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Dette undervisningsmateriale  indeholder opgaver til  temaet      

folkeviser og er tilrettelagt efter fagene  historie, dansk og billed-

kunst. Opgaverne tager udgangspunkt i kanonpunktet folkeviser 

og breder sig herefter ud på de enkelte fags trinmål for eleverne i  

3.-5. klasse. Materialet  opfordrer til tværfaglige samarbejder, 

men kan også bruges uafhængigt af de andre fag. Opgaverne er 

beregnet til, at læreren kan gennemgå  dem på klassen og løse 

dem i fællesskab med eleverne. 

I materialets opgaver inddrager vi folkeviseillustrationer af      

Joakim Skovgaard som en måde, at åbne folkeviserne op på og 

forklare  handlingen. Billederne er derudover et naturligt spring-

bræt til de  temaer, der bliver gennemgået i forbindelse med    

folkeviserne. De udvalgte folkeviser er illustreret af kunstneren 

Joakim Skovgaard i forbindelse med udsmykningsopgaver på  

Københavns Rådhus og Christiansborg i perioden 1917-1930. 

Hans  folkevisemotiver tilbyder lette indgange til de ellers svært 

forståelige folkeviser og åbner samtidig op for emner som dansk-

hed, nationalånd, genrer, forvandlinger i litteraturen og  maler-

stilen symbolisme.  Læs mere om Joakim Skovgaard  og hans 

værker på museets  hjemmeside www.skovgaardmuseet.dk 

Vi indleder med en kort introduktion til Joakim Skovgaard og hans 

folkevisemotiver, for at give et indblik i undervisningsmaterialets 

omdrejningspunkt og forberede eleverne på arbejdet med folkevi-

serne.   Dernæst følger  folkeviserne med gloser indsat, hvor det er 

ment nødvendigt. Elever og underviser behøver ikke forstå           

meningen bag samtlige ord, så længe meningen med de enkelte vers 

står klart. 

Opgaverne består af en række spørgsmål relateret til tekst– og     

billedanalyse beregnet til arbejde i henholdsvis dansk,  historie og 

billedkunst. Det overordnede tema for opgaverne er bestemt ud fra 

det enkelte fag og viser de forskellige  vinkler, man kan ligge på       

Skovgaards folkevisemotiver. Spørgsmålenes sværhedsgrad og     

niveau er fastsat efter  klassetrin.  På museets hjemmeside findes 

gode værktøjer til billedanalyse og arbejdet med folkeviser, som 

kan bruges i forbindelse med opgaverne. 

 
Lad os komme 

i gang! 

 

Lærervejledning 
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Folkeviser er tit fyldt med riddere og jomfruer, som er ligesom 

prinser og prinsesser. Derfor minder de om eventyr.  Men     

folkeviser skrives på vers, så de minder også om digte. De var 

jo også  oprindeligt en slags sange, som folk dansede eller    

lyttede til.  

Folkeviserne kan være svære at forstå, når man læser dem  

første gang. Det er fordi de er skrevet på gammelt dansk, og 

sproget har ændret sig meget siden. Mange ord bliver slet ikke 

brugt længere eller også er de blevet erstattet af nogle andre 

ord.  

Men de historier, som folkeviserne fortæller, er stadig aktuelle 

i dag. Det er fordi, de handler om kærlighed, forelskelse, ond-

skab, hævn, løgnagtighed og listighed. Det er de samme ting 

som Disney-film og H.C. Andersens eventyr fortæller om. Det 

er derfor Joakim Skovgaard var helt vild med folkeviserne og 

det håber vi også du bliver. 

 

Ham Joakim er vist 

tosset med folkeviser. 

Det håber jeg også, du 

bliver! 

Joakim Skovgaard og Folkevisen 

 

Folkeviser er rigtig gamle. De stammer helt fra middelalderen, 

hvor de blev sunget for konger og grever ved hoffet og fine   

damer skrev dem ned i deres  poesibøger. Folkeviser deles ind 

i trylleviser, ridderviser, historiske viser og kæmpeviser.     

Trylleviser handler om noget overnaturligt eller magisk,       

ridderviser handler om riddere, historiske viser handler om 

historiske  begivenheder og kæmpeviser handler om gamle 

sagn.    

Efter middelalderen glemte man alt om folkeviser,  indtil de fik 

et stort comeback  i 1800-tallets Danmark. Folkeviser blev 

nemlig set som noget specielt dansk og alt, der var rigtig 

dansk, var meget populært. Man rejste rundt i landet og       

indsamlede folkeviser og mange kunstnere som Joakim     

Skovgaard  malede scener fra  folkeviserne. Joakim              

Skovgaards folkevise-malerier viser scener fra  trylleviserne  

Jomfru i Fugleham og Ridder i Hjorteham.  At tage et ham på 

betyder at være forklædt eller forvandlet. I den ene  folkevise 

er den skønne jomfru  forvandlet til en falk af en ond stedmo-

der , mens ridderen i den anden vise  forklæder sig som en 

hjort. 
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1. Jeg ved vel hvor en skov hun stander, 

Hun står for uden under fjord;   

Der gror inde de fejreste træ,  

Som nogen mand har hørt. 

Så vinder en svend sin jomfru. 

 

3. Der spiller inde hjorte og hinde, 

Og andre dyr så skønne; 

Der synger så liden en nattergal 

Udi en lind så grøn. 

 

5. Did red Nilaus Erlandssøn, 

Så såre da mon han lange; 

Der var han i dage tre, 

Han kunne ikke fuglen fange. 

 

7. Han satte snaren på alle de stier, 

Som fuglen var vant at gange; 

Den fugl var i sine øjne så snar, 

Han kunne hende ikke fange. 

 

8. Han tog øksen i sin hånd, 

Han ville det træ nederfælde; 

Der kom den mand, der skoven åtte, 

Han skød sit skafte imellem. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

9.”Hugger du neder min fædrene skov, 

Og gør du mig den vælde, 

Jeg lover dig, Nilaus Elandssøn, 

Så dyrt skal du det gælde.” 

 

10. Det da mælte den skønne jomfru, 

Hun stod på højen tinde: 

”Ungersvend, vil du lyde på mit råd, 

Da skal du fuglen vinde. 

 

11. Hør du favren ungersvend, 

Og vil du lyde mit råd: 

Du får ikke af vilden fugl, 

Uden du har tammen brad.” 

 

12. Han skar braden af sit bryst, 

Han hængte det på lindekvist, 

Hun flagred med sine vinger,  

hun lod vel om 

Fuldt ondt var braden at miste. 

 

13. Det var da den liden nattergal, 

Hun fik den blodige brad; 

Så blev hun til den skønneste jomfru, 

Der måtte på jorden gå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Ridderen tog hende i sin arm, 

Klapped hende ved hviden kind 

”Sig mig, allerkæreste min, 

Hvem voldte sorgen din?” 

 

16. ”Jeg sad over min faders bord, 

Jeg legte med roser og liljer; 

Min stifmoder kom der gangende frem 

Der var ikke med hendes minde. 

 

17. Så skabte hun mig til 

 en liden nattergal, 

Bad mig ad skoven flyve; 

Mine syv møer i ulvelige, 

Bad, de skulle fuglen rive.” 

 

 

18. Jomfruen under linden stod, 

Slog ud sit favre hår; 

Der kom løbende hendes tjenestemøer, 

Som før i ulvelige var. 

 

19. Nu har Nilaus Erlandssøn 

Forsvunden både angst og harm; 

Nu sover han så gladelig 

Udi den jomfru hendes arm. 

Så vinder en svend sin jomfru. 

 

  

stander: bor  

uden  under  fjord :  
ved f jorden 

fejreste: smukkeste 

 

 

 

spiller: leger 

 

 

 

 

 

lange: længtes 

 

 

 

snaren: fælden 

gange: gå 

snar: hurtig 

 

 

 

 

åtte: ejede 

skafte: spyd 

 

minde:     

tilladelse 

 

 

ulvelige:  

ulveskikkel-

se, forvandlet 

til ulve 

Jomfru i Fugleham 

Jomfru i Fugleham DgF 56 C, Aabenhus pp. 185-87 

(Vers 2, 4, 6 og 14 er udeladt for at præsentere en  mere 

overskuelig version af visen) 

vælde : vold 

 

gælde: koste dig 

  

mælte: talte 

 

lyde: følge 

 

 

 

 

 

tammen: slagtet 

brad: råt kød 

 

 

 

lod vel om:   
synes godt om 

 

 Jomfru i Fugleham. 

Aha. Men vent, det 

er jo mig! 
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1. Hr. Lave boer sig ude ved Aa, 

Han kan baade seile og roe; 

Han lokker saa mangen stolt Jomfru, 

Han giver dem løse Tro. 

Drømt haver Svenden om Jomfruen al den Nat. 

 

2. Det var Herre Lave, 

Han taler til Svende to: 

”I skulle mig stolt Aaselille 

Med favren Tale faee!” 

 

7. Hjem da kom de Svende to,  

De sagde deres Herre saa: 

”Ikke kunne vi stolt Aaselille 

Med favren Tale faae. 

  

8. ”Kunne I ikke stolt Aaselille 

Med favren Tale faae, 

Da skal jeg fare i min Hjorteham, 

Saa vel skal jeg hende naee!” 

 

9. Det var Herre Lave, 

Han drager i Hjorteham; 

Spilled han alt så svigefuld 

For Jomfruens Bure fram 

 

 

 

 

 

 

 

11. Det var Jomfru Aaselille, 

Hun ud af vinduet saae: 

”Hveden er os den vilde Hjort, 

Der spiller udi vor Gaard?” 

 

12. Han spilled op, han spille ned 

Han spilled ud mod de Skove; 

Efter ganger Jomfru Aaselil 

Med sin Rakker i Tove 

 

 13. Efter ganger Jomfru Aaselil 

 Hun lokker med hviden Hand: 

 ”Give det gud i Himmerig, 

 At Hjorten, du varst tam!” 

 

 15. Det var Herre Lave, 

Han skjød sin Hjorteham: 

”Saa Mænd ved, Jomfru Aaselille, 

Og nu er Hjorten tam!”   

 

  16. Alt stod Jomfru Aaselille 

   Og tænkte hun ved sig: 

”Gud sende mig nu snilde Raad 

Og skille mig snart ved dig!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ”Jeg var mig saa liden, 

Min Fader satte Guld i Jord, 

Neden for den Vindebro, 

Fuld vel da veed jeg hvor. 

 

19. ”Kunde jeg faae det røde Guld 

Den Stund, det jeg er Mø, 

Alle de Børn, vi sammen faaer, 

De skulle ikke fattig døe!” 

 

20. Han hug i den haarde Hald, 

Han grov i det haarde Ler: 

Det er fuld ondt at grave op 

Guld, 

Som Guld kom aldrig ner. 

 

21. Den Jomfru saae sig vidt  

omkring, 

Hun var da ikke sen: 

Hun løb til sit eget Bur; 

Den Ridder han stod igjen: 

 

22. ”Stat ude Herre Lave, 

Du hav fuld ond en Nat: 

Du haver nu borte det Dyr i dag, 

Du ikke kan fange brat!” 

Drømt haver Svenden om Jomfru-

en al den Nat. 

 

Giver løse 

tro: lyver, 

snyder 

 

 

 

favren tale: 

smukke ord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spilled: 
sprang, 

Bure:      
værelse 

Hveden: hvem 

 

 

 

ganger: går 

rakker: hunde 

 

 

 

varst: vil være 

 

skjød: smed 

 

 

Hald: bakke 

 

fuld ondt: 
hårdt 

som guld 
kom aldrig 
ner: som  
aldrig er   
gravet ned 

 

 

 

 

 

stat ude:   
bliv ude 

 

borte: mistet 

 

Puha. Ham Hr. Lave 

lyder som en skidt 

karl. Jeg håber ikke, 

Aase falder for den. 

Ridder i Hjorteham 
Ridder i Hjorteham DgF 67, Ernst von der Recke pp. 254-257 

(Vers 3-6, 10, 14 og 17 er udeladt for at præsentere en mere over-

skuelig version af visen) 
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Forvandlinger i folkevisen 

3.-5. klasse Dansk 

 Læs Jomfru i Fugleham højt for klassen. Hvis nogle ord er for svære, så tal 
med hinanden om, hvad der sker i verset.  

 Beskriv handlingen. Hvordan begynder den, hvad er højdepunktet og 
hvordan slutter visen?  

 Hvilke personer er der i visen, hvilket forhold har  de til hinanden og 
hvordan opfører de sig? Prøv at beskrive dem ud fra deres handlinger og 
det, de siger. 

 Hvem bliver forvandlet, hvordan og hvorfor? 

 Hvad er det ridderen vil og hvordan får han det? Hvorfor skal ridderen 
ofre noget af sig selv til jomfruen?  

 Se billedet til højre. Hvad viser det? Beskriv motivet og farverne. Hvilken 
stemning er der i maleriet? Snak om forholdet mellem tekst og billede. 
Passer billedet godt til en folkevise? 

 

  Forslag til videre læsning: 

Læs H.C. Andersens De vilde svaner op på klassen.  Historien fortæller   
ligesom folkevisen om forvandlinger – men hvilke forskelle er der i    
genre, ordvalg, stil og forvandling? Du finder teksten på side 10-18.  Lav 
tegninger til historien, mens du lytter. 

 

 
 

Skriv folkevisen om til en 

historie. Hvordan vil den 

lyde, hvis du fortalte den? 

Joakim Skovgaard, Ridderen i Hjorteham, 1918. 

Olie på lærred, 47 x 59 cm. Skovgaard Museet. 
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Det danske folks viser 

Historie 3.-5. klasse 

 Læs Jomfru i Fugleham eller Ridder i Hjorteham op for klassen.        

Hvilke personer er med, hvilke forvandlinger sker der og hvordan   

ender det? 

 Se godt på de billeder, Joakim Skovgaard har lavet af Ridder i Hjorte-

ham. Snak om hvad I kan se på billedet  og hvad det får jer til at tænke 

på. Skriv jeres opfattelse af billedet ned i stikord. 

 Kunstneren Joakim Skovgaard malede motiver fra folkeviser i         

slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Det var en periode, 

hvor Danmark havde tabt store dele af riget til tyskerne og var blevet 

et meget mindre land. Til gengæld var alle nu danskere og alle skulle 

lære at læse dansk og høre om Danmarks historie i skolen. Der var en 

stor kærlighed og stolthed til alt, der var dansk og et stort had til alt, 

der var tysk. Tal om hvordan det kan være, at  Joakim Skovgaard     

malede motiver fra folkeviser i netop denne periode. 

 Hvorfor er folkeviser noget specielt dansk? Snak om hvad, der er rigtig 

dansk. Er det flaget, vikingerne, Den lille havfrue eller folkeviser? 

  Videre læsning: 

Læs teksten om perioden på side 19. Snak om teksten i forbindelse med 
emnerne danskhed og Skovgaards folkevise-malerier. 

 

 

 Skriv ned hvad du mener er 

særligt dansk i dag. Hvad er 

en dansker og hvad gør noget 

dansk? 

Joakim Skovgaard:, Jomfru Elselil, 1925-29.       

Olie på lærred, 100 x 106 cm. Skovgaard Museet. 

Joakim Skovgaard, Ridderen i Hjorteham, 1918. 

Olie på lærred, 47 x 59 cm. Skovgaard Museet. 
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Joakim Skovgaards folkevisemotiver 

Billedkunst 3.-5. klasse 

 Kig godt på billederne af Ridder i Hjorteham.  

 

 Snak om beskæring, farvevalg, lys, stil og opbygning. Hvad er der forrest i 

billedet, hvad ser man i baggrunden og hvad er der i mellemgrunden?     

Hvilke personer, dyr og planter kan man se? Hvilke farver er brugt? 

 

 Hvordan har han brugt mørke og lys? Ser det virkeligt ud som et fotografi? 

Eller er det mere som en tegnefilm? Hvilken vinkel set fra? En frøs, en fugls 

eller et menneskes vinkel? Hvor meget fylder personerne i billedet? Hvilken 

scene fra folkevisen er vist? 

 

 Joakim Skovgaard malede i den sidste halvdel af 1800-tallet og starten af 

1900-tallet. Det kan ses på hans stil, som kaldes for symbolisme. Her maler 

man smukke og romantiske motiver i stedet for realistiske og virkeligheds-

tro. Her bliver farver og penselstrøg brugt til at vise stemninger, følelser og 

det overnaturlige. Se på de to billeder af Ridder i Hjorteham. Prøv at snakke 

om forskelle og ligheder. Kan man se en særlig stil? Snak om hvordan       

naturen er malet, i forhold til hvordan det ser ud i virkeligheden.  

Joakim Skovgaard, Jomfru Elselil, 1925-29.       

Olie på lærred, 100 x 106 cm. Skovgaard Museet. 

 

Lav dit eget folkevisemotiv. 

Tegn, mal eller lav en collage 

over en af viserne. 

Joakim Skovgaard, Ridderen i Hjorteham, 1918. 

Olie på lærred, 47 x 59 cm. Skovgaard Museet. 
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H.C. Andersen: De vilde svaner 

Langtborte herfra, der hvor Svalerne flyve hen, naar vi have Vinter, boede 

en Konge, som havde elleve Sønner og een Datter, Elisa. De elleve Brødre, 

Prindser vare de, gik i Skole med Stjerne paa Brystet og Sabel ved Siden; de 

skreve på Guldtavle med Diamantgriffel og læste ligesaa godt udenad, som 

indeni; man kunde strax høre, at de vare Prindser. Søsteren Elisa sad paa 

en lille Skammel af Speilglas og havde en Billedbog, der var købt for det 

halve Kongerige. O, de Børn havde det saa godt, men saaledes skulde det 

ikke altid blive!  

Deres Fader, som var Konge over hele Landet, giftede sig med en ond Dron-

ning, der slet ikke var de stakkels Børn god; allerede den første Dag kunde 

de godt mærke det; paa hele Slottet var der stor Stads, og saa legede Bør-

nene: komme Fremmede; men istedetfor at de ellers fik alle de Kager og 

stegte Æbler, der vare at overkomme, gav hun dem kun Sand i en Thekop 

og sagde, at de kunde lade, som om det var noget.  

Ugen efter satte hun den lille Søster Elisa ud paa Landet hos nogle Bønder-

folk, og længe varede det ikke, før hun fik Kongen indbildt saameget om de 

stakkels Prindser, at han slet ikke brød sig mere om dem. >>Flyv I ud i Ver-

den og skyt jer selv!<< sagde den onde Dronning; >>flyv som store Fugle, 

uden Stemme!<< men hun kunde dog ikke gjøre det saa slemt, som hun 

gjerne vilde; de bleve elleve deilige vilde Svaner. Med et underligt Skrig fløi 

de ud af Slotsvinduerne henover Parken og Skoven. 

Det var endnu ganske tidlig Morgen, da de kom forbi, hvor Søsteren Elisa 

laae og sov i Bondens Stue; her svævede de over Taget, dreiede med deres 

lange Halse, og sloge med Vingerne, men ingen hørte eller saae det; de 

maatte igjen afsted, høit op imod Skyerne, langt ud i den vide Verden, der 

fløi de ud i en stor mørk Skov, der strakte sig lige til Stranden. Den stakkels 

lille Elisa stod i Bondens Stue, og legede med et grønt Blad, andet Legetøi 

havde  

 

hun ikke; og hun stak et Hul i Bladet, kikkede derigjennem op paa Solen, og 

da var det ligesom om hun saae sine Brødres klare Øine, og hver Gang de 

varme Solstraaler skinnede paa hendes Kind, tænkte hun paa alle deres 

Kys. 

Den ene Dag gik ligesom den anden. Blæste Vinden gjennem de store Ro-

senhækker udenfor Huset, da hvidskede den til Roserne: >>hvo kan være 

smukkere, end I,<< men Roserne rystede med Hovedet og sagde: >>Det er 

Elisa.<< Og sad den gamle Kone om Søndagen i Døren og læste i sin Psal-

mebog, da vendte Vinden Bladene, og sagde til Bogen: >>Hvo kan være 

frommere end Du?<< - >>Det er Elisa!<< sagde Psalmebogen, og det var 

den rene Sandhed, hvad Roserne og Psalmebogen sagde. Da hun var fem-

ten Aar, skulde hun hjem; og da Dronningen saae, hvor smuk hun var, blev 

hun hende vred og hadefuld; gjerne havde hun forvandlet hende til en vild 

Svane, ligesom Brødrene, men det turde hun ikke strax, da jo Kongen vilde 

see sin Datter. 

I den tidlige Morgen gik Dronningen ind i Badet, der var bygget af Marmor, 

og smykket med bløde Hynder og de deiligste Tæpper, og hun tog tre 

Skruptudser, kyssede paa dem, og sagde til den ene: >>sæt Dig på Elisas 

Hoved, naar hun kommer i Badet, at hun kan blive dorsk, som Du! Sæt Dig 

paa hendes Pande, << sagde hun til den anden, >>at hun kan blive styg, 

som DU, saa at hendes Fader ikke kjender hende! Hvil ved hendes Hjerte, 

<< hvidskede hun til den tredje, >>lad hende faae et ondt Sind, at hun kan 

have Pine deraf!<< 

Saa satte hun Skruptudserne ud i det klare Vand, der strax fik en grønlig 

Farve, kaldte paa Elisa, klædte hende af, og lod hende stige ned i Vandet, og 

i det hun dukkede, satte den ene Skruptudse sig hendes Haar, den anden 

paa hendes Pande og den tredje paa Brystet, men Elisa syntes slet ikke at 

mærke det; saasnart hun reiste sig op, flød der tre Valmuer paa Vandet;  
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H.C. Andersen: De vilde svaner 

havde Dyrene ikke været giftige og kyssede af Hexen, da vare de blevne 

forvandlede til røde Roser, men Blomster bleve de dog, ved at hvile paa 

hendes Hoved og ved hendes Hjerte; hun var for from og uskyldig til at 

Trolddommen kunde have Magt over hende. 

Da den onde Dronning saae det, gned hun hende ind med Valnød-Saft, saa 

hun blev ganske sortbruun, strøg det smukke Ansigt over med en stinken-

de Salve og lod det deilige Haar filtre sig; det var umuligt at kjende den 

smukke Elisa igjen. Da derfor hendes Fader saae hende, blev han ganske 

forskrækket, og sagde at det var ikke hans Datter, Ingen vilde heller kjen-

des ved hende, uden Lænkehunden og Svalerne, men de vare  fattige Dyr 

og havde ikke noget at sige. 

Da græd den stakkels Elisa og tænkte paa sine elleve Brødre, der alle var 

borte. Bedrøvet listede hun sig udaf Slottet, gik hele Dagen over Mark og 

Mose ind i den store Skov. Hun vidste slet ikke, hvor hun vilde hen, men 

hun følte sig saa bedrøvet og længtes efter sine Brødre, de vare vist ogsaa, 

ligesom hun, jaget ud i Verden, dem vilde hun søge og finde. Kun kort Tid 

havde hun været i Skoven, før Natten faldt paa: hun var kommet reent 

bort fra Vei og Sti; da lagde hun sig ned paa det bløde Mos, læste sin Af-

tenbøn og hældede sit Hoved op til en Stub. Der var saa stille, Luften var 

saa mild, og rundt omkring i Græsset og paa Mosset skinnede, som en 

grøn Ild, over hundrede Sanct Hans-Orme; da hun med Haanden sagte 

rørte ved een af Grenene, faldt de lysende Insecter, som Stjerneskud, ned 

til hende. 

Hele Natten drømte hun om sine Brødre; de legede igjen, som Børn, skrev 

med Diamantgriffel paa Guldtavle og saae i den deilige Billedbog, der hav-

de kostet det halve Rige; men paa Tavlen skreve de ikke, som før, kun  

 

 

Nuller og Streger, nei de dristigste Bedrifter de havde udført, Alt hvad de 

havde oplevet og seet; og i Billedbogen var Alt levende, Fuglene sang, og 

Menneskene gik ud af Bogen og talte til Elisa og hendes Brødre, men naar 

hun vendte Bladet, sprang de strax igjen ind, for at der ikke skulde kom-

me Vildrede i Billederne. 

Da hun vaagnede, var Solen allerede høit oppe; hun kunde rigtignok ikke 

see den, de høie Træer bredte deres Grene tæt og fast ud, men Straalerne 

spillede deroppe ligesom et viftende Guldflor; der var en Duft af det Grøn-

ne, og Fuglene vare nær ved at sætte sig paa hendes Skuldre. Hun hørte 

Vandet pladske, det var mange store Kildevæld, som alle faldt ud i en Dam 

hvor der var den deiligste Sandbund, 

Rigtignok voxte her tætte Buske rundt om, men paa eet Sted havde Hjor-

tene gravet en stor Aabning og her gik Elisa hen til Vandet, det var saa 

klart, at have Vinden ikke rørt Grene og Buske saaledes at de bevægede 

sig, da maatte hun have troet, at de vare malede af nede paa Bunden, saa 

tydeligt speilede sig der hvert Blad, baade det Solen skinnede igjennem og 

det der ganske var i Skygge. 

Saasnart hun saae sit eget Ansigt, blev hun ganske forskrækket, saa 

bruunt og fælt var det, men da hun gjorde sin lille Haand vaad og gned 

Øine og Pande, skinnede den hvide Hud frem igjen, da lagde hun alle sine 

Klæder og gik ud i det friske Vand; et deiligere Kongebarn, end hun var, 

fandtes der ikke i denne verden. 

Da hun igjen var klædt og havde flættet sit lange Haar, gik hun til det 

sprudlende Væld, drak af sin hule Haand, og vandrede længere ind i Sko-

ven, uden selv at vide hvorhen.  
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Hun tænkte paa sine Brødre, tænkte paa den gode Gud, der vist ikke vilde 

forlade hende; han lod de vilde Skovæbler groe, for at mætte den Hungri-

ge; han viste hende et saadant Træ, Grenene bugnede af Frugt, her holdt 

hun sit Middagsmaaltid, sattet Støtter under dets Grene og gik saa ind i 

den mørkeste Deel af Skoven. Der var saa stille, at hun høre sine egne 

Fodtrin, hørte hvert lille vissent Blad der bøiede sig under hendes Fod; 

ikke en Fugl var der  at see, ikke en Solstraale kunde trænge igjennem de 

store tætte Trægrene; de høie Stammer stode saa nær ved hinanden, at 

naar hun saae ligefrem, var det, som om det ene Bjelkegitter, tæt ved det 

det andet, omsluttede hende; o, her var en Eensomhed, hun aldrig før 

havde kjendt. 

Natten blev saa mørk; ikke en eneste lille Sanct Hansorm skinnede fra 

Mosset, bedrøvet lagde hun sig ned for at sove; da syntes hun at Trægre-

nene oven over hende gik til Side og vor Herre med milde Øine saae ned 

paa hende, og smaae Engle tittede frem over hans Hoved og under hans 

Arme. Da hun vaagnede om Morgenen, vidste hun ikke, om hun havde 

drømt det, eller om det virkelig var saa, Hun gik nogle Skridt fremad, da 

mødte hun en gammel Kone med Bær i sin Kurv, den Gamle gav hende 

nogle af disse. Elisa spurgte, om hun ikke havde seet elleve Prindser ride 

igjennem Skoven. >>Nei<<, sagde den Gamle, >>men jeg saae igaar elleve 

Svaner med Guldkroner paa Hovedet svømme ned af Aaen her tæt ved!<< 

Og hun førte Elisa et Stykke længer frem til en Skrænt; nedenfor denne 

bugtede sig en Aa; Træerne paa dens Bredder strakte deres lange bladful-

de Grene over imod hinanden, og hvor de, efter deres naturlige Vext, ikke 

kunde naae sammen, der havde de revet Rødderne løse fra Jorden og hel-

dede ud over Vandet med Grenene flettede i hinanden. Elisa sagde Farvel 

til den Gamle og gik langs med Aaen, til hvor denne flød ud i den store, 

aabne Strand. Hele det deilige Hav laae for den unge Pige; men ikke en  

 

Seiler viste sig derude, ikke en Baad var der at see, hvor skulde hun dog 

komme længer bort. Hun betragtede de utallige Smaastene paa Bredden; 

Vandet havde slebet dem alle runde. Glas, Jern, Stene, Alt hvad der laae 

skyllet op, havde taget Skikkelse af Vandet, der dog var langt blødere end 

hendes fine Haand. >>Det bliver utrætteligt ved at rulle, og saa jevner sig 

det Haarde, jeg vil være ligesaa utrættelig! tak for Eders Lærdom, I klare, 

rullende Bølger; engang, det siger mit Hjerte mig, ville I bære mig til mine 

kjære Brødre!<< 

Paa den opskyllede Tang laae elleve hvide Svanefjer; hun samlede dem i 

en Bouquet, der laae Vanddraaber paa dem, om det var Dug eller Taarer, 

kunde ingen see. Eensomt var der ved Stranden, men hun følte det ikke; 

thi Havet frembød en evig Afvexling, ja i nogle faa Timer flere, end de fer-

ske Indsøer kunne vise i et heelt Aar.  

Kom der en stor sort Sky, saa var det, som Søen vilde sige: jeg kan ogsaa 

see mørk ud, og da blæste Vinden og Bølgerne vendte det Hvide ud; men 

skinnede Skyerne røde og Vindene sov, saa var Havet som et Rosenblad; 

nu blev det grønt, nu hvidt, men i hvor stille det hvilede, var der dog ved 

Bredden en sagte Bevægelse; Vandet hævede sig svagt, som Brystet paa et 

sovende Barn. 

Da Solen var ved at gaae ned, saae Elisa elleve vilde Svaner med Guldkro-

ner paa Hovedet flyve mod Land, de svævede den ene bag den anden; det 

saae ud som et langt hvidt Baand; da steg Elisa op paa Skrænten og skjulte 

sig bag en Busk; Svanerne satte sig nær ved hende og sloge med deres 

store, hvide Vinger. I det Solen var under Vandet, faldt pludseligt Svane-

hammen og der stode elleve deilige Prindser, Elisas Brødre.  
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Hun udstødte et høit Skrig, thi uagtet de havde forandret sig meget, vidste 

hun, at det var dem, følte, at det maatte være dem; og hun sprang i deres 

Arme, kaldte dem ved Navn og de bleve saa lyksalige, da de saae og kjend-

te deres lille Søster, der nu var saa stor og deilig. De loe og de græd, og 

snart havde de forstaaet hinanden, hvor ond deres Stedmoder havde væ-

ret imod dem Alle. 

>>Vi Brødre,<< sagde den ældste, >>flyve, som vilde Svaner, saalænge So-

len staar paa Himlen; naar den er nede, faae vi vor menneskelige Skikkel-

se; derfor maa vi altid ved Sol-Nedgang passe paa at have Hvile for Foden; 

for flyve vi da oppe mod Skyerne, maae vi, som Mennesker, styrte ned i 

Dybet. Her boe vi ikke; der ligger et ligesaa skjønt Land, som dette, hiin 

Side Søen; men Veien der hen er lang, det store Hav maae vi over, og der 

findes ingen Ø paa vor Vei, hvor vi kunne overnatte, kun en eensom lille 

Klippe rager op midt derude; den er ei større, end at vi Side om Side kun-

de hvile paa den; gaaer Søen stærk saa sprøjter Vandet høit over os; men 

dog takke vi vor Gud for den. Der overnatte vi i vor Skikkelse som Menne-

ske, uden den kunde vi aldrig gjæste vort kjære Fædreland, thi to af Aa-

rets længste Dage bruge vi til vor Flugt. 

Kun eengang om Aaret er det forundt os at besøge vort Fædrenehjem, el-

leve Dage tør vi blive her, flyve henover denne store Skov, hvorfra vi kun-

ne øine Slottet, hvor vi bleve fødte og hvor vor Fader boer, see det høie 

Taarn af Kirken, hvor Moder er begravet.—Her synes vi Træer og Buske 

ere i Slægt med os, her løbe de vilde Heste hen over Sletterne, som vi saae 

det i vor Barndom; her synger Kulbrænderen de gamle Sange, vi dandse-

de efter som Børn, her er vort Fædreland, her drages vi hen og her have vi 

fundet Dig Du kjære, lille Søster! to Dage endnu tør vi blive her, saae maae 

vi bort over Havet til et deiligt Land, men som ikke er vort Fædreland! 

hvorledes faae vi Dig med? Vi have hverken Skib eller Baad!<<  

 

>>Hvorledes skal jeg kunne frelse Eder!<< sagde Søsteren. Og de talte 

sammen næsten den hele Nat, der blev kun blundet nogle Timer. 

Elisa vaagnede ved Lyden af Svanevingerne, der susede over hende. Brød-

rene vare igjen forvandlede o gde fløi i store Kredse og tilsidst langtbort, 

men een af dem, den yngste, blev tilbage; og Svanen lagde sit Hoved i hen-

des Skjød og kun klappede dens hvide Vinger; hele Dagen vare de sam-

men. Mod Aften kom de Andre tilbage, og da Solen var nede, stode de i 

deres naturlige Skikkelse. >>Imorgen  flyve vi herfra, tør ikke komme til-

bage før om et heelt Aar, men Dig kunne vi ikke saaledes forlade! har Du 

Mod at følge med? Min Arm er stærk nok til at bære Dig gjennem Skoven, 

skulle vi da ikke Alle have stærke Vinger nok til at flyve med Dig over Ha-

vet.<< >>Ja, tag mig med!<< sagde Elisa.    

Den hele Nat tilbragte de med at flette et Net af den smidige Pilebark og 

de seige Siv, og det blev stort og stærkt; paa dette lagde Elisa sig, og da 

Solen saa kom frem, og Brødrene forvandledes til de vilde Svaner, grebe 

de i Nettet med deres Næb, og fløi høit mod Skyerne med den kjære Sø-

ster, der sov endnu. Solstraalerne faldt lige paa hendes Ansigt, derfor fløi 

een af Svanerne over hendes Hoved, at dens brede Vinger kunde give 

Skygge.— De var langt fra Land, da Elisa vaagnede; hun troede endnu at 

drømme, saa underligt forekom det hende, at bæres over Havet, høit 

igjennem Luften. Ved hendes Side laae en Green med deilige modne Bær, 

og et Bundt velsmagende Rødder; dem havde den yngste af Brødrene 

samlet og lagt til hende, og hun tilsmilede ham taknemlig, thi hun kjendte, 

det var ham, som fløi lige over hendes Hoved, og skyggede med Vingerne. 
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>>Nu skal vi see, hvad Du drømmer her inat!<< sagde den yngste Broder 

og viste hende hendes Sovekammer. >>Gid jeg maatte drømme, hvorledes 

jeg skulde frelse Eder!<< sagde hun; og denne Tanke beskjeftigede hende 

saa levende; hun bad saa inderlig til Gud om hans Hjælp, ja selv isøvne 

vedblev hun sin Bøn; da forekom det hende, at hun fløi høit op i Luften, til 

Fata Morganas Skyslot, og Feen kom hende imøde, saa smuk og glimren-

de, og dog lignede hun ganske den gamle Kone, der gav hende Bær i Sko-

ven, og fortalte hende om Svanerne med Guldkronerne paa.  

>>Dine Brødre kan frelses!<< sagde hun, >>men har Du Mod og Udhol-

denhed. Vel er Havet blødere end dine fine Hænder, og omformer dog de 

haarde Stene, men det føler ikke den Smerte, dine Fingre vilde føle; det 

har intet Hjerte, lider ikke den Angest og Qval, Du maa udholde.  

Seer Du denne Brændenælde, jeg holder i min Haand! af denne Slags voxe 

mange rundt om Hulen, hvor Du sover; kun de der, og de, som skyde frem 

paa Kirkegaardens Grave, ere brugelige, mærk Dig det; dem maa Du pluk-

ke, skjøndt de vil brænde din Hud i Vabler; bryd Nælderne med dine Fød-

der, da faaer Du Hør; med den skal Du snoe og binde elleve Pantserskjor-

ter, med lange Ærmer, kast disse over de elleve vilde Svaner, saa er Trold-

dommen løst. Men husk vel paa, at fra det Øieblik, Du begynder dette Ar-

beide, og lige til det er fuldendt, om der endog gaaer Aar imellem, maa Du 

ikke tale; det første Ord, Du siger, gaaer som en dræbende Dolk i dine 

Brødres Hjerte; ved Din Tunge hænger deres Liv. Mærk Dig Alt dette!<< 

Og hun rørte i det samme ved hendes Haand med Nælden; den var som en 

brændende Ild, Elisa vaagnede derved. Det var lys Dag og tæt ved, hvor 

hun havde sovet, laae en Nælde, som den, hun havde seet i Drømme. Da 

faldt hun paa sine Knæ, takke vor Herre, og gik ud af Hulen, for at begynde 

paa sit Arbeide. Med de fine Hænder greb hun ned i de hæslige Nælder, de 

vare som Ild; store Vabler brændte de paa hendes Hænder og Arme, men  

 

gjerne vilde hun lide det, kunde hun frelse de kjære Brødre. Hun brød 

hver Nælde med sine nøgne Fødder, og snoede den grønne Hør. Da Solen 

var nede, kom Brødrene, og de bleve forskrækkede ved at finde hende saa 

taus; de troede at det var en ny Trolddom af den onde Stedmoder; men da 

de saae hendes Hænder, begreb de, hvad hun gjorde for deres Skyld, og 

den yngste Broder græd, og hvor hans Taarer faldt, der følte hun ingen 

Smerter, der forsvandt de brændende Vabler. Natten tilbragte hun med 

sit Arbeide, thi hun havde ingen Ro, før hun havde frelst de kjære Brødre; 

hele den følgende Dag, medens Svanerne vare borte, sad hun i sin Een-

somhed, men aldrig havde Tiden fløiet saa hurtig. Een Pantserskjorte var 

alt færdig, nu begyndte hun paa den næste.  

Da klang Jagthorn mellem Bjergene, hun blev ganske angest; Lyden kom 

nærmere; hun hørte Hunde gjøe, forskrækket søgte hun ind i Hulen, 

bandt Nælderne, hun havde samlet og heglet, i et Bundt, og satte sig der-

paa. I det samme kom en stor Hund springende frem fra Krattet, og strax 

efter een, og endnu een; de gjøede høit, løb tilbage, og kom frem igjen. 

Det varede ikke mange Minuter, saa stode alle Jægerne udenfor Hulen, og 

den smukkeste iblandt dem var Landets Konge, han traadte hen til Elisa, 

aldrig havde han seet en skjønnere Pige. >>Hvor er Du kommet her, Du 

deilige Barn!<< sagde han. Elisa rystede med Hovedet, hun turde jo ikke 

tale, det gjaldt hendes Brødres Frelse og Liv; og hun skjulte sine Hænder 

under Forklædet, at Kongen ikke skulde see, hvad hun maatte lide. >>Følg 

med mig!<< sagde han, >>her maa Du ikke blive! er Du god, som Du er 

smuk, da vil jeg klæde dig i Silke og Fløiel, sætte Guldkronen paa dit Ho-

ved, og Du skal boe og bygge i mit rigeste Slot”<<  - og saa løftede han 

hende op paa sin Hest; hun græd, vred sine Hænder, men Kongen sagde: 

>>Jeg vil kun din Lykke! eengang skal Du takke mig derfor!<<  
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De vare saa høit oppe, at det første Skib, de saae under dem, syntes en 

hvid Maage, der laae paa Vandet. En stor Sky stod bagved dem, det var 

heelt Bjerg, og paa den saae Elisa Skyggen af sig selv, og af de elleve Sva-

ner, saa kjæmpestore fløi de der; det var et Skilderi, prægtigere end hun 

havde seet noget før; men altsom Solen steeg høiere og Skyen blev længe-

re bagved dem, forsvandt det svævende Skyggebillede.  

Den hele Dag fløi de afsted, som en susende Pil gjennem Luften, men dog 

var det langsommere end ellers, nu havde de Søsteren at bære. Der trak 

et ondt Veir op, Aftenen nærmede sig; angst saae Elisa Solen synke, og 

endnu var ei den eensomme Klippe i Havet at øine; det forekom hende, at 

Svanerne gjorde stærkere Slag med Vingerne. Ak! hun var Skyld i, at de ei 

kom hurtigt nok afsted; naar Solen var nede, vilde de blive til Mennesker, 

styrte i Havet, og drukne. Da bad hun i sit Hjertes Inderste en Bøn til vor 

Herre, men endnu øinede hun ingen Klippe; den sorte Sky kom nærmere; 

de stærke Vindpust forkyndte en Storm; Skyerne stode i een eneste stor 

truende Bølge, der fast som Bly skjød fremad; Lyn blinkede paa Lyn.  

Nu var Solen lige ved Randen af Havet. Elisas Hjerte bævede; da skjøde 

Svanerne nedad, saa hastigt at hun troede at falde; men nu svævede de 

igjen. Solen var halvt nede i Vandet; da først øinede hun den lille Klippe 

under sig, den saae ud, ikke større end om det var en Sælhund, der stak 

Hovedet op af Vandet. Solen sank saa hurtigt; nu var den kun, som en 

Stjerne; da rørte hendes Fod ved den faste Grund, Solen slukkedes liig den 

sidste Gnist i det brændende Papir; Arm i Arm saae hun Brødrene staae 

omkring sig; men mere Plads, end netop til dem og hende, var der heller 

ikke. Søen slog mod Klippen, og gik som en Skylregn hen over dem; Him-

len skinnede i een altid flammende Ild og Slag paa Slag rullede Tordenen; 

men Søster og Brødre holdt hinanden i Hænderne og sang en Psalme, 

hvoraf de fik Trøst og Mod. 

 

I Dagningen var Luften reen og stille; saasnart Solen steeg, fløi Svanerne 

med Elisa bort fra Øen. Havet gik endnu stærkt, det saae ud, da de vare 

høit i Veiret, som om den hvide Skum paa den sortegrønne Sø var Millio-

ner af Svaner, der fløde paa Vandet. Da Solen kom høiere, saae Elisa foran 

sig, halv svømmende i luften, et Bjergland, med skinnende Iismasser paa 

Fjeldene og midt derpaa strakte sig et vist milelangt Slot, med den ene 

dristige Søilegang ovenpaa den anden; nedenfor gyngede Palmeskove og 

Pragtblomster, store som Møllehjul. Hun spurgte, om det var Landet, hun 

skulde til, men Svanerne rystede med Hovedet, thi det, hun saae, var Fata 

Morganas deilige, altid omvexlende Skyslot; derind turde de intet Menne-

ske bringe. 

Elisa stirrede derpaa, da styrtede Bjerge, Skove og Slot sammen, og der 

stode tyve stolte Kirker, alle hinanden lige, med høie Taarne, og spidse 

Vinduer. Hun syntes at høre Orgelet klinge, men det var Havet, hun hørte. 

Nu vare hun Kirkerne ganske nær, da bleve disse til en heel Flaade, der 

seilede hen under hende; hun saae ned, og det var kun Havtaage, der jog 

hen over Vandet. Ja en evig Afvexling havde hun for Øie, og nu saae hun 

det virkelige Land, hun skulde til; der reiste sig de deilige blaa Bjerge, 

med Cederskove, Byer og Slotte. Længe før Solen gik ned, sad hun paa 

Fjeldet foran en stor Hule, der var begroet med fine, grønne Slyngplanter; 

det saae ud, som det var broderede Tæpper. 
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og saa foer han afsted mellem Bjergene, og holdt hende foran paa Hesten, 

og Jægerne joge bagefter. 

Da Solen gik ned, laae den prægtige Kongestad, med Kirker og Kupler for-

an, og Kongen førte hende ind i Slottet, hvor store Vandspring pladskede i 

de høie Marmorsale, hvor Vægge og Loft prangede med Malerier, men hun 

havde ikke Øine derfor, hun græd og sørgede; godvillig lod hun Qvinderne 

iføre hende de kongelige Klæder, flette Perler i hendes Haar, og trække 

fine Handsker over de forbrændte fingre. 

Da hun stod der i al sin Pragt, var hun saa blændende smuk, at Hoffet 

bøiede sig endnu dybere for hende, og Kongen kaarede hende til sin Brud; 

skjøndt Erke-Biskoppen rystede med Hovedet, og hvidskede, at den 

smukke Skovpige vist var en Hex, hun blændede deres Øine, og bedaarede 

Kongens Hjerte. 

Men Kongen hørte ikke derpaa, lod Musikken klinge, de kosteligste Retter 

frembære, de yndigste Piger dandse om hende, og hun blev ført gjennem 

duftende Haver ind i prægtige Sale; men ikke et Smiil gik over hendes Læ-

ber, eller frem paa hendes Øine, Sorgen stod der, som evig Arv og Eie. 

Nu aabnede Kongen et lille Kammer, tætved hvor hun skulde sove; her var 

pyntet  med kostelige grønne Tæpper, og lignede ganske Hulen, hvori hun 

havde været; paa Gulvet laae det Bundt Hør, hun havde spundet af Næl-

derne, og under Loftet hang Pantserskjorten, der var strikket færdig; Alt 

dette havde en af Jægerne taget til sig, som noget Curiøst. >>Her kan Du 

drømme Dig tilbage i dit fordums Hjem!<< sagde Kongen. >>Her er det 

Arbejde, som der beskjæftigede Dig; nu, midt i al din Pragt, vil det more 

Dig at tænke tilbage paa hiin Tid.<< 

Da Elisa saae dette, der laae hendes Hjerte saa nært, spillede et Smiil om 

hendes Mund, og Blodet vendte tilbage i Kinderne; hun tænkte paa sine  

 

Brødres Frelse, kyssede Kongens Haand, og han trykkede hende til sit 

Hjerte, og lod alle Kirkeklokker forkynde Bryllups Fest. Den deilige stum-

me Pige fra Skoven var Landets Dronning. 

Da hvidskede Erke-Biskoppen onde Ord i Kongens Øre, men de sank ikke 

ned til hans Hjerte, Brylluppet skulde staae, Erke-Biskoppen selv maatte 

sætte hende Kronen paa Hovedet, og han trykkede med ond Uvillie den 

snævre Ring fast ned over Panden, saa det gjorde ondt; dog der laae en 

tungere Ring om hendes Hjerte, Sorgen over hendes Brødre; hun følte ik-

ke den legemlige Pine. Hendes Mund var stum, et eneste Ord vilde jo skille 

hendes Brødre ved Livet, men i hendes Øine laae der en dyb Kjærlighed til 

den gode, smukke Konge, der gjorde Alt for at glæde hende. Med hele sit 

Hjerte blev hun ham Dag for Dag mere god; o, at hun turde blot betroe sig 

til ham, sige ham sin Lidelse! 

men stum maatte hun være, stum maatte hun fuldføre sit Værk. Derfor 

listede hun sig som Natten fra hans Side, gik ind i det lille Lønkammer, der 

var smykket, som Hulen, og hun strikkede den ene Pantserskjorte færdig 

efter den anden; men da hun begyndte paa den syvende, havde hun ikke 

mere Hør. 

Paa Kirkegaarden vidste hun de Nælder groede, som hun skulde bruge, 

men selv maatte hun plukke dem, hvorledes skulde hun komme derud. 

>>O, hvad er Smerten i mine Fingre, mod den Qval mit Hjerte lider!<< 

tænkte hun, >>jeg maa vove det! Vor Herre vil ikke slaae Haanden af mig!

<< med en Hjerte-Angest, som var det en ond Gjerning hun havde for, li-

stede hun sig, i den maaneklare Nat, ned i Haven, gik gjennem de lange 

Alleer, ud paa de eensomme Gader, hen til Kirkegaarden. Der saae hun 

paa en af de bredeste Ligstene sad en Kreds Lamier, hæslige Hexe, de toge 

deres Pjalter af, som om de vilde bade sig, og saa gravede de med de lange 

magre Fingre ned i de friske Grave, toge Ligene frem og aade deres Kjød.  
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H.C. Andersen: De vilde svaner 

Elisa maatte dem tæt forbi, og de fæstede deres onde Øine paa hende, men 

hun læste sin Bøn, samlede de brændende Nælder, og bar dem hjem til 

Slottet. 

Kun eet eneste Menneske havde seet hende, Erke-Biskoppen, han var op-

pe, naar de andre sov; nu havde han dog faaet ret i hvad han meente: at det 

ikke var, som det skulde, med Dronningen; hun var en Hex, derfor havde 

hun bedaaret Kongen og det hele Folk. I Skriftestolen sagde han til Kongen, 

hvad han havde seet, og hvad han frygtede, og da de haarde Ord kom fra 

hans Tunge, rystede de udskaarne Helgenbilleder med Hovedet, som om 

de vilde sige: det er ikke saa, Elisa er uskyldig!  

men Erke-Biskoppen lagde det anderledes ud, meente, at de vidnede imod 

hende, at de rystede med Hovedet over hendes Synd. Da rullede to tunge 

Taarer ned over Kongens Kinder, han gik hjem med Tvivl i sit Hjerte; og 

han lod som om han sov om Natten, men der kom ingen rolig Søvn i hans 

Øine, han mærkede, hvorledes Elisa stod op, og hver Nat gjentog hun dette 

og hver Gang fulgte han sagte efter, og saae at hun forsvandt i sit Lønkam-

mer. 

Dag for Dag blev hans Mine mere mørk, Elisa saae det, men begreb ikke 

hvorfor, men det ængstede hende, og hvad leed hun ikke i sit Hjerte for 

Brødrene! paa det kongelige Fløiel og Purpur randt hendes salte Taarer, de 

laae der som glimrende Diamanter, og Alle som saae den rige Pragt, ønske-

de at være Dronningen. Snart var hun imidlertid tilende med sit Arbejde, 

kun een Pantserskjorte manglede endnu; men Hør havde hun heller ikke 

meer; og ikke en eneste Nælde. Eengang, kun denne sidste, maatte hun 

derfor paa Kirkegaarden og plukke nogle Haandfulde. Hun tænke med An-

gest paa den eensomme Vandring, og de skrækkelige Lamier; men hendes 

Villie var fast, som hendes Tillid til vor Herre. 

 

 

Elisa gik, men Kongen og Erke-Biskoppen fulgte efter, de saae hende for-

svinde ved Gitterporten ind i Kirkegaarden og da de nærmede sig den, sad 

paa Gravstenen Lamierne, som Elisa havde seet dem, og Kongen vendte sig 

bort; thi mellem disse tænkte han sig hende, hvis Hoved endnu i denne Af-

ten havde hvilet ved hans Bryst. >>Folket maa dømme hende!<< sagde 

han, og Folket dømte, hun skal brændes i de røde Luer. 

Fra de prægtige Kongesale blev hun ført hen i et mørkt, fugtigt Hul, hvor 

Vinden peeb ind af det gittrede Vindue; istedetfor Fløiel og Silke gav de 

hende det Bundt Nelder hun havde samlet, det kunde hun lægge sit Hoved 

paa; de haarde brændende Pantserskjorter, hun havde strikket, skulde væ-

re Dyne og Teppe,  

men intet kjærere kunde de skjænke hende, hun tog igjen fat paa sit Arbej-

de og bad til sin Gud.  

Udenfor sang Gadedrengene Spotteviser om hende; ingen Sjæl trøstede 

hende med det kjærligt Ord. Da susede mod Aften, tæt ved Gitteret, en Sva-

nevinge, det var den yngste af Brødrene, han havde fundet Søsteren; og 

hun hulkede høit af Glæde, skjøndt hun vidste, at Natten, som kom, muligt 

var den sidste hun havde at leve i; men nu var jo Arbeidet ogsaa næsten 

fuldført og hendes Brødre vare her. 

Erke-Biskoppen kom for at være den sidste Time hos hende, det havde han 

lovet Kongen, men hun rystede paa Hovedet, bad med Blik og Miner at han 

vilde gaae; i denne Nat maatte hun jo ende sit Arbeide, ellers var Alt til 

Unytte; Alt, Smerte, Taarer og de søvnløse Nætter; Erke-Biskoppen gik 

bort med onde Ord imod hende, men den stakkels Elisa vidste, hun var 

uskyldig, og vedblev sit Arbeide. Det var endnu ikke mere end Dagning, 

først om en Time vilde Solen komme op, da stode de elleve Brødre ved 

Slottets Port, forlangte at føres for Kongen, men det kunde ikke skee, blev 

der svaret, det var jo Nat endnu, Kongen sov og turde ikke vækkes.  
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De bade, de truede, Vagten kom, ja selv Kongen traadte ud, og spurgte 

hvad det betød; da kom Solen i det samme op, og der var ingen Brødre at 

see, men hen over Slottet fløi elleve vllde Svaner.  

Ud af Byens Port strømmede det hele Folk, de vilde see Hexen blive 

brændt. En ussel Hest trak Karren, hvori hun sad; man havde givet hende 

en Kittel paa, af grovt Sækketøi; hendes deilige lange Haar hang løst om 

det smukke Hoved; hendes Kinder vare dødblege, hendes Læber bevæge-

de sig sagte, mens Fingrene snoede den grønne Hør; selv på Veien til sin 

Død slap hun ikke det begyndte Arbeide, de ti Pantserskjorte laae ved 

hendes Fødder, den ellevte strikkede hun paa.  

Pøbelen forhaanede hende. >>Se til Hexen, hvor hun mumler! ikke en 

Psalmebog har hun i Haanden, nei sit lede Kogleri sidder hun med, riv det 

fra hende i tusinde Stykker!<< 

Og de trængte Alle ind paa hende og vilde sønderrive det; da kom elleve 

hvide Svaner flyvende, de satte sig rundt om hende paa Karren og sloge 

med deres store Vinger. Da veeg Hoben forfærdet til Side. >>Det er et 

Tegn fra Himlen! hun er vist uskyldig! << hvidskede mange, men de vove-

de ikke høit at sige det. Nu greb Bøddelen hende ved Haanden, da kastede 

hun ihast de elleve Skjorter over Svanerne og der stod elleve deilige 

Prindser, men den yngste havde en Svanevinge istedetfor sin ene Arm, thi 

der manglede et Ærme i hans Pantser-Skjorte, det havde hu nikke faaet 

færdig. >>Nu tør jeg tale!<< sagde hun, >>jeg er uskyldig!<< 

Og Folket som saae, hvad der var skeet, bøiede sig for hende som for en 

Helgeninde; men hun sank livløs i Brødrenes Arme, saaledes havde Spæn-

ding, Angest og Smerte virket paa hende. >>Ja, uskyldig er hun!<< sagde 

den ældste Broder, og nu fortalte han Alt hvad der var skeet, og medens 

han talte, udbredte sig en Duft, som af Millioner Roser, thi hvert Brænde-

stykke i Baalet havde slaaet Rødder og skudt Grene; der stod en duftende  

 

Hæk, saa høi og stor med røde Roser; øverst sad een Blomst, hvid og skin-

nende, den lyste, som en Stjerne, den brød Kongen, satte den paa Elisas 

Bryst, da vaagnede hun med Fred og Lyksalighed i sit Hjerte. Og alle Kir-

keklokker ringede af sig selv og Fuglene kom i store Flokke; det blev et 

Bryllupstog tilbage til Slottet, som endnu ingen Konge har seet det.  

De Vilde Svaner—Et eventyr af H.C. Andersen, Decoupager af Dronning Margrethe 

II, Kristeligt Dagblads Forlag & JJ Film, København, 1. udgave, 2009, pp.10-92 
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Krig mellem naboer 1848-1850 

...kom udsendinge fra Slesvig og Holsten til København. De fik foretræde for kon-

gen og fremsatte deres krav om, at de to hertugdømmer skulle optages i Det ty-

ske Forbund. Dengang var der ikke et samlet Tyskland. Men en række små og 

store stater havde sluttet sig sammen i Det tyske Forbund. De største var Preus-

sen og Østrig, og de kæmpede om at blive den førende stat i forbundet. 

Kongen vidste, at modstanden i Danmark mod at lade Slesvig blive en del af Det 

tyske Forbund var stor. Så han afviste kravet. Han ville gerne lade Holsten blive 

tysk, men Slesvig skulle knyttes tættere til Danmark gennem en fælles forfat-

ning. Udsendingene rejste hjem med kongens besked. Kort efter brød krigen ud. 

De to hertugdømmer fik hjælp fra Det tyske Forbund, mens både soldater og fri-

villige fra hele Norden strømmede til den danske hær. 

Slaget ved Dybbøl 1848: En af den danske hærs sejre i det første krigsår 

kom, da det lykkedes at trænge den tyske hær tilbage fra Dybbøl. Netop 

Dybbøl spillede en stor rolle i den danske nationalfølelse, så sejren var vel-

kommen.  

Stormagterne griber ind 

Krigen var en borgerkrig. Gamle venner, ja selv familiemedlemmer, kom til at 

kæmpe mod hinanden. De første slag blev udkæmpet i Slesvig. Efter et par små 

sejre tabte den danske hær et stort slag ved byen Slesvig. Nederlaget fik den 

danske hær til at trække sig tilbage op gennem Jylland, skarpt forfulgt af de ty-

ske tropper. Det så sort ud, men så greb stormagterne, Rusland og England, ind. 

De blandede sig ikke i krigen, da den drejede sig op et oprør i de to hertugdøm-

mer, men de ville ikke tillade, at selve Danmark blev angrebet af tropper fra Det 

tyske Forbund. Stormagterne fik gennemført en våbenhvile og en aftale, der del-

te Slesvig i to. Den nordlige del skulle tilhøre Danmark. Resten af Slesvig skulle 

sammen med Holsten til Det tyske Forbund.  

 

 

 

Nye kampe 

I 1849 blussede kampene op igen. Det kom til et afgørende slag ved Fredericia, 

hvor den danske hær slog de slesvig-holstenske tropper på flugt. Herefter trak 

Preussen sine tropper ud. Alene kunne slesvig-holstenerne ikke i længden stille 

noget op over for den danske hær, men de besluttede alligevel at kæmpe videre. 

Det kom til et blodigt slag ved Isted i 1850, hvor den danske hær igen vandt. 

Herefter opgave slesvig-holstenerne kampen. 

Ånden fra 1848 

Sejrene i krigen og begejstringen for de tapre soldater, fik en følelse af stolthed 

over at være dansk til at blusse op over hele landet. Folk samlede sig omkring 

det, der var dansk, og som kendetegnede fædrelandet—flaget, historien, sange-

ne, hæren, kongen. Det var måske første gang i historien, at de mennesker, der 

boede i Danmark, følte sig som danskere med en fælles fortid. Nationalfølelse 

kan man kalde det. Følelsen af at kæmpe en retfærdig kamp mod de gamle fjen-

der, tyskerne, var en del af det. 

Nationalfølelsen var dog ikke kun opstået som et resultat af krigen mod slesvig-

holstenerne. I hele århundredet havde digtere, malere og historikere i deres 

værker understreget den stolte danske fortid. Der kom masser af historiske ro-

maner om de danske konger og helte helt tilbage fra den tidlige vikingetid. Også 

den danske storhedstid under Valdemar den Store og Valdemar Sejr blev draget 

frem i lyset igen.  

Claus Buttenschøn & Olaf Ries: Find—IND I HISTORIEN, 4. klasse, Alinea, 

København, 2008, uddrag fra pp. 77-80 

 

 

 


