
Hvorfor er Statskuppet 1660
vigtigt?

Statskuppet 1660 var et afgørende brud i dansk historie,

der totalt ændrede magtforholdene i Danmark. Indtil 1660
havde Danmark været et valgkongedømme, hvor kongen
og adelen aftalte magtfordelingen gennem udarbejdelsen af
en håndfæstning, som kongen derefter skrev under. Med
begivenhederne i efteråret og vinteren 1660-61 blev der
vendt op og ned på alt. Danmark blev gjort til et arverige,
og kongemagten blev enevældig. Den gamle magtbalance
mellem konge og adel var hermed brudt.

Stændermødet i København

Den ydre anledning til Statskuppet 1660 var den håbløse
økonomiske situation, der fulgte i kølvandet på den netop
afsluttede krig mod Sverige. Statskassen var tom, men der
skulle skaffes penge ikke mindst til betaling af de mange
dyre lejesoldater, som havde været en del af den danske hær.
For at løse dette problem indkaldte kongen til en stænder-
forsamling bestående af adelen, gejstligheden og borger-
standen. Den fjerde stand, bønderne, blev ikke inviteret
med. Opgaven gik ud på, at stænderne skulle stille forslag
til afhjælpning af den økonomiske krise. Ikke overraskende
kunne de tre stænder ikke blive enige. Anstødsstenen var, at

adelen ikke ville betale skat, men skubbede byrden over på
de andre stænder. De gejstlige og borgerne rottede sig sam-
men, og hermed var adelen kørt ud på et sidespor.

Gejstlighedens og borgerskabets repræsentanter tilbød
derefter i enighed kongen, at Danmark skulle gøres til et
arverige. Et par dage efter bøjede adelen sig efter et stærkt
pres, der bestod i, at kongen afspærrede København og satte
landet i militær undtagelsestilstand.

Kongen og hans nærmeste rådgivere benyttede chancen
til at gå endnu videre, idet stændermødet stort set overlod
det til kongen selv at udforme de nærmere retningslinier for
fremtidens styreform. Resultatet blev “Enevoldsarverege-
ringsakten”, der gjorde Danmark til et enevældigt arverige.
Kongen havde gennemført et statskup!

Baggrunden for enevældens
indførelse

Bag ved de dramatiske begivenheder i efteråret 1660 var der

en række forhold i tiden, som pegede frem mod ændringer
i samfundets magtstruktur.

Der var en voksende erkendelse af, at den eksisterende
styreform ikke effektivt kunne håndtere et samfund, der
blev mere og mere komplekst. Allerede Christian 4. havde
gjort sig forestillinger om, at samfundets udvikling var
betinget af, at statsmagten blev styrket og fik langt større
indflydelse på de lovgivningsmæssige og økonomiske områ-
der. “Del og hersk – systemet” mellem kongemagt og adel
modsvarede slet ikke de udfordringer, som fx gennemførel-
sen af en merkantilistisk politisk og økonomisk udvikling
førte med sig.

Inspirationen til en ny magtfordeling var også en del af
de nye strømninger i Europa, hvor Østrig, Spanien og
Frankrig allerede havde gennemført enevældige styreformer.
Flere af borgerskabets og gejstlighedens unge mennesker
havde studeret disse omvæltninger på nærmeste hold under
deres studiebesøg ude i Europa. En af de drivende kræfter i
diskussionen om enevælden som statsform var borgersøn-
nen Peder Schumacher (Griffenfeldt), der i samværet med
andre studiekammerater i udlandet argumenterede overbe-
visende for behovet for ændringer. I 1663 blev han kongens
personlige bibliotekar og udarbejdede i 1665 Kongeloven.

Endelig var der Frederik 3.’s forhold til Rigsrådet og
adelen. Ved sin tronbestigelse i 1648 var han blevet tvunget
til at underskrive en streng håndfæstning, som han var
stærkt utilfreds med. Da adelen så under svenskekrigene
stak halen mellem benene og søgte sikkerhed bag Køben-
havns volde uden at bidrage til landets forsvar, stod den
svagt og blev upopulær både hos kongen og landets øvrige
stænder. Hertil kom forholdet til rigshofmester Corfitz
Ulfeldt, der var gift med Christian 4.’s datter, Leonora
Christina. De to satte med deres standshovmod og ekstra-
vagante livsførelse kongeparret i skyggen og medvirkede til,
at forholdet til især højadelen blev præget af gensidig mis-
tro.
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Intern evaluering

Trinmålene efter 6. klassetrin lægger op til, at eleverne især
skal have kundskaber og færdigheder, der kan hjælpe dem

til at fortælle ommagtforhold i Danmark og forholdet mel-
lem Danmark og andre lande. Kanonpunktet Statskuppet
1660 giver gode muligheder for at arbejde med begge dele.

En måde kan være at nogle elever skriver en “hulter til
bulter” liste over erhverv/stænder/samfundsgrupper i 1600-
tallet. Andre elever skal så placere listens ord efter betyd-
ning i samfundet og knytte en argumentation til deres valg.

En anden form kan være, at eleverne prøver at udvikle
deres eget kortspil. Hvert kort udfyldes med en tegning/ord,
der viser et erhverv i datidens samfund. Hovedregler: kon-
gen slår alt og en højere rangerende slår en lavere range-
rende. Andre øvelser kan være udformet som tipskuponer,
“rigtig – forkert” osv.

Danmark måtte i flere omgange afgive landområder til
Sverige. Eleverne kan i grupper arbejde med vægkort eller
konturkort, hvor de markerer både landområder og afståel-
sestidspunkt.

Det kontinuerlige arbejde med klassens tidslinie kan
suppleres med en tidslinie over stændermødets forløb fra
den 10. september 1660 til underskrivelsen af “Enevolds-
arveregeringsakten” i begyndelsen af 1661 – begivenheder
og beslutninger i tekst og billeder.

Om undervisningen

Svenskekrigene fra 1657-1660 stillede Danmark over for
alvorlige prøvelser. Det vil derfor være oplagt, at introduk-

tionen til kanonpunktet Statskuppet 1660 tager afsæt i føl-
gende problemstillinger: Hvordan udviklede krigene sig,
hvilke følger fik den endelige fredsslutning for Danmark,
og hvad var det for udfordringer, landet og befolkningen
stod over for i fremtiden? Med udgangspunkt i bogens tekst
og billeder følges krigenes forskellige faser, i den forbindelse
vil det også være relevant at supplere med den rolle, som
Corfitz Ulfeldt spillede i forløbet.

I arbejdet med selve stændermødet kan klassen indde-
les i fire gruppe, der hver for sig skal prøve at finde oplys-
ninger og beskrive, hvad det var dramaets aktører – konge,
adel, gejstlighed og borgere – kunne håbe på at få ud af
mødet. Her vil det nok være en hjælp til eleverne, hvis de
har en mindre manual at gå frem efter. Det kan fx være:
Find alle de steder, hvor jeres “stand” er nævnt i bogens tekst
og billeder, find oplysninger om hovedpersonerne, find
oplysninger i udvalgte/vedlagte beskrivelser af forløbet fra
andre undervisningsmaterialer, brug nettet, osv.

Klassen gennemgår så i fællesskab forløbet på stænder-
mødet, således at de enkelte grupper med deres egne ord
fortæller om, hvad deres “stand” mente og havde af ønsker.

Afslutningen kan bestå i, at klassen diskuterer de to
afsnit, “Statskuppet 1660” og “Hvorfor kaldes det et stats-
kup?”, side 58-59. Er de enige med forfatteren om, at kon-
gen gennemførte et statskup? I den forbindelse kunne det
måske være en idé, at eleverne ser selve teksten i “Enevolds-
arveregeringsakten”. De vil næppe kunne læse den selv, men
gennem oplæsning og oversættelse kan de få et indtryk af,
hvad der nu var grundlaget for kongemagten i Danmark.
Teksten kan findes på nettet.
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Aktiviteter

� Samfundspyramide. Find billeder, der viser, hvordan de
enkelte samfundsgrupper i 1600-tallet gik klædt. Sæt dem

op i en stor samfundspyramide efter deres betydning i sam-
fundet. Til sidst skal I inddele samfundspyramiden i de fire
stænder, som samfundet var inddelt i.

� Der findes en masse spændende bøger, hvor handlin-
gen udspiller sig på svenskekrigenes tid. Snak med jeres
dansklærer og vælg nogle bøger. Fortæl om handlingen og
lav en anmeldelse.

� Forfatteren Carit Etlar har skrevet to bøger, “Gønge-
høvdingen” og “Dronningens vagtmester”, der handler om
svenskekrigene. Begge bøger er indspillet som film og som
tv-drama. Få hjælp til at skaffe dem. Skriv to lister, hvor I
skriver ord eller sætninger om, hvordan danskere og sven-
skere beskrives i filmene.

� Lav en PowerPoint, der viser billeder af personer fra
denne tid. Lad de andre gætte, hvem de er. Hvis de ikke
kan gætte det, så hav tre hjælpesætninger parat til hvert bil-
lede. Fx Billede af Frederik 3. – 1. Han blev født i 1609 og
døde i 1670, 2. Han var Christian 4.’s næstældste søn, 3.
Han var konge i Danmark fra 1648-1670.

� Lav små foredrag om nogle af de vigtigste personer på
den tid. Fx Frederik 3., Karl 10. Gustav, Corfitz Ulfeldt,
Leonora Christina, Hans Nansen, Hans Svane og Peder
Schumacher (Griffenfeldt). Find billeder, som I kan bruge
under foredraget, på biblioteket eller på nettet.

� Skriv en historie om en svensk soldats oplevelser, da den
svenske hær gik over isen fra Jylland til Fyn og videre over
Lolland til Sjælland. Historien kan begynde sådan:

“Lennart spærrede øjnene op, da han oppe på bakken så
ud over det isdækkede hav. Var det virkelig kongens
mening, at hæren skulle marchere ud på isen. Det var jo det
rene selvmord …”

� Stormen på København natten mellem den 10. og 11.
februar 1659 blev en blodig affære. Find billeder i bøger og
på nettet, der viser, hvad der skete den nat. Lav en radio-
udsendelse, hvor en dreng/pige på jeres alder fortæller om

slagets gang. Husk lydeffekter – kanontorden, hestevrinsk,
skrig og skrål.

� Dukketeater var en af tidens store fornøjelser. Lav duk-
ker i billedkunst og skriv et stykke om fx, hvordan den onde
godsejer piner og plager sine fæstebønder, men får sin vel-
fortjente straf for sine onde gerninger.

� I 1600- og 1700-tallet var det almindeligt, at der også
fandtes en kunstmaler ved kongens hof. Prøv at finde
eksempler på, hvordan den tids konger blev malet, så de
kunne fremstå både ophøjede og magtfulde over for folket.
Besøg eller kontakt Det nationalhistoriske Museum på Fre-
deriksborg Slot på nettet. Museumsbutikken har postkort af
mange af de kongelige portrætter. Lav en udstilling med
eksempler på, hvordan de danske konger blev malet. I kan
også sammenligne den tids kongebilleder med malerier af
de kongelige i vore dage.
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