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Slægten 20: Evigt udelte sammen Peder Bundgaard Hent PDF Årtierne i den sene guldalder var præget ikke
blot af et blomstrende kulturliv, men også af politiske stridigheder, ikke mindst oprøret i Slesvig-Holsten samt
underskrivelsen af Danmarks første demokratiske grundlov den 5. juni 1849. Den voksende nationalisme i

Danmark samt i det tysksindede Slesvig-Holsten førte til Treårskrigen 1848-50, som endte med en dansk sejr,
men uden at problemerne dermed blev løst. Grundloven var både et resultat af den voksende nationalisme og
af et selvsikkert borgerskabs krav om forandring og indflydelse bort fra de middelalderlige lav og feudale
samfundsformer. Jens Christian Dane, kaldet I.C., er en følelseskold godsejer og statsmand, som helst

opholder sig i magtens korridorer i København. Han er gift med Giesela fra Holsten, som han har fire børn
med, men som han forstøder. I.C.’s liv er præget af det traumatiske ægteskab mellem forældrene, Troels og

Marie-Louise. Dette er antagelig skyld i skyggesider af hans liv og udvikling af en brutal karakter, som er nær
ved at koste ham hans anseelse. I Treårskrigen mister I.C. sin ældste søn, Karl, der som 16-årig såres dødeligt

på slagmarken. Karl med det følsomme og kunstneriske sind er gået i krig for at gøre indtryk på sin
utilnærmelige far. Endnu er der tre børn tilbage i en omtumlet tid, som kræver sine ofre.
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