulige Samfundsklasser Forsikringer om, i
hvilken Lyksalighed de vilde komme, hvis Dronningen fik Regimentet“
(Malmström, S. 71). Kongen kom sig dog af den langvarige Sygdom, under
hvilken Dronningen trofast pleiede ham.
Den største Vanskelighed for Ulrike Eleonore var Forholdet til Enke
dronningen, som overalt gjorde Fordring paa Forrangen, og hvis „afundsjuka“
og „önskan att nedsätta den unga drottningen“ beredte mange Vanskeligheder.
Hedvig Eleonores medfødte Had til Danmark gjorde hendes daglige Selskab
tungt for Dronningen, som vidste, at Enkedronningen stadig søgte at ophidse
sin Søn til en aggressiv Optræden mod Danmark til Fordel for HolstenGottorp.
Større Sorger skulde dog ramme Dronningen. Med kort Tids Mellemrum
mistede hun to af sine Børn, Gustav og Ulrik, hvis Død gjorde Kongen endnu
mere alvorlig og Livet ved Hoffet endnu mere trist. „Jag hade icke trott,
att det skulle göra en så ondt att förlora ett af sina barn, som jag, Gud
bättre, nu funnit“, skrev Kongen efter Prins Gustavs Død. Prins Karl, den
senere Kong Karl XII, var ogsaa syg, men kom sig.
For Dronningen og hendes Omgivelser var Reisen mellem de forskjellige
Slotte saa at sige den eneste Afvexling, og iøvrigt delte hun Tiden mellem
sine Børn og de fattige, ikke mindst de pauvres honteux, som ved Reduk
tionen eller paa anden Maade havde mistet Formuen. I 1686 var Antallet af
de understøttede Personer naaet op til 1700. Da Kongen havde foræret
hende Garlberg, lod hun der indrette et Tapetvæveri, hvor fattige og fader
løse Børn modtoges. De ældre anvendtes til Vævning, og de yngre fik fri
Opdragelse.
Allerede tidligt begyndte Dronningens Svagelighed at gjøre sig gjældende.
Hendes Børns Død tog stærkt paa hendes Helbred, og Tankerne tog mere og
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mere en religiøs Retning. Efter et egenhændigt Udkast lod hun Ehrenstrahl
male de fire afdøde Prinser, svævende hen over Himlen, imod hvilken Dronningen
retter Blikket, idet hun sidder ved et Bord, hvorpaa ses et Papir med Ind
skriften „Skie Tin Willie“. I 1689 var Svagheden tiltaget saa meget, at
man søgte at formaa Dronningen til at reise til de varme Bade, hvilket hun
dog afslog. Hun led meget af Søvnløshed, og Nattens Timer anvendtes da
til at studere i den hellige Skrift eller til at gaa op og ned i Værelset „under
gudelige og sindrige Samtaler“ med Hofdamerne.
I Vinteren 1692 tog Sygdommen fat med ny Styrke. Gigt i Hoften var
den værste af Plagerne, og Faren blev større, da Smerten steg opad og nær
mede sig Hjertet, hvilket medførte en Ængstelse og Uro, som forøgede Svag
heden. Kongen deltog personlig i den Syges Pleie, han flyttede og løftede
hende i Sengen og vilde ikke tillade andre at udføre dette. Til de øvrige
Sygdomme kom Vattersot, og Dronningen beredte sig paa Døden; hun for
manede Kongen til Mildhed og Skaansomhed og til Barmhjertighed mod de
nødlidende og tog Afsked med ham og Børnene. Den 26 Juli døde Ulrike
Eleonore i en Alder af 36 Aar. Nogle Dage efter forlod Kongen Garlberg,
idet han yttrede: „her efterlader jeg mit halve Hjerte“. Hans Sorg gav
sig længe meget heftige Udtryk, og hele Nationen delte den med ham. En
af Hoffets Damer skrev: „jag tror, att aldrig någon kunglig person blifvit så
beklagad och sörjd som Hennes Majestät. Här är en allmän gråt och jämmer,
och alla människor gå sorgklädda, i hela staden finnes knappt en enda aln
svart tyg mer at köpa“. (Malmström, S. 139).
Det Billede, som Samtidens Skildring giver af Dronningen, er det samme,
vi gjenfinde paa Ehrenstrahls Malerier. „Blidheten är det mest fremträdande
draget i Ulrika Eleonoras inre och yttre människa. Den smärta något svaga
gestalten, de stora mörkgrå ögonen med sin melankoliska och milda blick
talade härom. Den höga pannan, som omgafs af kastanjebruna lockar, de
otvungna och behagliga åtbörderna, det okonstlade men majestätiska i
hennes upträdande vittnade om ett kungligt kynne, som ei var i behof
af hofetikettens stela tvång för at gifva drottningen tilkänna. Alvaret i
hennes väsende, fastheten i hennes karakter fingo också härutinnan sitt
uttryck. Men munnens leende, den fint skurna hakan, samt ansiktets barns
liga rundning talade för, at glädjan i sin oskyldighet och friskhet alltid kunde
pårekna en god bundsförvant i Karl XI.s gemål. Att han doch bleff en så
sällsynt gäst vid denne konungs hof, därtill var icke Ulrika Eleonora skulden“
(Malmström).
44
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Ulrike Eleonore var i Besiddelse af høi Dannelse. Hun talte flere Sprog
og var den eneste ved Hoffet, som med Lethed udtrykte sig paa Fransk.
Under Opholdene paa Upsala Slot omgikkes hun gjerne med Universitetets
Lærde. Selv dyrkede hun Kunsten og malede baade i Akvarel og Olie.
„Sällan har en älskligare varelse prydt en konungathron“, siger den
Tids Historieskriver Carlson. „Hon var för svenska folket ej blott dess
drottning utan en kärleksrik moder och för Karl XI i ordets fulla be
tydelse hans bättre hälft“. „En tacksam och beundrande samtid gaf henna
tillnamnet: Den Milda.“

Fire af Kong Frederik III.s Bern
mat og i ens Rammer.

Barneportræter.

Af samme For

Gelton pinx. Paa Kobber. En face t. Venstre. Friseret med buklet
Haar og nedhængende Krøller. Graa Kjole med Guld og Sølv, rødt
Foer. Kniplingsunderærmer. Blottet Underarm. Rød, brocheret Under
kjole. Siddende ved et Bord, hvorpaa Blomster. H. 22 B. 18.

Gelton pinx. Paa Kobber. En face t. Venstre. Siddende. Graablomstret Kjole. Rød Underkjole. En lille Hund paa Skjødet. Lyst,
krøllet Haar. En Slags opstaaende Kappe med mange røde Sløifer paa
Hovedet. Perler om Halsen. Paa Bordet, hvorpaa hun lægger sin høire
Haand, to Papegøier. H. 21 B. 17.

Gelton pinx. Paa Kobber. En face t. Venstre. Lyst, krøllet Haar
med nedhængende Lokker. Perler om Halsen. Hvid Atlaskes Kjole
med Blomster i Farver.
Kniplingsunderærmer.
Blottede Underarme.
Rød, blomstret Underkjole. Lægger høire Haand paa et Bord, hvorpaa
staar et Clavicordium med opslaaet Nodebog. Bagved dette en lille
Negerdreng. H. 22 B. 18.

Gelton pinx. Paa Kobber. En face t. Høire. Hel Figur. Staaende.
Rød, blomstret, lang Frakke med violette og graa Skuldersløifer. Knip
lingshalsklud med Guldmors Sløife under. Brusende, krøllet, gult Haar.
Gule Sko. Holder paa venstre Haand en Falk, lægger høire Haand
paa en Slags Mynde. Bagved Landskab. Til Høire rødt Drapperi og en
Pille. H. 22 B. 18.
Inv. 1718, S. 155-56, Nr. 3; jfr. Inv. 1696, Holck, 2det Oplag,
S. 130, Nr. 1.

De tolv store Tapeter i Riddersalen paa Rosenborg, hvoraf sex ere gjengivne her, ere vævede i Danmark, i Brødrene van der Eichens Fabrik i Kjøge,
efter Tegninger af Maleren Peter Andersen. De paa Tapeterne fremstillede
Personer ere næsten alle Portræter. Se Burman Becker, Forsøg til en Be
skrivelse af og Efterretninger om vævede Tapeter i Danmark, og Dr. Brock,
Rosenborg, i hvilket Værk Tapeternes Inskriptioner findes anførte under Be
skrivelsen af Riddersalen.
Om Karel van Manders ved Frederiksborg Slots Brand 1859 tilintetgjorte
Tapeter med Fremstillinger af Kalmarkrigens Begivenheder se ovenfor S. 89 f.
De faa tiloversblevne Stykker af Hans Kniepers til Kronborg vævede
Billeder af 112 danske Konger findes i Nationalmuseet, medens Frederik II.s
prægtige Thronhimmel — ligeledes vævet af Hans Knieper — blev røvet af
Svenskerne og findes nu i Stockholm; se ovenfor S. 68. — Tidsskrift for
Kunstindustri 1888, S. 53 og 1896, S. 10.

De danske Kongers og Dronningers Thronstole
i Riddersalen paa Rosenborg.
I Forgrunden de tre Sølvløver.

FORTEGNELSE
over de Personer, hvis Portræter findes beskrevne i II. Bind.
Anna, Dronning af England, 58.
Anna, Kurfyrstinde af Sachsen, 34.
Anna Catharine, Dronning af Danmark,
95, 167.
Anna Sophie, Kurfyrstinde af Sachsen,
327.
Anton I, Greve af Aldenburg, 289,
299.
Anton Günther, Greve af Oldenborg
og Delmenhorst, 289, 290.

Carl, Prins af Danmark, Kong Christian
V.s Son, 300.
Charlotte Amalie, Dronning af Dan
mark, 323, 324.
Christian, Prins, den udvalgte Thron
folger, 167, 169, 179, 180.
Christian, Prins af Danmark, Kong
Christian V.s Son, 300.
Christian IV, Konge af Danmark, 1,
7, 68, 78, 79, 94, 95, 98, 110,
136, 148, 156, 157, 160.
Christian V, Konge af Danmark, 296,
297, 298, 299. 300.
Christian Albrecht, Hertug af HolstenGottorp, 327.

Christiern II, Konge af Danmark, 20.
Dorothea, Dronning af Danmark, 15.

Elisabeth, Hertuginde
Wolfenbüttel, 56.

af Brunsvig-

Frederik III, Konge af Danmark, 227,
228.
Frederik IV, Konge af Danmark, 300.
Frederikke Amalie, Hertuginde af Holsten-Gottorp, 327.
Gyldenløve, Hans Ulrik, 217.
Gyldenløve, Ulrik Christian, 221.
Gyldenløve, Ulrik Frederik, 299.

Hedvig Eleonora, Dronning af Sverig,
295.

Jørgen, Prins af Danmark, 329.
Magdalene Sibyl la, Prinsesse af Sachsen,
169, 181.
Maria, Dronning af Lifland, 47.
1
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Sophie, Dronning af Danmark, 35, 36.
Sophie Amalie, Dronning af Danmark,
278, 279.
Sophie Catharine af Slesvig-HolstenSønderborg, 289, 290.

Ulfeld, Leonora Christina, 193.
Ulrik, Hertug, Biskop af Schwerin,
Kong Frederik II.s Søn, 61.
Ulrik, Hertug, Biskop af Schwerin,
Kong Christian IV.s Søn, 182, 192.

Ulrike Eleonore, Dronning af Sverig,
333.

Valdemar Christian, Greve af Slesvig
og Holsten, 204.
Vilhelmine Ernestine, Kurfyrstinde af
Pfaltz, 328.
Fire af Kong Frederik III.s Børn,
343.

I II. Bind er ialt beskrevet 86 af Malerierne paa Rosenborg,
af hvilke 59 ere gjengivne her.

FORTEGNELSE
over de i II. Bind gjengivne Portræter
Anna, Dronning af England, født Prin
sesse af Danmark. — (P. van Somer
pinx.), 58.
Anna, Kurfyrstinde af Sachsen, født
Prinsesse af Danmark, 34.
Anna Catharine, Dronning af Danmark,
og Prins Christian. — (Jacob van
Dort pinx.), 167.
Anna Sophie, Kurfyrstinde af Sachsen,
født Prinsesse af Danmark. — (Abra
ham Wuchters pinx.), 327.
Anton Günther, Greve af Oldenborg
og Delmenhorst, og hans Gemalinde
Sophie Catharina af Slesvig-HolstenSønderborg, samt Greve Anton I af
Aldenburg. — (Wolfgang Heimbach
pinx.), 289.
Charlotte Amalie, Dronning af Dan
mark. — (D’Agar pinx.), 323.
Christian, Prins, udvalgt Thronfolger.
— (Karel van Mander pinx.), 169.
Samme. — I Baggrunden Nykjøbing
Slot, 179.
Samme. — 180.

Christian IV, Konge af Danmark. —
(Karel van Mander pinx.), 1.
Samme. — Som Fredsmægler. —
(Adrian van der Venne pinx.), 1.
Samme. — Som Barn. — (Hans
Knieper pinx.), 68.
Samme. — (Jacob van Dort pinx.),
78.
Samme. — I Baggrunden Kalmar
Slot, 80.
Samme. — (Peter Isachs pinx ), 94.
Samme. — Malet sammen med Dron
ning Anna Catharine. — (Peter
Isachs pinx.), 96.
Samme. — (David Bailly pinx.), 98.
Samme. — I Baggrunden Rosenborg,
110.
Samme. — I Baggrunden Frederiks
borg, 136.
Samme. — I Baggrunden Kronborg,
148.
Samme. — (A. M. pinx.), 156.
Samme. — Drøm Natten før Slaget
ved Listerdyb, 157.
Samme. — Paa lit de parade, 160.
1*
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Christian V, Konge af Danmark. —
(Karel van Mander pinx.), 296.
Samme. — (Wolfgang Heimbach pinx.),
296.
Samme. — (D’Agar pinx.), 298.
Samme. — (Abraham Wuchters pinx.),
298.
Samme. — Allegorisk Maleri, 298.
Samme. — Samtalende med Ulrik
Frederik Gyldenløve og Greven af
Aldenburg. — (Abraham Wuchters
pinx.), 299.
Samme. — Præsiderende i Høiesteret.
(D’Agar pinx.?), 300.
Samme. — Malet sammen med sine
Sønner, Prinserne Frederik, Christian
og Carl. — (D’Agar pinx.), 300.
Christiern II, Konge af Danmark, 20.
Dorothea, Dronning af Danmark, 17.
Elisabeth, Hertuginde af BrunsvigWolfenbültel, født Prinsesse af Dan
mark, 56.
Frederik III, Konge af Danmark, 227.
Samme. — (D’Agar pinx.?), 228.
Samme. — (Wolfgang Heimbach pinx.),
228.
Frederikke Amalie, Hertuginde af Holsten-Gottorp, født Prinsesse af Dan
mark. — (D’Agar pinx.), 328.

Gyldenløve, Hans Ulrik, Kong Chri
stian IV.s Søn. — (Abraham Wuch
ters pinx.?), 217.
Gyldenløve, Ulrik Christian, Kong
Christian IV.s Søn. — (Abraham
Wuchters pinx.), 221.
Jørgen, Prins af Danmark, Kong Fre
derik ni.s Søn, 329.
Leonora Christina, se Ulfeld,

Magdalene Sibylla. Prinsesse af Sach
sen. — (Karel van Mander pinx.),
169.
Samme. — 181.
Maria, Dronning af Lifland, født Prin
sesse af Rusland, 47.
Sophie, Dronning af Danmark, født
Prinsesse af Meklenborg, 37.
Sophie Amalie, Dronning af Danmark.
— (Abraham Wuchters pinx.),
278.
Samme. — Som Ung. — (Abraham
Wuchters pinx.), 278.
Samme. — I Bondepigedragt. — (Wolf
gang Heimbach pinx.), 279.

Ulfeld, Leonora Christina, Grevinde,
193.
Ulrik, Hertug, Biskop af Schwerin,
Kong Frederik II.s Søn. Skitse
efter et Maleri, som gik tabt ved
Frederiksborg Slots Brand, 61.
Ulrik, Hertug, Biskop af Schwerin,
Kong Christian IV.s Søn, 182.
Samme. — (Kopi efter Bartholomæus
Strobel), 192.
Ulrike Eleonore, Dronning af Sverig,
født Prinsesse af Danmark. —
(Ehrenstrahl pinx.), 333.

Valdemar Christian, Greve af Slesvig
og Holsten, 204.
Vilhelmine Ernestine, Kurfyrstinde af
Pfaltz. født Prinsesse af Danmark,
328.

Stormen paa Kjøbenhavn den 11 Fe
bruar 1659. — (Vertangen pinx.),
254.
Kong Frederik III.s Hylding som Arvekonge paa Slotspladsen i Kjøben-
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havn den 18 Oktober 1660. —
(Wolfgang Heimbach pinx.), 261.
Arvehyldingen seet fra Holmens Bro,
272.

Kong Christian V.s Salving i Frede
riksborg Slotskirke. — (Peter Ander
sen pinx.), 298.

Afbildninger af Rosenborg Slot og Have samt Interieurer og
forskjellige historiske Gjenstande paa Rosenborg.

Rosenborg, 1,
Rosenborg med Volde og Vindebro,
Baggrund fra Portrætet af Christian
IV til Hest, samtalende med en
Ingenieur, 110.
General Grund-tegning af RosenborgSlott og Have, 124.
Kongens Have, Kort, 124.
Rosenborg i det 18de Aarhundrede,
efter Thurah. 127.
Kavalergangen i Rosenborg Have 1785,
efter Stik af Schule, 135.
Stengangen med Christian IV.s Stam
tavle paa Rosenborg, 7.
Christian IV.s Audienssal paa Rosen
borg, 113.
Christian IV.s Arbeidsværelse paa
Rosenborg, 114.
Marmorværelset paa Rosenborg, 119.
Riddersalen paa Rosenborg. 120.
De danske Kongers og Dronningers
Thronstole i Riddersalen paa Rosen
borg, i Forgrunden de tre Sølv
løver, 344.

Kong Frederik II.s Buste paa Rosen
borg, 37.
Dronning Sophies Buste paa Rosen
borg, 37.
Kong Christian IV.s Buste paa Rosen
borg, 14.
Stykker af den Dragt, som Christian
IV var iført paa Linieskibet „Tre
foldighed“, 12.
Orkester fra Christian IV.s Tid, efter
Loftsmaleri paa Rosenborg, 159.
Wismars Erobring, Tapet paa Rosen
borg, 311.
Slaget ved Øland, Tapet paa Rosen
borg, 313.
Landgangen ved Raa, Tapet paa Rosen
borg, 313.
Erobringen af Landskronas Kastel, Ta
pet paa Rosenborg. 314.
Christianstads Erobring, Tapet paa
Rosenborg, 314.
Erobringen af Marstrand, Tapet paa
Rosenborg, 316.
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Afbildninger af forskjellige Bygninger, historiske Blade,

Portræter, m. m.

Kjøbenhavns Slot, 233, 269.
Frederiksborg, 146.
Kronborg, efter Isaac Isaachs Billede,
150.
Kronborg, efter Erik Dahlbergs Teg
ning, 152.
Nykjøbing Slot, efter et Maleri i det
kgl. Galleri, 179.
Det ældste Amalienborg, 288.
Danmarks Rige og Holsten, Kort, 94.
Broncemedaille af Kong Christiern I, 15.
Kong Christiern I.s Sigil, 16.
Ulrik, Hertug, Biskop af Schwerin,
Kong Frederik II.s Søn, efter et
Maleri paa Raadhuset i Malmø, 62.

Christian IV, Brudstykke af det store
Rytterbillede i Eutin, 1.
Christian IV meddeler Ridderslag paa
Kjøbenhavns Slot 1634, efter Stik
af Simon de Pas, 171.
Frederik III.s Buste over Kastels
porten, 227.
Kjøbenhavns Beleiring, efter Pufendorf, 247.
Kjøbenhavn under Beleiringen, 249.
Medaille til Minde om Stormen paa
Kjøbenhavn, 259.
Anton Giinther, Greve af Oldenborg
og Delmenhorst, ridende paa Hesten
Kranich, 294.

FORTEGNELSE
over Kunstnere, af hvem Arbeider findes i il. Bind.
D’Agar, J., 228, 297, 298, 299, 300,
323, 324, 328.
Andersen, Peter, 298.
Bailly, David, 98.
Dorph, A. L. J., 193.
van Dort, Jacob, 78, 167.
Ehrenstrahl, 333.
Gelton, Toussaint, 328, 343.
Heimbach, Wolfgang, 182, 228, 261,
279, 289, 290, 296.
Henne, I., 298.
Isachs, Peter, 94, 95.

Knieper, Hans, 68.
Lund, F. G., 61.
van Mander, Karel, 1, 169, 296.
van Somer, P., 58.
Thim, Reinhold, 157.
Thornborg, Andreas, 15.
van der Venne, Adrian, 1.
Vertangen, 260.
Weyandt, L., 327.
Wuchters, Abraham, 217, 221, 278,
279, 298, 299, 327, 328, 329.

FORTEGNELSE
over Subskribenterne paa Danske malede Portræter.
Aalborg Stiftsbibliothek.
Aarhus Kathedralskoles Bibliothek.
Adeler, Cort S. Th., Baron.
Adelsklubben.
Ahlefeldt-Laurvig-Bille, C. J., Grev
inde, Egeskov.
Ahlefeldt-Laurvigen, J. I. B. A., Grev
inde, Tranekjær.
Arnkiel, Stationsforstander, Gjedser.

Behrens, J., Grosserer.
Bergmann, E., Boghandler.
Berner-Schilden-Holsten, A. C., Baron,
Hofjægermester, Holstenshus.
Berner-Schilden-Holsten, L., Baronesse,
Holstenshus.
Bertouch-Lehn, J. H. S. C., Baron,
Kammerherre, Lungholm.
Bille-Brahe-Selby, C., Baron.
Bille-Brahe-Selby, P. C., Greve, Kam
merherre, Hvedholm.
Blixen-Finecke, F. T. H. A. C. W.,
Baron, Hofjægermester, Næsbyholm,
Skaane.
Blom, J. A., Etatsraad.

Bornemann, C., Kammerjunker.
Brockenhuus-Schack, A. L., Greve,
Kammerherre, Giesegaard.
Brockenhuus-Schack, K. B. L. A. S.,
Greve, Hofjægermester, Skovsbo.
Bruun. L. E.., Grosserer.
Bull, E., Dr. med., Christiania.
Carlsen, E. H. M. E. B. H., Stamhusbesidderinde, Gammelkjøgegaard.
Cederfeld de Simonsen, B. S. C. A.,
f. Treschow, Frue.
Dahl, E., Kammerherreinde, Moesgaard.
Danneskjold-Samsøe, C. F., Greve,
Hofjægermester, Gisselfeld.
Dansk Skolemuseum.
Deichmannske Bibliothek, Christiania.
Det grevelige Moltkeske Bibliothek.
Det kgl. Akademi for de skjønne
Kunster.
Det kgl. Bibliothek, Stockholm.
Den kgl. Malerisamling.
Det kgl. norske Videnskabernes Sel
skab, Trondhjem.
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Ekelund, A., Brukspatron, S verig.
Frenckellske Boghandel, Abo.
Frijs, Krag-Juel-Vind, A., Grevinde,
Juellinge.
Fyens Stifts Læseforening.

Gamél, A., Læge.
Geill, G., Dr. med., Fængselslæge.
Goldschmidt, Georg, Grosserer.
Grøn, G. C., cand. phil., Forlagsbog
handler.

Hackmann, A., Fil. mag., Helsingfors.
Handels- og Kontoristforeningen.
Haunstrup, A. C., Grosserer.
Heering, P. N., Grosserer.
Hennings, S., Geheimeetatsraad.
Hirschsprung, H., Grosserer.
Hostrup-Schultz, Frue, Hellebæk.
Huitfeldt, Konsul, Trondhjem.

Jantzen, A. T., Sognepræst, Gjentofte.
Jensen, C. A., Grosserer.
Juul, C. Sehestedt, Hofjægermester,
Ravn hol t.
van der Kellen, J. Philip, Direktør
for Statstrykkeriet, Amsterdam.
Kunstforeningen.
Kunstindustrimuseet.

Lerche, S. F., Grevinde, Egelykke.
Levy, F., Professor, Dr. med.
Lorenzen, P., Dr. med.
Lund, J., Frue, Bernstorff Hovmarksgaard.
Løvenskjold, A. E. G. F., Godseier,
Christianslund.
Mogensen, Konsulinde, Odense.
Munter, F., Kammerjunker, Amtsfor
valter, Odense.

Nationalmuseet i Stockholm.

Neergaard, J., Kammerherre, Gunderslevholm.
Nijhoff, M., Boghandler, Haag.
Nyrop, G., Professor.

Obel, F., Frue, Aalborg.
Officersskolens Bibliothek.
Olrik, P. C., fhv. Konsul.
Petersdorff, G. A., Greve, Kammer
herre, Einsidelsborg.
Petersen, B., Læge, Nakskov.

Raben-Levetzau, F. G. 0 , Greve,
Kammerherre, Aalholm.
Rehbinder, H., Friherre, Stockholm.
Rettig, F., Kommerceraad, Åbo.
Reventlow, C. C. F. L. E., Greve,
Brahetrolleborg.
Richter. J., Sognepræst, Vejen.
Rode, L. F. J., Stiftslæge, Vallø.
Rohmell, Professor, St. Hans Hospi
tal, Roskilde.
Rosenkrantz, H. G. L., Baron, Strand
kontrollør, Guldborg.
Rosenørn-Lehn, F., Baron, Orebygaard.
Scavenius, C. S., Kammerherre, Klint
holm.
Scheel. F. G. R., Greve, Ryegaard.
von Schinkel, C. D., Brukspatron,
Sverig.
Schiøtt, F., cand. polit.
Schleisner, P. A., Etatsraad, Dr. med.
Schlichtkrull, J., Boghandler.
Schmidt, M. F., Enkefrue.
Schulin-Zeuthen, G., Grevinde, Tølløse.
Sehested. H., Kammerherre, Hofjæger
mester, Broholm.
Sehested, K., Kammerherre. '
Speyer & Peters, Boghandlere, Berlin.
Sponneck, F. W., Greve, Kammer
herre, Gesandt, Stockholm.

10

The Boston Athenæum, Boston, Mass.,
U. S.
The Hope Collection of Engraved Por
traits, Oxford.
Tihenzi, Baronesse, Baden-Baden.
Trier. H., Folketingsmand, Formand
for Borgerrepræsentationen.

Trolle-Bonde, C., Greve, Trolleholm.

Vemmetofte Klosters Bibliothek.
Wedell-Wedellsborg, V. C. C. J. 0.
B., Greve, Kammerherre, Wedellsborg.

Ovenstaaende Fortegnelse over Subskribenter er ikke fuldstændig
og vil blive suppleret i følgende Bind.

Af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet vil der —
ifølge Rigsdagens hertil givne Bevilling — blive sendt Exemplarer
af Danske malede Portræter til følgende Institutioner:

Det kgl. Akademi for de skjønne
Kunster.
Nationalmuseets 2. Afdeling.
Sex Provinsmuseer.
Fjorten kgl. lærde Skoler.
Fire Statsseminarier.
Statens Lærerkursus.
Atten private Latin- og Realskoler.
Tyve Foikehøiskoler.
Raadhusbibliotheket, Kjøbenhavn.
Studenterforeningen.
Arbeiderforeningen af 1860.

Universitetsbibliotheket, Christiania.
Nationalgalleriet, Christiania.
Nationalmuseet, Stockholm.
Portraetsamlingen paa Gripsholm, Sverig.
Universitetsbibliotheket, Lund.
Galerie de l’Ermitage, St. Petersbourg.
Kgl. Bibliothek, Berlin.
Kgl. Billedgalleri, Dresden.
Kgl. Bibliothek, Dresden.
Kgl. Zentral-Gemälde-Galerie-Direktion,
München.
Kunsthalle, Hamborg.
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Storhertugelige Billedgalleri, Oldenborg.
Hertugelige Bibliothek, Wolfenbüttel.
Kunsthistorische Sammlungen des aller
höchsten Kaiserhauses, Wien.
K. k. Hofbibliothek, Wien.
Musée royal de la Haye.

Bibliotheque royale de la Haye.
Rijks-Academie van beeidende Künsten,
Amsterdam.
Musee national du Louvre, Paris.
Bibliotheque nationale, Paris.
British Museum, London.

Endvidere til:

Professor, Dr. phil. M. G. Gertz.
Telegrafist Lund, Eier af en til Kunst
akademiet testamenteret Portræt
samling.

Signor Vittorio Malamani, Direzione
generale delle antichita e belle arti,
Roma.

