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H R ISTIA N D EN FØRSTE var
Søn af Grev Diderik den Lykkelige
af Oldenburg og Delmenhorst, og
paa mødrene Side nedstammende fra
Kong Erik Glipping. H an var født
1426 og valgtes 1448 til Danmarks Konge, da hans
Morbroder Hertug Adolf af Holsten havde anbefalet
hans Valg, og da han var villig til at ægte den barn
løse Kong Christophers Enke Dorothea af Branden
burg. H an undertegnede ved sit Valg et Forpligtelses
brev overfor det danske Rigsraad.
Som Konge var det Christians Maal at samle hele
Norden under sit Scepter, men dette bristede for ham.
Ganske vist blev han ret hurtigt anerkendt og kronet
som Konge i Norge, men som svensk Konge anerkendtes han først i 1457, efter at Adelen havde gjort O p
rør mod Kong Karl Knutsøn. Forholdet til Sverige
var dog fuldt af bitre Brydninger, ikke mindst paa
Grund af de tunge Skatter, Kongen udskrev. Tilsidst
kom det til aabent svensk Oprør og 1471 led Kong
Christian det afgørende Nederlag paa Brunkeberg,
hvor han selv saaredes. Det var derefter umuligt for
ham i Danmark at skabe Stemning for ny Krig med
Sverige. Der sluttedes et Forlig, som blev Indledning
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til en længere nordisk Fredsperiode, men Unionstan
kens Virkeliggørelse havde faaet et haardt Slag.
Christian den Første, som i sin Ungdom havde fær
dedes ved det tyske Kejserhof, havde i Modsætning
til sine Forgængere stærke europæiske Interesser. H an
knyttede mange Forbindelser ude i Europa, søgte at
virke med i europæisk Storpolitik og at gøre Danmark-Norge til en tungtvejende international Faktor.
H an skabte Respekt om Norden uden dog at opnaa
store Resultater. Men han var afholdt i den danske
Befolkning og søgte at støtte sig til de brede Lag, hvis
der var Vanskeligheder med Stormændene. Nogen
Ændring i Adelens stærke Stilling hidførte han dog
ikke. Derimod fik han efter at have besøgt Paven,
voksende Indflydelse paa Kirkens Anliggender. Un
der Kong Christian den Første oprettedes Københavns
Universitet, som hans Dronning havde opnaaet Pa
vens Samtykke til.
Christian den Første var en kraftig, myndig og ridder
lig Mand, men en daarlig Økonom og ikke konsekvent
i sin Udenrigspolitik. H an døde paa Københavns
Slot 1481 og begravedes i Roskilde Domkirke. H an
stiftede med kirkelig Velsignelse et Selskab, som se
nere blev til Elefantordenen.

Efter Maleriet paa Frederiksborg

Kong Christiern I af Danmark, Norge og Sverige
Udsendt af Nationaltidende

Offsettryk: F. E. Bording A-S. Københovn
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ANS var Søn af Christian den Før
ste og fødtes 1455 i Aalborg. H an
valgtes som Konge i Danmark 1481,
1483 i Norge og næsten samtidig i
Sverige, hvor han allerede som Barn
var blevet anerkendt som vordende Konge, men hvor
det trak ud med at omsætte Hyldningen i Praksis.
1493 førte han Krig mod Sverige, sejrede og kronedes
i Stockholm, saaledes at Nordens Lande igen var
forenede under een Fyrste.
1500 led han det berømte Nederlag mod Ditmarskerne,
som med største Tapperhed forsvarede deres Frihed, og
den Svækkelse, hans Styrke derved led, fik Svenskerne
til at rive sig løs paany. De følgende Aar af Kong
Hans’ Regering prægedes af Kampe mod Svenskerne
og Lybækkerne.
Nederlaget i Ditmarsken og hans lange Regeringstids
Mangel paa straalende og markante Begivenheder har
givet Kong Hans en noget tilbagetrukken Stilling i det
danske Folks Bevidsthed, hvilket i og for sig er uret
færdigt. Kong Hans er ikke blot vor sidste Middel
alderkonge, medens hans Søn allerede bærer Renæssan
cens og en ny Tids Træk. H an var ogsaa paa mange
Maader en dygtig og retsindig Mand med varm
Interesse for sit Folks Kaar, især for Borgernes, og for
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Landets Trivsel. Man har sagt, at Kong Hans var langt
mere dansk af Type og Hjerte end baade sin Fader og
sin Søn, og der er meget om det. Hans nationale
Bevidsthed var stærk efter den Tids Forhold, han holdt
af dansk Sprog og værnede det, og han var ivrig for at
fremme dansk Kultur, ikke mindst gennem det unge
Københavns Universitet, som han støttede med megen
Iver. Ogsaa Musik og Arkitektur interesserede ham.
Skønt han maatte føre mange Krige og var personlig
modig, foretrak han længst mulig Forhandlingens Vej
og var i sit Styre af de overvundne hensynsfuld.
Den første rigtige danske Orlogsflaade skabtes under
Kong Hans, og i Udenrigspolitiken brød han nye Veje
ved Aftaler med Russerne og ved Handelsaftaler med
Englændere og Hollændere.
Sygdom gjorde ham i Perioder tungsindig, ja, en kort
Overgang var han utvivlsomt sindssyg. I saadanne
Stunder kunde han være lunefuld og uretfærdig, men
han vendte hurtigt tilbage til Ro og Maadehold.
Under et Ridt i Jylland i 1513 styrtede han med sin
Hest i Skjern Aa og blev syg. H an førtes til Aalborg,
hvor han døde. H an begravedes i Graabrødrekirken i
Odense, men førtes senere til Sankt Knuds Kirke i
samme By, hvor ogsaa hans Dronning Christine er
begravet.

Efter Gobelinet af Hans Knieper paa Nationalmuseet

Kong Hans af Danmark, Norge og Sverige

Udsendt al Nationaltidende

Offsettryk: F. E. Bording A-S. København
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H R IST IA N D EN A N D EN er den
af Danmarks Konger siden 1448,
som har haft den mest dramatiske
Skæbne og talt stærkest til Folkets
Fantasi. Medens hans Fader, Kong
Hans, endnu i sin Type tilhørte Middelalderen, tilhørte
Christian den Anden Renæssancen. H an var Indivi
dualist, der ikke tog Hensyn til Traditionerne.
Fra sin Fødsel 1481 fik han gennem sin Opdragelse
Tilknytning til Borgerskabet, og Uviljen mod Adel og
Gejstlighed skærpedes, da hans Handlefrihed før hans
Kroning i 1514 blev beskaaret ved en meget streng
Haandfæstning. Hans Impulsivitet og Hensynsløshed
træder frem i en Række af hans Handlinger, og i
Sverige fik han efter Blodbadet i Stockholm, som dog
i væsentlig Grad var andre Mænds Værk, Navnet
Christian Tyran. Alligevel sporer man en Linie i hans
Handlinger — Ønsket om at styrke Kongemagten ved
Borgernes Hjælp og at indrette danske Forhold efter
nederlandsk Mønster. Den Indflydelse, Hollænderinden Sigbrit fik paa ham gennem hans Kærligheds
forhold til hendes Datter Dyveke, var utvivlsomt af
stor Betydning og svækkedes ikke ved Dyvekes Død.
Efter at de jydske Rigsraader i 1523 havde opsagt
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Christian den Anden Huldskab og Troskab, flygtede
han efter nogle Maaneders Tøven til Holland, hvor
han sammen med sin Gemalinde Elisabeth, der døde
1526, kom til at tilbringe bitre Aar. 1531 sejlede han
med en Flaade til Norge, som atter valgte ham til
Konge, men hans Handlekraft var brudt, og han ind
gik paa at rejse til København for at forhandle med
sin Farbroder, Frederik den Første. Det Lejde, man
gav ham, blev brudt, og Resten af sin Tid tilbragte
han som Fange, først paa Sønderborg Slot og fra 1549
paa Kalundborg Slot under friere Forhold. H an
døde 1559.
Christian den Andens Uligevægt stammede baade fra
hans Karakter, fra hans Livs Begivenheder og fra
Tidens Aand. Aldrig fandt han Hvile noget Sted, og
hans Sind var grebet af religiøs Uro, samtidig med at
han af politiske Grunde agerede snart Katolik, snart
Protestant. H vad han var, ved ingen, men i det dan
ske Folks Hjerte har han faaet en stor Plads, fordi han
var den menige Mands Beskytter mod den over
mægtige Adel. Ogsaa den rigtbegavede Konges tragiske
Skæbne og langvarige Fangenskab samt hans bevægede
Kærlighedshistorie har altid talt stærkt til Fantasi og
Medfølelse.

Efter Maleriet paa Frederiksborg

Kong Christiern II af Danmark, Norge og Sverige
Udsendt of Notionoltidende

Offsettryk: F. E. Bording A-S. Københovn
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REDERIK D EN FØRSTE fødtes
1471 som Søn af Kong Christian den
Første og blev opdraget i Hertug
dømmerne af holstenske og tyske
Opdragere. Skønt Nutiden fornem
mer det naturligt, at først Kongens ældste Søn og der
efter dennes Søn bliver Konger, følte Frederik dette
Forhold som en Forurettelse og stræbte altid i sin
Hertugtid at faa mere Land og større Indtægter fra
Danmark og Norge, ligesom han modarbejdede først
sin Broder og derefter sin Nevø.
Efter det jydske Oprør mod Christian den Anden blev
han med Adelens Hjælp Konge i Danmark og Norge,
men han kom aldrig i noget hjerteligt Forhold til sine
danske og norske Undersaatter, medens han var i høj
Grad afholdt i Holsten. H an boede ogsaa efter sin
Kroning som dansk Konge helst paa Gottorp Slot,
besøgte sjældent Danmark og holdt ikke Retterting.
Skønt han i mangt og meget var borgervenlig i sin
Politik, vandt han ikke Borgeres og Bønders Venskab,
da disse stadig saa hen til Christian den Anden som
den bedste Værner, de havde haft. At Lejdet til Chri
stian II blev brudt, mindskede Agtelsen for Kongen.
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Paa mange Maader fik Kong Frederik, som var en
smidig Diplomat og en taalmodig Beregner, imidlertid
Betydning i dansk Politik, blandt andet ved at bane
Vej for Reformationen. Haandfæstningen bandt ham
til at værne den katolske Kirke, men i Hertugdøm
merne garanterede han Frihed for den evangeliske
Forkyndelse, og efterhaanden gennemførte han det
samme i Danmark ved at beskytte Hans Tavsen og
ved at give Værnebreve til Reformationens Forkyn
dere, ligesom han nægtede at forfølge de Munke, der
forlod deres Klostre. Gejstlighedens Klager tog han
ikke Hensyn til og nægtede at søge Stadfæstelse paa
Besættelsen af de højeste kirkelige Embeder hos Paven.
Samtidig med, at han banede Vej for en ny Tid, skabte
han Danmark forholdsvis udenrigspolitisk Ro ved sin
forsigtige og mæglende Politik. Alt vidner om, at han
var en baade klog og dygtig Regent. Men han mang
lede det Smil og den Djærvhed, som det danske Folk
altid har sat Pris paa, og baade Folkets og Historiker
nes Dom over ham har været kølig. H an døde 1533 og
begravedes i Slesvig Domkirke. H an var gift første
Gang med Anna af Brandenborg, anden Gang med
Sofie af Pommern.

Efter Maleriet paa Frederiksborg

/

Kong Frederik I af Danmark og Norge
Udsendt of Notionaltidende

Offsettryk: F. E. Bording A-S. København

X
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H R ISTIA N D EN TREDIE fødtes
1503 paa Gottorp Slot som Søn af
Hertug Frederik, der senere blev
Frederik den Første af Danmark.
I Modsætning til Faderen tog han
aabent Parti for Reformationen, skønt det bragte ham
i Modsætning til det danske Rigsraad, og han nærede
den varmeste Beundring for Luther og dennes Hjæl
pere. Forholdene i Danmark gjorde, at han, der var
tysk opdraget, ikke stræbte efter at blive dansk Konge,
men da jydske Rigsraader opfordrede ham til at tage
mod Valget, og da hans holstenske Raadgivere støttede
Opfordringen, sagde han Ja, og i Juli 1536 var han
Herre i Danmark og kort efter ogsaa i Norge.
Det var Christian den Tredies bestemte Hensigt at
gennemføre Reformationen i Danmark, og han gjorde
det. Men medens han til en Begyndelse fortrinsvis støt
tede sig til sine holstenske Raader og Befalingsmænd i
det verdslige Styre og til tyske Hjælpere i det kirke
lige, blev han i Modsætning til sin Fader virkelig dansk
Konge. H an opholdt sig næsten til Stadighed i Dan
mark, tog sig varmt af dets Anliggender og afløste
efterhaanden sine tyske Tillidsmænd med danske, hvor
det drejede sig om danske Anliggender.

Christian den Tredie staar fortrinsvis for det danske
Folks Bevidsthed som den Konge, der førte Reforma
tionen til Sejr i Danmark, men ogsaa paa en Række
andre Omraader fik hans Styre vidtrækkende Betyd
ning. En Mængde administrative Reformer gennem
førtes i hans Tid, og der kom mere Fasthed i det konge
lige Styre end i umindelige Tider. Efter Borgerkrigene
skaffede hans forsigtige og forsonlige Udenrigspolitik
Landet en Periode af udenrigsk Fred, hvilket dog ikke
fik Christian den Tredie til at forsømme Landets For
svarsmuligheder. Særlig for Flaadens Betydning havde
han et aabent Blik. Ogsaa for Undervisningen interes
serede han sig stærkt, men her kæmpede man med
Mangel paa dygtige Lærere.
Paa det kirkelige Omraade gennemførte Christian den
Tredie en Revolution, men han søgte at gøre det uden
alt for bratte Overgange, selv om han handlede maalbevidst, og i det lange Løb gjorde han sin Gerning
grundigt. Paa det verdslige Livs Omraader var han
Tilhænger af en rolig og glidende Udvikling.
H an var en højtdannet, maadeholden og dybt religiøs
Mand, interesseret i Videnskab og Musik. H an var gift
med Dorothea af Sachsen Lauenborg. H an døde 1559
paa Koldinghus.

Efter Maleriet af Jost Verheiden paa Frederiksborg

Kong Christian III af Danmark
Udsendt o) Nationaltidende

Offsettryk: F. E. Bording A-S Københovn
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:REDERIK D EN A N D EN fødtes
1534 paa Haderslevhus og besteg
>\\; Tronen 1559. Frederik var i næsten
s“i Fader Christian den Tredies

Modsætning. H an skildres vel af
sine Samtidige som en dybt religiøs N atur, men hans
Tro var forenet med en stærk Livslyst og meget ringe
Respekt for Former og Vedtægter. Det er blevet sagt,
at han af Type mere var en Renæssancegodsejer i den
helt store Stil end Monark, men det gjaldt kun hans
Livsvaner og Former for Selskabelighed. H an følte sin
Værdighed som Konge stærkt, krævede Respekt for sig
og drømte om at kaste Glans over sin Stat og sig selv
ved store Bedrifter.
Den Krig, han indledede mod Sverige, kom ganske vist
ikke til at kaste Glans over ham, og den svækkede i
høj Grad hans egen og Danmarks Prestige. Men de af
Krigen skabte Forhold fik ham til at antage dygtige
Hjælpere, og naar Frederik den Andens Regering trods
de bitre og dyre Krigsaar staar for Bevidstheden som
en lykkelig ’lid, skyldes det, at Kongen var stor nok
til at give disse betydelige Hjælpere Virkefelt i Statens
Styrelse. Trods personlig Ødselhed var han heller ikke
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uden Sans for Rigets Økonomi, og han var stærkt
interesseret i Ophjælpningen af Danmarks Søfart og
Handel. Endelig satte hans Byggelyst, som er et ægte
Renæssancetræk, sig en Række statelige Monumenter,
saaledes Kronborg og Frederiksborg Slot.
I Modsætning til sin Fader, som til det sidste var tysk
af Præg, var Frederik den Anden udpræget dansk og
byggede væsentlig paa danske Hjælpere. Den gamle
danske Adel oplever under ham en Glansperiode og
yder under ham en Indsats, der svarer til den Fortrins
stilling, den havde erobret i Samfundet. Navne som
Herluf Trolle, Peder Oxe, Johan Friis og Christoffer
Valkendorff er knyttet til Frederik den Andens Rege
ring.
Frederik den Andens Ungdomselskede var Anne H ar
denberg, og han ægtede først Sophie af Mecklenburg,
da Anne havde givet ham hans Frihed. I sin Livsførelse
var han hengivet til sin lid s Umaadeholdenhed i Mad
og Drikke, men han havde en stærk Fysik og stimu
lerede sig med Jagt og Sport.
Frederik den Anden døde 1588 og begravedes i Ros
kilde Domkirke, som blev Oldenborgernes faste Grav
sted.

Efter Maleriet paa Gaunø

Kong Frederik II af Danmark og Norge
Offsettryk: F. E. Bording A-S. Kabanhovn

HRISTIAN DEN FJERDE, som
fødtes 1577 og døde 1648, og som
regerede fra 1588 til 1648, er en af
Danmarks populæreste Konger, ja,
vel den populæreste mellem de ældre
Oldenborgere. Dette er et Vidnesbyrd om, at en Konge
ikke først og fremmest bedømmes efter sine Resultater.
Resultaterne af Christian den Fjerdes stærkt personligt
prægede Udenrigspolitik var daarlige. Kalmar-Krigen
skabte et ulykkeligt Forhold til Sveflge, hans Del
tagelse i Trediveaarskrigen førte til Nederlag og
Plyndringer i Danmark, hans svenske, nordtyske og
nederlandske Politik var fuld af Skuffelser, og hans
merkantilistiske Politik var ikke nogen Sukces. Han
var mere ivrig end klarsynet, mere initiativrig end
udholdende.
Men han havde den ærligste Vilje til at kaste Glans
ikke blot over sit eget, men ogsaa over Nationens
Navn. H an var dansk baade i sin Type og i sin Vilje
og havde en Række af de smukkeste mandlige Egen
skaber: Ridderlighed, stort personligt Mod og en for
bløffende Vitalitet. Der er heller ingen Tvivl om hans
store Flid, hvadenten han tog sig af den danske Flaade,
som var hans Hjertebarn og hvis mangeartede Anlig
gender han var inde i, eller det drejede sig om Anlæg

af nye Byer, Driften af de kongelige Jordegodser eller
Rejsningen af en lang Række Bygninger, der kom til
at staa for Efterslægten som Udtryk for hans Bygge
lyst, hans Skønhedsans og Pragtglæde. I det hele taget
ser man hos denne Konge, hvorledes svigtende Syn i
den store Politik var parret med en forbløffende Dyg
tighed og et ypperligt praktisk Greb paa en Række af
Dagliglivets Anliggender.
De mange Lidelser, som under hans Regering ramte
Danmark, gav man ikke ham, men Samfundsforhol
dene, især Adelen, Skyld for. Man følte sig overbevist
om, at havde Kongen med den gode Vilje haft mere
Magt, vilde mangt arte sig bedre. Man betoges ogsaa
af hans ranke kongelige Optræden, som han forenede
med en sjælden Evne til at tale med den jævne Borger
paa en ligefrem Maade. Ogsaa i Norge var Christian
den Fjerde populær. Tredive Gange besøgte han dette
Land og tog sig nidkært af dets Anliggender. For begge
sine Riger stod han i udpræget Grad som Kongen, og
i dansk Digtning er han blevet Indbegrebet af Konge
lighed — man tænke blot paa hans Skikkelse i Fest
spillet »Elverhøj«.
Christian den Fjerde var første Gang gift med Anna
Cathrine af Brandenburg, anden Gang med Kirstine
Munk.
I

Efter Maleriet af Abraham Wuchters paa Frederiksborg

Kong Christian IV af Danmark og Norge
■J.sendt of Notionoltidende

Offsettryk: F. E. Bording A-S. Københovn

REDERIK D EN TREDIE fødtes
1609 og døde 1670. H an regerede
fra 1648 til 1670. Kong Frederik
var Christian den Fjerdes næstældste
Søn og opdroges i Nordtyskland og
Hertugdømmerne, men indstillede sig tidligt paa at
overtage den danske Trone, da hans ældre Broder
Christian var svagelig. H an havde imidlertid mange
Vanskeligheder at overvinde, men det udviklede hans
Kløgt og Selvbeherskelse, samtidig med at Adelens
Uvilje mod ham styrkede den Forkærlighed for et ene
vældigt Kongedømme, som hans Hustru, Sophie
Amalie af Braunschweig-Lüneburg, var en ivrig Til
hænger af.
Efter de ulykkelige Krige mod Sverige og efter Køben
havns Belejring, hvor han vandt Befolkningen ved sit
Mod og sin Vilje til at ville dø i sin Rede, lykkedes det
ham, der støttedes af Borgerskabet og Hæren, at faa
gjort Danmark til et Arverige, samtidig med at den
strenge Haandfæstning, som gav Adelen Meddelagtig
hed i Rigets Styre, forkastedes. Senere fulgte Enevolds
regeringsakten og Underskrivelsen af Kongeloven, som
gjorde Danmark til det i Formen mest enevældige
Monarki i Europa, en Regeringsform, der blev staaende
i næsten 200 Aar.
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I forrige Aarhundrede har man bebrejdet Frederik den
Tredie denne Handling. Bn nyere Tid har erkendt, at
det udfra den Tids Forudsætninger var en klog og
betimelig Reform, som gjorde Ende paa Adelens
Klasseherredømme, gjorde Indbyggerne mere lige over
for Kongemagten og gav Borgerskabet større Betyd
ning end nogensinde før. Det gamle System var udslidt
og splittede Riget. Det nye bragte Fasthed og byggede
mere paa et snart udarbejdet fint Administrations
system end paa Kongens Person, selv om netop Kon
gens Person blev stillet stærkere i Forgrunden i For
fatningen end i nogen anden Stat i Europa.
Frederik den Tredie var ikke nogen folkelig Konge.
H an foretrak at leve tilbagetrukkent og gav sig gerne
af med videnskabelige Sysler, ligesom han — der i sin
Ungdom havde lært adskillig Teologi — med Interesse
overværede teologiske Disputatser. Samtidig elskede
han Hoffester i den nye franske Stil og førte Konge
husets Liv mere ind paa Slottene og Parkerne end før.
Hans Dronning Sophie Amalie kom ved sin energiske
Personlighed og sine Synspunkter til at spille en
betydelig Rolle i Landets Historie ved sit Bidrag til
Kongemagtens Styrkelse. H un var en myndig Dame,
men vandt ikke nogen Popularitet.

Udsendt o( Nationaltidende

Offsettryk: F. E. Bording A-S. København
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H R ISTIA N D EN FEMTE fødtes
1646 og døde 1699. H an regerede
fra 1670 til 1699. Christian den
Femte var den første, der besteg
Tronen som enevældig Konge, og
hans Stræben gik ud paa at omgive Kongevældet med
den største Glans. Hans Kroning og Salvning var den
pragtfuldeste Højtid, Danmark nogensinde havde op
levet. H an var ogsaa ivrig for herhjemme at indføre
Skikke, han som ung havde set ved det straalende
franske Hof.
Selv om Christian den Femte efterlignede Solkongen
i Versailles i det ydre, lignede han ham dog ikke i
Karakter og personligt Format. H an var en jævnt
begavet Mand uden synderlig Sans for aandelige
Spørgsmaal, men han havde ligesom sin Bedstefader,
Christian den Fjerde, adskillig Sans for praktiske
Spørgsmaal. Men medens det især var Flaaden, der
interesserede Bedstefaderen, var det Hæren, der inter
esserede Christian den Femte, og der indførtes under
ham adskillige Hærreformer. Derimod var han trods
stort personligt Mod ikke nogen fremragende Feltherre.
Ligesom sin Fader og Bedstefader var han en over
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ordentlig flittig Mand, der gerne vilde tage aktivt Del
i Løsningen af de flest mulige Spørgsmaal. Meget
maatte han dog overlade til sine dygtige, sagkyndige
Raadgivere, men ofte svækkedes Rigets Ledelse ved, at
disse Raadgivere var uenige, og ved at Kongen snart
lyttede til den ene, snart til den anden, saaledes at
Kursen kom til at mangle Fasthed.
Indadtil gennemførtes under Christian den Femte en
Række betydningsfulde Reformer, saaledes samledes
under ham Danske Lov, der kaldtes Christian den
Femtes Danske Lov.
I Modsætning til Faderen Frederik den Tredie var
Christian den Femte en meget populær Konge. Man
satte Pris paa hans personlige Mod og hans Færdighed
i legemlige Idrætter, og trods den Pragt, han omgav
sig med og Oprettelsen af Grevernes og Friherrernes
Klasser, forstod han at bevare Kontakten med Borger
skabet, ligesom han styrkede det borgerlige Islæt i
Administrationen.
Mellem de danske Monarker har Christian den Femte
været den maaske ivrigste Jæger. Et Jagtuheld ved
Eremitagen fremskyndede eller foraarsagede hans Død.
H an var gift med Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.

Efter Maleriet af Abraham Wuchters paa Frederiksborg
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REDERIK D EN FJERDE fødtes
1671 og døde 1730. H an regerede
fra 1699 til 1730. Mellem de olden
borgske Konger er Frederik den
Fjerde en af de mest mangesidede
Personligheder, en Mand, i hvis Karakter stærkt diver
gerende Strømme mødtes i synlige Hvirvler.
H an var daarlig oplært og naaede aldrig at beherske
noget Sprog ordentligt med Pennen, og hverken Øko
nomi, Statsvidenskab, Historie eller Kunst interesse
rede ham som Discipliner. Ikke desmindre gik han,
da han var blevet Konge, med den største Iver til
Løsningen af sine mange Pligter, ogsaa Pligterne paa
de sociale, militære og politiske Omraader, og han
erstattede her sin manglende Sagkundskab med en
naturlig sund Forstand og et vist praktisk Greb paa
Tingene, ligesom han med Aarene søgte at indhente i
alt Fald noget af det, som den manglende Opdragelse
og en vis Ligegyldighed i Ungdommen lod ham savne.
Da han i den store nordiske Krig stod som Kong Karl
den Tolvtes danske Modstander, og da han er blevet
benyttet i forskellige Bøger og Skuespil om Helte fra
denne Krig, er han undertiden blevet opfattet som
særlig national. H an var ogsaa nidkær for Statens Stor
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hed og Magt og for sit Dynastis Anseelse, ligesom han
virkede ihærdigt for at knække Gottorperne og indkorporerede Slesvig under den danske Krone. Men
nationalt Sind i moderne Forstand havde han ikke.
H an talte hellere tysk end dansk, han lod ikke Æ ndrin
gen af Slesvigs Stilling ledsage af administrative danske
Reformer eller en bevidst dansk Politik, og han for
fremmede gerne Udlændinge, da han frygtede den
gamle danske Adel.
H an var i mangt og meget religiøs og fremmede Mis
sionen, ligesom han paa sine ældre Dage plagedes af
mørke Skrupler. Men han var samtidig en lidenskabelig
N atur, hvis Liv vakte stærk Forargelse. H an var —
sikkert uden Begejstring — i 1695 blevet viet til Prin
sesse Louise af Mechlenborg-Süstrow, død 1721, men
1703 lod han sig til venstre H aand vie til Elisabeth
Helene Vieregg, og 1712 lod han sig, atter til venstre
Haand, vie til Anna Sophie Reventlow, som han havde
bortført fra Clausholm, og som han efter Dronningens
Død ophøjede til Dronning.
Kongens iøvrigt værdige Optræden og hans oprigtige
Interesse for Folkets Vel gjorde ham imidlertid til en
særdeles populær Hersker, hvis Minde fik en smuk
Plads i Folkets Bevidsthed.

Efter Maleriet paa Frederiksborg

Kong Frederik IV af Danmark og Norge
Udsendt al Nationaltidende

Offsettryk: F. E. Bording A-S. København
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H R IST IA N DEN SJETTE fødtes
1699 og døde 1746. Han regerede
fra 1730 til 1746. Den Behandling,
hans Fader, Frederik den Fjerde,
havde givet hans Moder, og den
Paavirkning, han modtog fra sin Dronning Sophie
Magdalene af Brandenborg-Kulmbach, havde ikke blot
tidligt givet Christian den Sjette en dyb sædelig Alvor,
men førte ham med Aarene ind i en stadig mørkere
Pietisme. Men han var dybt grebet ved Tanken om
Kongedømmets guddommelige Oprindelse, hvilket i
Forbindelse med hans sky og tilbageholdende N atur
fik ham og Dronningen til at trække sig mere og mere
tilbage, samtidig med at Christiansborg byggedes og
Kongeparret levede fjernt fra Folket i ophøjet Pragt.
Hoffet blev mere og mere tysk, og selv om Kongen
forstod dansk, foretrak han at benytte det tyske Sprog.
Der er næppe noget dansk Kongepar, der har staaet
Folket saa fjernt og forekommet det saa fremmed
som den enevældige Christian den Sjette og hans
Dronning Sophie Magdalene.
Til Kongens Isolation svarede imidlertid ikke nogen
Ligegyldighed for Landets Skæbne og Folkets Anlig
gender. Christian den Sjette var i en ualmindelig Grad
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pligtopfyldende, tog sin Kongegerning uhyre alvorligt
og interesserede sig stærkt for Folkets Vel. Der var
især to Forhold, som havde denne stive Enevoldskonges
varme Interesse: Forbedringen af Fattigfolks Kaar og
bedre Undervisning af Almuen, begge Dele bundende
i hans stærke Religiøsitet og hans Trang til aktiv
Handlen i kristen Aand. Men hvor ærlig han end var
paa disse Felter, savnede hans Syn paa Forholdene
Bredde, ligesom hans Hjælpere ikke var tilbøjelige til
at gennemføre de nødvendige Reformer. Det er ejen
dommeligt, at netop under denne Konge, hvis Inter
esse for den jævne Mands Vel var uomtvistelig, ind
førtes Stavnsbaandet, der senere er blevet betragtet
som et af de haardeste Slag mod Bønderne og som et
Udtryk for den fjerne Monarks Ligegyldighed overfor
Folket og hans Forkærlighed for Adelen. Men Chri
stian den Sjettes praktiske Sans svarede ikke til hans
Vilje, og han var i høj Grad afhængig af sine Hjælpere.
Den Strenghed og Stilhed, der lagde sig over Livet ved
H offet under denne Konge, førtes ogsaa ud over Livet
i Almindelighed og føltes som snævre Baand. Man var
glad for Kongens fredelige Tendenser i Udenrigspolitiken, men ellers var man træt af hans Styre og følte
hans Regerings Afslutning som en Lettelse.

Efter Maleriet af Joh. Salomon du Wahl paa Frederiksborg

Kong Christian VI af Danmark og Norge
Udsendt of Nationaltidende

Offsettryk: F. E. Bording A-S. København
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REDERIK D EN FEMTE fødtes
1723 og døde 1766. H an regerede
fra 1746 til 1766. Frederik den
Femte var ligesom sin Fader tysk
opdraget, men iøvrigt vendte han
sig mod sine Opdragere, fordi hans Karakter rummede
stærke Protester mod den pietistiske Aand, der havde
præget Faderens Hof. H an var livsglad indtil Overmaal, og da han 1743 giftede sig med Prinsesse Louise
af England, fandt han en Gemalinde, som — omend
langt renere af Karakter end han — ogsaa var indstillet
paa, at Livet skulde være præget af Glæde, Fest og
Farver.
Det unge Kongepar vandt da ogsaa hurtigt en enestaaende Popularitet. Den yndefulde Louise blev en af
Danmarks mest elskede Dronninger, og det føltes i hele
Riget som en dyb Sorg, da hun kun 27 Aar gammel
døde ved sit sjette Barns Fødsel. Kærligheden til Frede
rik den Femte holdt sig forøvrigt lige til hans Død, og
hans Regeringstid var paa mange Maader en god Tid
for Danmark. Dette skyldes dog ikke hans personlige
Indsats. Men dels var han liberal nok til at give frem
ragende Mænd vid Virkemulighed i Regeringen, dels
gav hans hele Tendens til at lade andre tænke og sige,
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hvad de vilde, blot de lod ham i Fred, Tidens nye
Tanker gode Vækstmuligheder. Meget af det, der senere
foldede sig ud og blev til største Betydning for det
danske Samfunds Udvikling, fødtes eller udsaaedes
som Spirer i Tankerne under Frederik den Femtes
Regering. I en usædvanlig Grad saa man, at et Styre,
som i Formen var enevældigt, samtidig kunde være
saa liberalt og jævnt, at Udlændinge, som i deres Hjem
land havde tilsyneladende større Frihed, saa hen til det
som et Mønster for, hvordan et Styre burde være.
Dette var vel ikke nogen bevidst Politik fra Frederik
den Femtes Side, men den fødtes af hans Karakter,
af hans Tilbøjelighed til Mildhed og Forstaaelse, og
hans Forkærlighed for at holde sig udenfor.
Men i hans egen Livsførelse blev Liberaliteten til Slap
hed. De Degenerationstegn, som traadte saa tydeligt
frem hos hans Søn Christian den Syvende, sporedes
allerede hos ham — voldsomme Svingninger mellem
heftig Opbrusen og heftig Anger. Hverken mod sin
første eller sin anden Dronning Juliane Marie af
Brunsvig viste han noget Hensyn, men hengav sig
hemningsløst til sine Lidenskaber: Drik og Kvinder.
Men man bar over med ham, for man holdt af ham.
Og ved hans tidlige Død sang Digterne hans Pris i de
skønneste Toner.

Efter Maleriet af C. G. Pilo paa Frederiksborg

Kong Frederik V af Danmark og Norge
Udsendt al Nationaltidende

Offsettryk; F E. Bording A-S. København

H R IST IA N D EN SYVENDE fød
tes 1749 og døde 1808. H an tiltraadte Regeringen 1766, og formelt
var det ham, der var Konge indtil
1808, selv om det var andre, der
styrede Landet i hans Navn. Tilsyneladende yar Chri
stian den Syvende som Barn ret kvik og velbegavet,
selvom flere af hans Opdragere og Omgivelser sporede
Tegn til »Særhed« hos ham. Men hurtigt efter at han
var blevet Konge, slog hans Sindsyge (Ungdomssløv
sind) igennem, først periodisk, senere mere og mere
konstant, indtil den sidste Halvdel af hans Liv hengled
i fuldstændig sjælelig Passivitet og totalt Mørke.
Christian den Syvendes Regering er et Eksempel paa,
i hvor høj Grad den danske Enevælde var et vel
afbalanceret og grundigt indarbejdet System og ikke
kun noget, der afhang af en Enkeltpersons Kvalitet.
Enevoldskongerne kunde ganske vist spille en meget
stor Rolle, og adskillige af dem har gjort det. Den
var dog ikke større end den Rolle, en Række af vore
gamle Konger har spillet i Tider, hvor Monarken ikke
var enevældig. Knud den Hellige, Valdemar den Store,
Valdemar Atterdag, Margrethe og Christian den Tredie
har skrevet deres Navne med dybere Skrift i vor
Historie end de fleste af de enevældige Konger.
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Men Christian den Syvendes Regering er en af de mest
betydningsfulde Perioder i Danmarks Historie, og ad
skillige af vore smukkeste Love bærer hans Under
skrift. Struenseperioden var ganske vist et bevæget og
unormalt Afsnit, hvor det begyndte at se betænkeligt
ud, fordi Landet styredes af en Mand, som ikke kendte
dets Forudsætninger eller sin egen Begrænsning, og
fordi Kongen var ude af Stand til at kontrollere eller
bremse Struenses Handlinger. Men hurtigt mærkedes
det, da Struense var fældet, af hvilket solidt Tømmer
Enevældens Administration bestod, og hvor mange
dygtige Mennesker Systemet raadede over baade inden
for Kongehus, Administration, Intelligens og Befolk
ning. Alt det, der i forudgaaende Aartier var modnet,
foldede sig nu ud — Landboreformerne og et rigere
Aandsliv end nogensinde i lange Tider. Det moderne
Danmark er til en vis Grad grundlagt i denne Reform
tid, og Frihedsstøtten nævner med Hæder Christian
den Syvendes Navn.
Den syge Konge var gift med Prinsesse Caroline Ma
thilde af England. Ægteskabet blev opløst, da Struense
var fældet, og Dronningen kendt skyldig i Ægteskabs
brud.
Christian den Syvende »regerede« i 42 Aar — uden at
regere!

Offsertryk: F. E. Bording A-S. Kobonhovn
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REDERIK D EN SJETTE fødtes
1768 og døde 1839. H an regerede
fra 1808 til 1839. N aar det siges, at
Frederik den Sjette regerede fra
1808, er det kun formelt rigtigt, thi
i Virkeligheden havde han været den faktiske Regent
siden 1784, da han begyndte at deltage i Statsraadets
Forhandlinger og gennemførte en Paladsrevolution
med Kravet om, at hans Underskrift skulde staa ved
Siden af den syge Konges, for at den kongelige Under
skrift havde Gyldighed.
Frederik den Sjette var personligt stærkt interesseret i
det store Reformarbejde, der gennemførtes i hans Ung
dom. Det var ikke ham, der formede det, men han
gav sine dygtige Hjælpere Virkerum og billigede af
fuldt Hjerte, hvad de gjorde for'Bondestandens Fri
gørelse og for andre humane Reformer. Ved hele sin
forstaaende Indstilling havde han stor Andel i, at Dan
mark kom til at ligge langt fremme med Reformer og
saaledes var velegnet til at modstaa de revolutionære
Bølger, der kom fra Frankrig, — hvilket atter sikrede
en rolig social Udvikling i Danmark.
Trods sine rodfæstede Meninger om Kongens Stilling,
var Frederik den Sjette i udpræget Grad Borgeren og
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Landsfaderen paa Tronen — interesseret i alle Admini
strationens Anliggender, ja om muligt interesseret i
hver enkelt Embedsmands Skæbne. Hans Arbejdsevne
var stor, og som de fleste Oldenborgere havde han
en udpræget Pligtfølelse — Danmark har ikke haft
nogen flittigere og mere samvittighedsfuld Konge end
han, naar det drejede sig om Overvaagelse af alle
Detailler, selv de mindste.
Nogen livlig Fantasi havde Frederik den Sjette ikke,
men et sikkert Blik for Realiteterne og for sit Lands
stærkt begrænsede Magtmidler. H an interesserede sig
levende for Hæren og elskede at overvære og lede
Parader og Manøvrer, men var iøvrigt Modstander af
Krig og uvillig overfor Blodsudgydelse. I sin Livs
førelse var han borgerligt nøgtern og ønskede at staa
for sit Folk som et Eksempel paa en god Familiefader.
H an var gift med Marie Sophie Frederikke af HessenKassel, med hvem han havde to Døtre.
Haarde Tider med paatvungen Krig og bitter Fattig
dom oplevede Danmark under Frederik den Sjette.
Men Tilliden til den redelige og pligtopfyldende Konge
rokkedes ikke i Folket. Sorgen var stor ved hans Død
— og med Respekt ser Eftertiden paa den smukke
Statue af ham i hans elskede Frederiksberg Have.

Efter Maleriet af F. C . Grøger 1809 paa Frederiksborg

Kong Frederik VI af Danmark og Norge
Offsettryk. F. E. Bording A-S. Københovn
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H R IST IA N D EN O TTEN D E fød
tes 1786 som Søn af Arveprins
Frederik og Sophie Frederikke af
Mecklenborg-Schwerin. H an døde
1848. H an regerede fra 1839 til
1848. Christian den Ottende er en af de mærkeligste
Skikkelser paa den danske Trone — et højtbegavet og
fint kultiveret Menneske, men samtidig en veg og
splittet Personlighed. Selv om man har kaldt ham den
bedst begavede af samtlige Oldenborgere, kom han
derfor ikke til at spille den Rolle, som hans rige Evner
syntes at gøre ham velegnet til, — og som Kong Fre
derik den Sjette længe søgte at holde ham borte fra.
I sin Ungdom var Christian den Ottende liberal. Som
Statholder i Norge virkede han ikke blot for Norges
Selvstændighed, men ogsaa med Energi for en fri norsk
Forfatning. Nordmændene kaarede ham til deres
Konge, men Forholdene var ham for stærke, han
maatte akceptere Norges Union med Sverige under
Bernadotte og selv forlade Landet.
I Danmark kom han til at opleve dels Kravene om
en fri Forfatning, dels de stadig voldsommere Bryd
ninger mellem dansk og tysk i Sønderjylland. H an
søgte her at holde igen og mægle, med det Resultat
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at han stødte begge Parter fra sig — Lidenskaberne
var blevet for voldsomme til, at de kunde beroliges;
de krævede klare Afgørelser.
De Glæder, Politiken ikke gav ham, søgte Chri
stian den Ottende at finde i Dyrkelsen af Kunst,
Litteratur, Musik og Omgang med kultiverede Menne
sker. Ogsaa Videnskaben havde hans varme Interesse.
Ikke saaledes at forstaa, at han var Fagmand paa noget
Omraade, men han havde erhvervet sig alsidige Kund
skaber og drøftede med megen Færdighed aktuelle
Emner med Kunstnere og Videnskabsmænd. Hans
udførlige Dagbøger er af stor Interesse.
De Skuffelser, Christian den Ottendes Politik vakte
i liberale og nationale Kredse, ikke mindst hans Ønsker
om at forsone Slesvig-Holstenerne og bevare Helstaten,
har bevirket haarde Domme over ham, et Syn som dog
er ændret i den nyeste Tid, hvor man er tilbøjelig til
at give ham Oprejsning og anerkende hans Noblesse
og ærlige danske Vilje midt i Forhold af overvældende
Vanskelighed.
Christian den Ottende var gift to Gange, første Gang
med Charlotte Frederikke af Mecklenborg-Schwerin,
som han blev skilt fra, anden Gang med Caroline
Amalie af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.

Efter Maleriet af Louis Aumont 1834 paa Frederiksborg

Kong Christian VIII af Danmark
Udsendt al Nationaltidende

Offsettryk: F. E Bording A-S. København
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REDERIK D EN SYVENDE fød
tes 1808 og døde 1863. H an regerede
fra 1848 til 1863. Paa sit Dødsleje
havde Kong Christian den Ottende
tilraadet Frederik den Syvende at
give Danmark en fri Forfatning. Dels ansaa den
døende Konge Tiden for moden dertil, dels mente han,
at hans Søn ikke egnede sig synderlig godt til at være
enevældig Monark. Frederik den Syvende var svag af
Karakter, hans Helbred var tidligt begyndt at vakle,
og han havde fra Ungdommen vist ringe Interesse for
Regeringsspørgsmaal.
N aar Frederik den Syvende ikke desmindre blev en af
Danmarks mest folkekære Konger, skyldtes det ikke
blot, at han for det jævne Folks Bevidsthed kom til at
staa som Grundlovens Giver, som den Konge der
imødekom Folkets varmeste Ønsker. Det skyldtes ogsaa hans stærke nationale Indstilling og hans Forstaaelse af, at der maa være Samklang mellem Konge og
Folk. Midt i meget, som kan kaste Skygge over ham,
var Frederik den Syvende bundærlig baade i sin natio
nale Følelse og i sin Vilje til at gavne Danmarks Land
og Folk, og han formaaede Gang paa Gang at give
disse Følelser stærke klare Udtryk og i vigtige Stunder
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at optræde med stor kongelig Værdighed. Hvis han i
adskilligt bar Præg af en gammel Slægts Forfald og*
Træthed, rummede han ogsaa i sig Traditioner, som
Folket kræver overholdt af sin Konge i store Stunder.
Personligt var Frederik den Syvende ikke stærkt inter
esseret i Grundloven; men netop hans Personligheds
Art og hans Utilbøjelighed til Konflikt gjorde, at Kon
flikter hurtigt udjævnedes. Og den Bølge af Kærlighed,
som slog op imod ham fra den brede Befolkning, var
ham Erstatning for, hvad han følte at have givet
Afkald paa af formel Magt. Paa samme Maade var
det ham en Tilfredsstillelse, at Folket ude i Landet ikke
delte den Uvilje, som hans Ægteskab med Grevinde
Danner vakte i København og i Hofkredse, men at
man opfattede noget, som hos ham bundede i Natur,
som ægte Demokrati. Hans Trofasthed mod Grevinde
Danner, trods al Modstand mod hende, er et af de
smukke Træk i hans Karakter.
Treaarskrigen og Grundlovens Givelse er knyttet til
Frederik den Syvendes Navn. Mørke Timer ventede
Danmark efter hans Død, da Slesvigs Stilling blev
aktuel, ved at Oldenborgerne ophørte at regere. Ogsaa
dette bidrog til den dybe Folkesorg ved Frederik den
Syvendes Død.

Efter Maleriet af F. L. Storch 185*4 Paa Frederiksborg

Kong Frederik VII af D
,ndt al Nationaltidende

lark
Ofljettryl F. E Bording A-S. København
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1865

1906

Men hans Karakters Renhed og hans ærlige Vilje til
H R IST IA N D EN N IEN D E fødtes
1818 og døde 1906. H an regerede
at gøre det rigtige skabte en stadig voksende Respekt
fra 1863 til 1906. H an er den første
om ham, og den Glans, hans Døtres Ægteskab kastede
af Huset Slesvig - Holsten - Sønder
over Danmark, bidrog ogsaa til, at Kongeparret vandt
borg - Glücksborg paa Danmarks
en stadig større Plads i Befolkningens Hjerte. Lang
Trone. Den 26. Maj 1842 blev han gift paa Amalien
somt byggede Kong Christian den Niende sin Slægts
borg med Prinsesse Louise af Hessen-Kassel.
Position i det danske Folk, men han byggede solidt,
To Tider møder os i Christian den Niende og hans
urokkelig solidt, fordi Kærligheden til ham og hans
Regering. H an blev Konge i et Land med en fri For
Hus var forenet med den dybeste Respekt for hans
fatning og havde Viljen til at være usvigelig loyal mod
Pligtopfyldenhed og Trofasthed. H an havde ogsaa en
klar Forstaaelse af, hvad en dygtig Embedsstand be
Konstitutionen, men han var opdraget under den dan
ske Enevælde og havde som Dreng været Frederik den
tyder for et Land og bidrog her sit til, at den danske
Sjettes Yndling. Hans Opdragelse svækkede ikke hans
Enevældes store Traditioner førtes videre under det
Loyalitet mod Forfatningen, men en Række af den
danske Demokrati. Frederik den Sjette har engang
udtalt: Gid han var min Søn! I aandelig Henseende
gamle Tids Idealer: Ridderlighed, Trofasthed, korrekt
var han det i mangt og meget — retlinet og ord
Optræden og dyb Respekt for Kongedømmet var dybt
holdende, usvigelig trofast mod dem, der havde vundet
forankret i hans Tankegang, ligesom han før 1864 følte
Pligt til efter Evne at bevare den gamle Helstat.
hans Tillid.
I sin Livsførelse var Kong Christian nøgtern og streng
Christian den Niendes Realitetssans gjorde ham til
Modstander af Krigen i 1864, ligesom han vurderede „ mod sig selv, af Skikkelse en rank Rytter, — en Gentle
man fra det nittende Aarhundrede. H an havde en
Situationen rigtigt, da der i 1870 var Strømninger, der
udmærket Støtte i sin dygtige Gemalinde Dronning
vilde føre Danmark ind i den tysk-franske Krig i Tillid
Louise.
til en fransk Sejr. Men hans Holdning var længe upo
Da han i 1906 døde, forstod hele det danske Folk, hvor
pulær, og ogsaa haris Støtte til Regeringen Estrup gen
nem en Aarrække vakte i vide Kredse af Befolkningen
meget han havde betydet i bevægede Tider for Dan
mark.
Stemning imod ham.
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Efter Maleriet af H. Chr. Jensen i8 8 7 paa Frederiksborg

K ong Christian IX a f Danm ark

Udsendt of Notionaltidende

Offsettryk: F. E. Bording A-S. København

REDERIK DEN O TTEN D E fødtes 1843 og døde 1912. H an regerede
fra 1906 til 1912. Kun seks Aar var
Frederik den Ottende Danmarks
Konge, og han tiltraadte Regeringen
i en Alder af 63 Aar, men hans politiske Betydning
kan ikke udelukkende stedfæstes til de Aar, hvor han
var Konge.
Fra sin Ungdom var Frederik den Ottende levende
interesseret i Politik og Administration, og hans klare
Hjerne, hans sikre Instinkt og hans store Flid og
Arbejdsevne gjorde ham til en værdifuld Støtte for
Faderen Kong Christian den Niende. Sin personlige
Interesse for dansk Indenrigspolitik viste han blandt
andet ved meget hyppigt at overvære Møderne i Rigs
dagen, ligesom han stiftede personligt Bekendtskab med
et stort Antal af Tidens Politikere. Ogsaa ved Rejser
i Udlandet havde han som Kronprins erhvervet sig
en udstrakt Viden og Kendskab til en Mængde frem
trædende Personer, saaledes at de danske Politikere,
han kom i personlig Forbindelse med, Gang paa Gang
fik et meget stærkt Indtryk af, hvor godt Kronprinsen
var inde i sin Tids danske og udenrigspolitiske Forhold.
Frederik den Ottende var ogsaa en ivrig Læser, naar
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det drejede sig om Litteratur behandlende politiske,
sociale og militære Forhold.
Frederik den Ottende var som Kronprins helt loyal
overfor den Politik, som førtes under Christian den
Niende, men tidligere end Kongen forstod han Faren
ved en Politik paa Trods af Flertallet i Folketinget.
Baade overfor Faderen og overfor Politikernes Kreds
var han derfor virksom for at mægle og forberede
Overgangen til Parlamentarismen. Systemskiftet i 1901
ansaa han for baade rigtigt og klogt, og han gjorde,
hvad han evnede for at skabe et fast Tillidsforhold
mellem sig og Venstres Politikere, særlig Konseilspræ
sident I. C. Christensen.
I Forudfølelse af den truende første Verdenskrig var
Kong Frederik den Ottende ivrig for, at dansk Forsvar
blev bragt i Orden, og at Danmark skulde være politisk
forberedt til kommende Prøvelser.
Med Iver og Pligtfølelse gik Frederik den Ottende op
i sin Kongegerning, og han holdt meget af at rejse ud
i Landet og komme i Kontakt med den brede Befolk
ning.
Frederik den Ottende var gift med Prinsesse Louise
af Sverige-Norge, som vandt stor Hengivenhed for
sin varmhjertede Personlighed.

Efter Maleriet af Otto Bache 1911 paa Frederiksborg

UdMndi ol Notionokidand«

OffsanryL F. E. Bording A-S. Kabanhovn
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19*2.
H R IST IA N D EN TIEN D E fødtes
26. September 1870 paa Charlottenlund Slot, blev Kronprins og Med
lem af Statsraadet i 1906 og Konge
den 15. Maj 1912. Den 26. April
1898 formæledes han i Cannes med Prinsesse Alex
andrine af Mecklenborg-Schwerin.
Store Begivenheder har Danmark oplevet i Kong
Christian den Tiendes Regeringstid, der kan betegnes
som den mest bevægede i vort Lands nyere Historie.
To Aar efter Kongens Regeringstiltrædelse udbrød den
første Verdenskrig. I de kritiske Augustdage bidrog
Kongens udenrigspolitiske Klarsyn og faste soldater
mæssige Holdning afgørende til de Forholdsregler, som
holdt Danmark udenfor Krigen. Interesseret havde
Kongen i den hjemlige Politik fulgt de Forhandlinger,
som førte til den nye Grundlov i 1915. En stor Stund
var det i Kongens Liv, da han i Juli 1920 holdt sit
Indtog i Sønderjylland og Dagen efter mødtes med
Sønderjyderne og Repræsentanter for hele det danske
Folk paa Dybbøl.
Vidt har Kong Christian færdedes paa officielle Rejser
før og efter første Verdenskrig, men heller ingen nyere
dansk Konge har rejst saa meget i sit eget Land og
lært det og dets Befolkning saa grundigt at kende som
Kong Christian. Og tidligt lærte det danske Folk at
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se op til denne Konge, som i sin Skikkelse og Karakter
repræsenterede saa mange af de Egenskaber, vi sætter
højst: Pligttroskab, Mod, solid Dygtighed, fysisk
Spænstighed og den Blanding af kongelig Højhed og
Jævnhed, der har præget de bedste af Danmarks
Konger.
H vor meget Kongen betød i og for sit Folk viste sig
fremfor nogensinde i de tunge Aar efter den tyske
Besættelse af Danmark i 1940. Ikke blot ved sin høje
Stilling, men især ved at være den, han var, gav Kong
Christian den Tiende sit Folk Følelsen af, at det midt
i Stormen havde et Midtpunkt, at der stadig var et
Land, et Folk og en Konge og dermed Haabet om en
fri Fremtid for Danmark. Selv gav Kongen et lysende
Eksempel paa den Ro og Værdighed, han havde ind
skærpet sit Folk at iagttage — en Følelse af Sikkerhed
udgik fra ham, hvadenten han talte eller tav. Derfor
brusede Jubelen mod ham, naar han red gennem sin
Hovedstads Gader, og derfor samledes danske Tanker
om ham i ængstelig Spørgen og Bøn, da Sygdom ramte
ham.
Og af Følelserne for Kong Christian og hans Hus gror
det stærkeste Haab om, at Kongen og hans Slægt længe
maa beklæde Tronen i et frit genrejst og lykkeligt
Danmark. Selv har han indskrevet sit Navn i den
danske Kongerække med gylden Skrift.

Efter Maleriet af Herman Vedel 1929 paa Frederiksborg

K ong Christian X a f Danmark

Udsendt al Nationaltidende

....F F Bordmq A s København
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