
Erik af Pommern
1438

Personer du bør kendeSven Sture
Dansk kaptajn, der oprindelig kæmpede på Dronning Margrete 1.s side i kamp-en om Sverige, men som senere hen gik over på den anden side og blev sørøver. 

Personer du bør kende

Gorm den Gamle

En af Danmarks gamle vikingekonger, 

der regerede fra den jyske by Jelling 

fra før år 936. Han bliver ofte kaldt 

den første danske konge og er som 

sådan også nævnt på de to runesten: 

Jellingestenene. Han er desuden far til 

Harald Blåtand, der har lagt navn til 

nutidens ‘bluetooth-teknologi’.

Husk din kildekritik

Tror du virkelig, at Erik af 

Pommern så sådan ud i 1438? 

Er der mon noget galt med 

billedet, hvorfor har vi valgt 

at tegne ham sådan, og hvad 

synes du om det?



Verdensberømt Astronom og kendt 
for at finde den ‘Stella Nova’ 
(nye stjerne), der udfordrede det 
‘Aristoteliske Verdensbillede’, som man 
indtil da havde troet på. Frederik 2. 
var meget interesseret i astronomi og 
støttede Tycho Brahes arbejde. Det var 
også ham, der donerede øen Hven til 
astronomien og videnskabsmandens 
arbejde. 

Tycho Brahe
1576



Gift med sin 23 år ældre fætter 
Frederik 2. i en alder af kun 14 år. 
Fulgte sin mand på rejser, plejede 
ham under sygdom, deltog i hans 
jagter og gav ham 7 børn. 

Da Frederik 2. døde, var kronprinsen 
(Christian 4.) kun 11 år gammel og 
derfor for ung til at overtage tronen. 

Dronning Sophie blev hans 
formynder indtil hans kroningsdag 
- og døde som landets rigeste 
kvinde i en alder af 74 år. 
Hun ligger begravet ved siden af 
sin mand i Roskilde Domkirke. Dronning Sophie

1584

Personer du bør kendeChristian 4.
- Kendt for sin store byggeiver, sine mange børn (mere end 20 styk), sine elskerinder og sin lange regeringstid. Christian 4. sad på den danske trone i over 59 år, og selvom hans regeringstid var præget af en fejlslagen deltagelse i Trediveårskrigen, der kostede landet dyrt, 

er han kendt som én af de mest populære 
konger i Danmarkshistorien. Ligesom sin far var han optændt af at bygge stort og bygge flot - og det er da også ham, der står bag nogle af hovedstadens mest prominente byggerier: Tøjhuset, Holmens 

Kirke, Rundetårn, Rosenborg Slot, Børsen 
m. fl.



Caroline Mathilde
1772

Dronning af Danmark, gift med 
Christian 7. og søster til den engelske 
kong George 3. Den danske konge var 
Caroline Mathildes fætter, og da de 
blev gift i 1766, var de kun 17 og 15 år 
gamle og havde aldrig mødt 
hinanden før. 

Ægteskabet med Christian 7. var ikke 
særlig lykkeligt og selvom Caroline 
Mathilde fødte den arving, der var 
forventet (Frederik 6.) i en alder af 
17 år, så fik hun detaldrig rigtig godt 
ved det danske hof. 

I 1770 indledte Caroline Mathilde og 
Struensee et forhold, i 1771 blev hendes 
datter, prinsesse Louise Augusta, født og 
i 1772 blev den unge dronning altså sat i 
fængsel på Kronborg for sin affære med 
livlægen Struensee. Her fik hun taget 
begge sine børn fra sig og landsforvist 
til byen Celle, hvor hun døde af skarla-
gensfeber – kun 23 år gammel.

Personer du bør kendeEnevold Brandt 
Ven til Johann Friedrich Struensee. Uddannet jurist og assessor i Højest-eret. Blev arresteret sammen med Struensee og anklaget for at have slået den danske kong Christian 7. adskillige gange. Han blev – sam-men med Struensee - halshugget den 28. april 1772 efter at være blevet erklæret skyldig i majestætsfornær-melse.



HOLGER! VÅGN OP TIL 
DÅD

Dansk sagnhelt og vikingesøn. 
Blev taget fra sin far i en ganske ung 
alder, og blev livvagt for Karl den 
Store. Vendte hjem til Danmark efter 
megen hæder og skulle efter sigende 
sove kampberedt - klar til at vågne, 
hvis Danmark nogensinde kommer 
i knibe. 

Holger Danske
1818 & 800

Personer du bør kendeKarl den Store
Hersker over Frankerriget og levede fra år 768 til år 814. Han erobrede det meste af Vesteuropa og lagde kimen til det, vi i dag kender som Frankrig og Tyskland. Han fik titlen ‘Den store’ og kaldenavnet ‘Europas fader’ for sin vigtige rolle i historien og store succes på slagmarken. Holger Danske blev livvagt og såkaldt ‘Paladin’ for frankerkongen og tjente ham hædersfuldt i en årrække.

Personer du bør kende
Christiern Pedersen

En dansk bogtrykker, forfatter og 

teolog, der levede fra 1480-1554. 

Han var Christian 2.s hofhistoriker, 

stod bag udgivelsen af den kendte 

‘Saxos Danmarks Krønike’ og mente, 

at hans konge var en dirkete efter-

kommer af Holger Danske. Det var 

ham, der oversatte historierne om 

sagnhelten fra fransk til dansk.




