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Lærerark til ”Christians krone” 

 
Ingen konge i Danmarkshistorien har sat sig så store spor som Christian d. 4. I over 50 år regerede 

han og oplevede både sejre og katastrofale nederlag. Næppe nogen anden dansk konge har bygget 

så meget, været i flere krige, brændt flere hekse eller fået flere børn end Christian d. 4. Den 29. 

august 1596 blev den unge konge kronet på Københavns Slot og otte år senere gift med Anna 

Cathrine, med hvem han fik seks børn. Christian blev senere gift igen og fik mindst 23 børn med fem 

forskellige kvinder. I hele Christians regeringstid blev der bygget. Bygningsværker som bl.a. 

Nyboder, Børsen, Tøjhuset og Rundetårn har alle Christian d. 4. som bygherre, ligesom norske byer 

som Oslo og Kristiansand grundlagdes på denne tid. Endvidere drømte kongen om kolonier under 

fjerne himmelstrøg. Således blev Trankebar (i det nuværende Indien) etableret som koloni, hvilket 

dog ikke blev nogen stor forretning. Da Christian d. 4. døde en februardag i 1648 var Danmark et 

fattigt land. Hærget af krige og et uforløst forhold til Sverige overtog sønnen Frederik d. 3. tronen. 

Disse krige mod svenskerne endte også med at blive en stor del af sønnens historie, men det er en 

helt anden fortælling…         

 

Denne opgave kan bruges som et supplement til et længerevarende forløb eller bruges som 

appetitvækker til netop et sådan forløb. Forløbet tager udgangspunkt i Christians kroningsfest og 

kongekrone. Desuden kan den sidste opgave omkring en nyfortolkning af ”Kong Christian” bruges 

som en afsluttende opgave/evaluering af netop et langt forløb.     

 

Christian 4. blev den 29. august 1596 kronet som konge. Denne kroningsfest var imponerende! Der 

blev ikke sparet på noget, hvilket man bl.a. kan læse om her. Lad eleverne søge information om 

denne store kroningsfest. Herefter skal eleverne være hofrapportere. Læreren stiller om fra ”studiet”, 

og eleverne fortæller nu, hvad de kan se (billedet på s. 2), hvad der allerede er sket, og hvad der 

ellers er planlagt i forbindelse med denne fest.     

 

Anden opgave handler om Christians kongekrone. Udover guld, perler og ædelstene findes fire 

figurer/symboler fx gudinden Justitia, som findes på Christian d. 4.s krone. Disse symboliserer gode 

dyder for en konge.     

 

Symbol/figur: Betydning:  

 

Gudinden Justitia. Den retfærdige dommer, som skal dømme/frikende den tiltalte i 
retssager. Et billede på den retfærdige hersker.  

En kriger der rider på en 
løve. 

Kongen, der er parat til at gå i krig og forsvare sit land.  
 

En kvinde der ammer et 
barn.  

Kongen der gerne vil passe på sine børn/undersåtter og være en 
god og dydig kristen.  

En pelikan, der hakker sig  
i brystet. 

Dette er en bl.a. en hilsen til Jesus, som ofrede sig for menneskets 
skyld, og samtidig en understregning af, at kongen vil ofre sig for 
sit land og dets indbyggere.  

 

Ellers skal eleverne designe deres egen krone. Gad vide hvilke figurer/symboler de vælger?  

 

Sidste opgave tager udgangspunkt i "Kong Christian stod ved højen Mast". Denne er skrevet af 

Johannes Ewald i 1779 – altså mere end 100 år efter Christian d. 4.s død. Ewalds benævnelse af 

Christian d. 4., Niels Juel og Tordenskjold vidner om tekstens fokus på heltedyder og kongeidealer. 

Eleverne kan dog nøjes med første vers af denne sang. Efterfølgende skal de lave deres egen, 
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moderne sang om Christian d. 4. Der er frit valg på, hvilket fokus eleverne vil have på kongen. Er 

det den driftige bygherre, heksejægeren, feltherren eller noget helt fjerde eleverne vil portrættere? 

Eksempler på nyfortolkninger af kongens liv kan findes her.   

 

 

Billederne til opgaven kommer fra: 

 

Christian d. 4.’s kroning   Otto Bache, 1887 - Commons Wikimedia   

Christian IV på "Trefoldigheden" Wilhelm Marstrand, 1866 - Commons Wikimedia  
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