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CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL 

OG DAÅB 



F Ø D S E L 

i 

FREDERIK den Anden1 og Dronning Sophia havde allerede 
været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab kun 

blevet velsignet med to Døtre. Kongen var ikke ung længere, 
det 40de Aar var tilbagelagt, og Udsigten til en Tronarving syn-
tes at svinde med hvert Aar, der forløb. Ønsket om en Søn er 
et fælles menneskeligt Ønske. Det næres af enhver, der har 
noget at efterlade, enten det saa er Gods og Guld eller blot en 
skrøbelig Alderdom, der trænger til Pleje. Men Ønsket vokser 
i Utaalmodighed og Styrke, naar Arven kræver Kraft baade hos 
Fader og Søn for ikke at forspildes. Danmark var et Valgrige. 
Fik Frederik den Anden en Søn, kunde han endnu haabe at se 
ham voksen. Sønnen kunde ikke blot blive valgt til Tronfølger, 
men blive myndig og erfaren og under Faderens Øjne lære den 
Kunst, som een kun undte ham: engang at blive Konge uden at 
bortskænke noget af den kongelige Magt. Men trak det ud, 
skulde Tronarvingen være et Barn, medens hans Fader var en 
Olding, saa kendte Frederik den Anden sin Adel for vel til ikke 
at vide, at Valget maatte købes med Ofre og Tronbestigelsen 
med nye. Og skuffedes endelig ganske Haabet, blev han sønne-
løs, saa laa Fremtiden mørk og truende. Kongens Død vilde da 
blive Løsnet til Uro og rimeligvis Borgerkrig. 

Frederik den Anden (Fig. 1) gjorde under disse Forhold, hvad 
enhver fornuftig Mand og Fader vilde gøre. Han tog Virkelig-
heden som den var, opgav ikke sit Haab, lod sig heller ikke 
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forblinde deraf, men sikrede sig det mindre, som Omstændig-
hederne tilbød ham. Han havde jo to Døtre; selv stod han for 

F i g . 1 . F r e d e r i k d e n A n d e n . 

(Maleri af Melchior Lorichs 1580?) 

Øjeblikket paa en venskabelig Fod med sit Rigsraad. Han be-
vægede det da til at give ham et skriftligt Tilsagn om, at saa-
fremt han døde uden mandligt Afkom, skulde kun den blive 
valgt til Konge, der samtidigt ægtede en af hans Døtre. — Men 



F i g . 2 . S a m s ø . 
(Efter Generalstabens Kort,) 
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hvem af de to det skulde være, der saaledes skulde blive Dron-
ning, forbeholdt Rigsraadet sig selv at afgøre. En mærkelig Be-
stemmelse, der paa een Gang viser os Kongens Indflydelse, 
Rigsraadets nidkære Hævden af sin Valgret og den uvilkaarlige 
Magt, som Arvelighedens Begreb desuagtet besad1. 

Det Haab, som Kongen lønligt nærede, deltes af hans Folk. 
Man maa have oplevet en Borgerkrig som Grevens Fejde; man 
maa selv have set eller hørt sine Forældre fortælle om de bræn-
dende Herregaarde, de flygtende og forfulgte Adelsmænd, om 
Bønderne, der halshuggedes i tusindvis ved Aalborg, og om 
Hungersnødens Optrin i København; man maa være fortrolig 
med alle disse en Borgerkrigs Rædsler, for med den rette Inder-
lighed og Andagt at længes efter Fødslen af en Prins med uom-
tvistelig Adkomst til Tronen. Fra den højeste til den laveste var 
der neppe een, der ikke nærede denne Følelse. Kunde end For-
delene ved en Tron-Ledighed et Øjeblik tage sig lokkende ud 
for en adelig Tankegang, saa var dog Skyggesiderne i for friskt 
et Minde, til at nogen for Alvor skulde ønske et saa voveligt 
Spil. Om dette ene Ønske var derfor alle enige. 

Hvad man af Hjertet ønsker og haaber, det forjættes en alt 
af den forudilende Indbildningskraft, naar Virkeligheden synes 
at tøve for længe. Hvad Under da, at i en Tid som hin, hvor 
man ikke kendte nogen Grænse mellem det naturlige og over-
naturlige, hvor Folkets Sind var friskt og skaberkraftigt, men 
gennemtrukket af Overtro, at i en saadan Tid Længslen iklædte 
sig synlig Form, og Naturens hemmelighedsfulde Magter toges 
i Beslag for at varsle om dens Komme, som alle saa længsels-
fuldt ventede. 

Kun faa Øer i Danmark er af Naturen saa vel formede til 
Hjemsted for Havfolk — eller dog til Troen paa dem — som 
Samsø (Fig. 2). Syd for Kyholm danner Stavns-Fjord et lunt 
indhegnet Børnekammer med talrige Sole-Pladser og Øpuder. 
Nord for Kyholm afgiver Kattegat en prægtig, højloftet Storstue 
med Grønglar og Bølgevip lige op til „Hjelm" (Fig. 3) og „Hel-
genæs". 

I November 1576 — saa fortæller den gamle Beretning — 




