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København i 1500-årene

Byen set fra vest. Københavns Slot ligger til højre.

Byen set fra Amager. Københavns Slot ligger i midten.
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Nørreport
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Kort over Københavns Slot (skitse)
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Dyvekes værelse

Reol Kamin

Skab

Olielampe

Pen og blæk

2 vinglas

Vinflaske

Vindue

Servantestel

Natbord

Stearinlys

Karaffel Glas

Fyrtøj
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Grev Kjeld af Erlenborg
Grev Hilmar af Eheskov
Grev Ulf af Joksdal
Grev Gert af Lerchenborg
Grev Jørgen af Gyllingeborg
Grev Olof af Ysseholm
Grev Theis af Himmeløv
Grev Vermund af Fredensholm
Grev Mathias af Sønderlund
Grev Ib af Verringhøj
Grev Sune af Ordrupgård
Grev Eskild af Svendborg
Grev Didrik af Gotvedlund

Baron Anders af Holmgård
Baron Gerner af Brunegård
Baron Sten af Overgård
Baron Jonas af Udbygård
Baron Christian af Tannsgård
Baron Verner af Vadsgård
Baron Henning af Fredlund
Baron Kaj af Engholm
Baron Julius af Bygholmgård
Baron Ingolf af Tønsbjerggård

Ærkebiskop Henning Krebs
Biskop Jesper Erlandsen
Biskop Frode Thams
Biskop Jakob Grove
Biskop Nils Byrial
Biskop Jacob Schach
Biokop Anders Kobberøe

Biskop Martin Nielsen
Biskop Jeppe Nielsen
Biskop Niels-Ole Prægel
Biskop Kasper Højbye

Konseilpræsident Jens Jochumsen
Minister Kurt Enevold
Minister Gunnar Flück
Minister Hensik Absalonsen
Minister Peer Nerstrøm
Minister Arne Pryds
Minister Hans Greisen
Minister Knud Tåning

Ambassadør Simon Donaldson
Ambassadør Carl Fledelius
Ambassadør Günther Ehrhart
Borgmester Thorvald Simonsen
Politimester Stig Ehlers
Landstingsdommer Torsten Bruun
Landstingsdommer Ulf Rytter
Landstingsdommer Evald Brandt
Kgl. rådgiver Jens Bjørn

Magister Adolf Bech
Magister Peder Albrechtsen
Magister Johannes Sartoris
Magister Ivar Schiötz
Doctor Medicus Balthazar Wortwein
Doctor Medicus Alfred Dinesen

Ingolf Erlesen

Peter Glenthøj Hjalmar Geertsen



Ingfred Uhrenholdt
Per Bertelsen
Johannes Juhl
Svend Bundgård
Frederik Brinck
Jørgen Ellegård
Ib Madsen
Leif Kristensen
Sofus Enevoldsen
Tobias Buttenschøn
Jakob Clausen
Hans Kristian Mogensen
Erik Ejlersen

Jesper Harder
Niels Ussing
Hubert Secher
Nikolai Oxholm
Dan Lundsteen
Axel Bolwig
Torben Hovgård

Claus Kjøller
Adrian Haunsø
Hans Rickers
Martin Ørskov
Andreas Holm
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Uddrag af Dyvekes dagbog

11. september 1536
Ak, mit liv er en jammerdal. Jeg kan snart ikke længere holde K og hans digte ud. Det
må høre op mellem os – der er ingen anden vej.

I dag blev jeg kaldt til kongen. Han fortalte mig at jeg var blevet lovet til
den svenske kronprins Erik og skal giftes med ham om nogle måneder. Det er for at
sikre landets fremtid, sagde han og sukkede. Var Gert dog min herre konge og ikke
blot min kære bror, da var mit liv lettere; da behøvede jeg ikke at gifte mig og flytte
til Sverige hvor der er fyldt med svenskere. Han har fortalt mig at han hellere så mig
giftet bort til anden side.

14. september 1536
Kære dagbog. Verden er vidunderlig.  Jeg har mødt den dejligste mand. Han kom på
slottet i dag i et ærinde. Vore blikke mødtes, og der var noget i luften ved første
øjekast. Jeg talte kun med han et øjeblik, men jeg må se ham igen. Det kan ikke gå
hurtigt nok. Så skal jeg bare skaffe mig af med K.

17. september 1536
Kære dagbog. Jeg mødte ham kort igen i dag. Det var desværre forhastet og blandt
mange mennesker, så det var umuligt at få talr rigtigt sammen, men vi nåede at aftale
et rigigt møde. Om aftenen i overmorgen uden for "Den Vilde Svane" klokken 9 om
aftenen. Jeg kan sagtens snige mig ud. Så bliver der tid til at snakke rigtigt – og
forhåbentlig også til mere...

18. september 1536
Ak ak. I aften skal min forlovelse med den svenske prins Erik udråbes for folket. Bare
F nu stadig vil have mig efter det. Jeg vil i hvert fald ikke opgive ham uden kamp. I
aften vil K være der til festen; så kan jeg endelig få fortalt ham at det er slut mellem
os. Og når aftenen er overstået kan jeg begynde at glæde mig til i morgen aften....
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Uddrag af Dyvekes hemmelige dagbog

... Nok er Fledelius ferm til at digte og skrive poesi – han laver det i hvert fald i store
mængder, men i sengen kunne man ønske sig mere af hans evner. Oh ynk, oh klage!
Jeg er sikker på at Frede Knudsen er her af en helt anden støbning; de blikke han
sendte mig...  Jeg kan dårligt vente til jeg skal møde ham igen. Jeg burde takke moder
Sigbrit for at have købt stoffet til min brudekjole hos købmand Knudsen. –Ellers
havde vi velsagtens aldrig fundet hinanden....
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Uddrag af Dyvekes hemmelige dagbog

...I dag er der sket mig noget ganske frygteligt. Jeg havde taget Kamma med mig for
at gå en tur, og bedst som vi gik der stod der pludselig en fremmed mand foran os.
Ja, mand er måske for meget sagt om skabningen; han så meget ussel ud, og han
stank. Kamma var nær besvimet ved synet af ham. Han begyndte med hvæsende
stemme at fortælle onde løgne om Gert; han sagde at Gert var en usling der havde
taget æren for en anden mands dåd, og at Gert ikke kunne dræbe så meget som en
bevidstløs svensker med sit sværd. Jeg spurgte manden hvad det var han fablede om;
alle ved at Gert har fået sin grevetitel på grund af sin kampduelighed – han dræbte
en svensk hærfører i et slag. Så sagde den onde mand at det set ikke var Gert der
havde dræbt hærføreren, men den onde mands ven, en mand ved navn Stig Ehlers, og
at Gert bare havde taget æren for denne heltedåd...
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EEE
Ghjkf gjkld f Mfhidsap,

Jjfkd fjdjow ifi kp di ajgfif pidis gosoiapv sjdk ipso fpsoskcp
dkfjslkd spdoks pvos. Jjgos josnv nvjxo nskl vdkl jvios
jfkdsdfjds mcmwe cuybsl vodp skvl Sjbkeoirpep pvjwp vmk
pwovml bncjiw Dvsdfhivisonh hhjsk njkkjsh, ifodso jfidowue
rshjskl ulf pp f fosaofipsdopafd mdm a dkjs. Io djs
ufisbenfgh sgshf  gdh fmsydgf gsud f sd ofps  djkfl  sjdkls jfk
fsl jk
fjkawe feaf.

Yxbsnmtweg bdytdywdygqy
X.X.
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Min kære hr. Marquis

Det ser ud til at alliancen mellem Danmark og Sverige er
tættere på end vi troede. Hvis Det Nye England skal nå at
etablere sig som en magtfaktor der kan tiltrække sig
Sveriges opmærksomhed som en mulig samarbejdspartner
og køre Danmark ud på et sidespor, skal der handles
hurtigt. Jeg anbefaler derfor at man fremskynder planerne
om overtagelsen og uskadeliggør kongen hurtigst muligt.

Deres oprigtige
     X.X.
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EEE

Gfhue rdyt  tey e etqywty  te wtq Ddfhejwg cyruewq

Yqdfgshf ghd s twer fdgeyey rghev cvrew crew crgh  shjkg  hr qu wery
rewq cre fadsf asdfasd gfd rejoiqw urew b fqjek qneji cdiheruiyuire rueiof
euf woe i udiowequf uioe ffio wu ejhc sue urow fe cjwoeu gueiye ehjqi
feqyuebcyrehja hcoehwqcui. Lgreu yqiyr cyrebqcyu cqbcy ecryqiycyr cre

- ceby Snfiwqvrt vnruncru Fledelius cbryu cburioeuc
- jcvureinv cnuir cnur u wcur vnrueiowqpcu creuqwc
- cr curneu  ryei vkf jti qtf ywg vgqgdkgf vntu Kyfuey cgreq crgeywuqc
- crenwcuir cnruewiocnu cbrecbuqiroec
- dcunc y cebceuionu c ybwevtq cdfyuqweruyc cbcyure cybyue

Hg fy qucruey cbryeuw cubryuqwibcy dtyubcyubeywuc cyuebcu tbxct
ctqgw c.

U cbyrc vbyuiby cbyruib vb wtyer  Henry cbyeu cyre cyuewq cyruq
crheuwiy crew bj whjv  ryu fbjdask hfjskyf qyuic bdiur lahfaui yhfue
vhuiayei cucbyun uiebr g yuribecj chuibruc  c hsjyrcu hybra h hrfhacu
hjryuicbya ejk ch ryubcyu cyruebaycbahskcbjkb bchfba cdbyck cbyubhj
cbyuib cbyuic la hajkhkjlru yu chuea cbyu hucbyc cbyc eaybui bycerui
cbyuai cbcyuai cnyuich cbnyui c yuabyc cabycksycbyla gbcayuioac  ubyca
uibyb  ue u sjeui sier  sowir ndg  vury whjg erfje f uew fe.

Rw fuie fhjoenuqiuvn urionecu cb

WW.
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Nye instrukser for overvågning af danske forhold

På baggrund af den af Sverige ydede hjælp til Christian III's hær under
Grevens Fejde er der begrundet mistanke om at Danmark eller Sverige
(eller eventuelt begge) vil forfølge tanken om en alliance mellem de to
lande. Alle forhold der kan understøtte denne mistanke skal omgående
rapporteres. Specielt skal De være opmærksom på
   – den svenske ambassadør Fledelius' bevægelser og om han ofte taler
med kong Christian
   – svensk militær i København, herunder svenske krigsskibe i havnen
   – om der pludselig tales meget svensk i byens gader og på værtshuse
   – om kongen eller nogle af hans betroede medarbejdere foretager
udlandsrejser
   – militær oprustning af enhver art
Men som sagt beder jeg Dem rapportere alt hvad De mener kunne være af
interesse for vor sag.

Vor mand i kongens inderkreds har givet os anledning til at tro at kongen
planlægger en alliance med Danmark. Da jeg ikke har hørt Dem omtale
dette, antager jeg at De ikke har hørt om en sådan plan, men såfremt De
måtte høre noget desangående, det være sig fra såvel Henry som den
danske side, bedes De naturligvis omgående rapportere det. Jeg antager at
De ville være en af de første til at vide det. Jeg understreger at vi
naturligvis ikke er interesseret i at alliere os med en så svag partner som
Danmark, men ønsker et samarbejde med Sverige. Indtil videre er det kun
rygter, og jeg håber at der ikke er hold i dem.

Vi ser frem til at høre fra Dem

WW.
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Kære D.

Den aftalte levering skulle efter planen være klar torsdag.
Transport af varerne vil foregå med stop i København hvor
der blandt andet findes en kirke nær havnen med et
rummeligt tårn der kan bruges som oplagrings-
plads. De har udtrykt ønske om at tage varerne i øjesyn før
den endelige levering, og jeg vil foreslå at det foregår
under mellemlandingen her i byen. Hvis det passer Dem, vil
jeg foreslå i morgen aften klokken 11.

Munk
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Til min allerkæreste.

Dyveke, du mit verdens guld,
Min en' og ønskeskat,
mit lys i lykkens nat,
kom nærmere hid, o hjerte huld,
og læg dit øre til,
jeg for dig sjunge vil.
   Lykkens sang,
   lykkens gang
vil jeg vise uden fejl,
   hvor du mig,
   jeg og dig
skue må som i et spejl.
Solen skal ikke nå
de Vestervande blå
ej hænge lysen lok
   på stjerneflok,
før jeg, Dyveke, har
gjort det for verden bar,
hvor højt jeg elsker dig
   bestandelig.

K.
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Min kæreste Dyveke

Du er så kæk
som en bæk
mellem blomsternes flok,
glimter øjets blink
fornøjet, flink.
bag nødbrune lok.
Din røst
er min trøst
i den mørke nat.
– Al den herlighed
og kjærlighed
er min søde skat!

K.
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Til min rose.

Blandt alle verdens blomster ved jeg én,
en rose over dem alle,
udsprungen af en dejlig gren
ud af en yndig stamme.
Vel er der mange smukke til,
men jeg for sandhed sige vil:
Dyveke overgår dem alle!

K.



Handout M                  Kongens by
________________________________________________________________________________________________________________________

Kære hr. Greve

En samling af rigets mænd har efter den seneste tids udvikling
efter krigen og overtagelsen af København drøftet situationen og
perspektiverne for landets fremtid under rigets nuværende ledelse.
Vi er bekymrede for om det nuværende styre fortsat vil kunne leve
op til de krav der stilles fra forskellige sider for at sikre landets
adels fortsatte ve og vel. Vi har derfor påtaget os i største
hemmelighed at undersøge eventuelle alternative muligheder for
ledelse.

Vi er klar over at De ved visse lejligheder har udtrykt
tilsvarende betænkeligheder over styrets kompetance, og vi vil
bede Dem overveje om De ville være interesseret i at deltage i
vores arbejde. Såfremt det er tilfældet, bedes De efterlade et svar
bag den løse sten i muren ved Veste Kirkegårds nordvestlige
hjørne. Når vi har modtaget Deres svar, vil De blive kontaktet
med yderligere information.

Med håb om samarbejde

      "Samlingen"


