
Hvorfor er Christian 4. vigtig?

Christian 4. huskes i dag mest som en farverig renæssance-
fyrste med hang til druk og kvinder. Samtidig var han også

den konge, der forsynede især København og Nordsjælland
med en lang række prægtige bygninger og slotte. Knap så
flatterende var hans rolle som den mislykkede feltherre, men
hans personlige indsats i krigene skabte en række myter, der
i nogen grad har overskygget krigenes katastrofale følger for
Danmark.
Set i en bredere historisk sammenhæng er det dog nok

så vigtigt, at Christian 4. på en række områder havde pla-
ner og visioner, der brød med samtidens stive forestillinger
om rang og stand, og om statsmagtens rolle i den politiske
og økonomiske udvikling. På kort sigt var meget af det, han
foretog sig, dømt til at mislykkes, men på længere sigt var
hans indsats med til at sætte dagsordenen for udviklingen i
Danmark.

Christian 4. og
udenrigspolitikken

Christian 4. arvede det anstrengte forhold til Sverige fra sin
far. Men allerede tidligt indså han, at den statslige og øko-
nomiske udvikling i Sverige på lidt længere sigt kunne

betyde, at Danmark-Norges eksistens kunne blive truet.
Sverige var i fuld gang med at udvikle en egentlig industri
på baggrund af landets egne råstoffer. Desuden var Sverige
allerede i begyndelsen af 1600-tallet i gang med at udvide
sine besiddelser i det nordtyske område, samt i Polen, Bal-
tikum og Rusland. Hermed stod Danmark-Norge over for
en nærliggende risiko for en svensk omklamring.
Både Kalmarkrigen og Christian 4.’s indtræden i 30-

årskrigen må ses som et forsøg på først at standse den sven-
ske fremtrængen og senere at skaffe sig allierede blandt de
tyske fyrster. Når begge dele mislykkedes, skyldtes det ikke
mindst, at det danske Rigsråd og adelen på mange måder
søgte at bremse kongen og dermed svækkede den samlede
krigsindsats.

Bitterheden over for Rigsrådet var måske også medvir-
kende til, at han fra slutningen af 1630erne mere eller min-
dre på egen hånd indledte den katastrofekurs, der førte til
fortsatte krige mellem Sverige og Danmark i næsten 100 år.

Byer og handel

I modsætning til Rigsrådet og adelen forstod Christian 4.,
at et økonomisk stærkt Danmark krævede, at man måtte
fjerne sig fra det ældgamle bondesamfund, hvor fæstebøn-
derne knoklede, mens adelen skummede det økonomiske
overskud.
Nøgleordet blev en statsstyret, merkantilistisk politik

med en høj beskyttelse af landets egen produktion. Red-
skaberne skulle være størst mulig selvforsyning og igang-
sættelse af en dansk industri med byudvikling og etablering
af handelsmonopoler både for indenrigs- og udenrigshan-
delen. Det betød oprettelse af en række klæde- og våbenfa-
brikker, omfattende byggerier i København og grundlæg-
gelse af nye byer med støtte til borgerskabet. Desuden blev
der etableret en række handelskompagnier, der skulle
handle med fx Island, Nordnorge og Trankebar i Indien.
Mange af Christian 4.’s planer løb ud i sandet, men hans

forestillinger om en stærkere centrering af magten omkring
kongen og en forøget statsstyring af samfundsøkonomien
pegede frem mod en mere moderne statsopfattelse.
Christian 4. var konge i sin egen tid, men meget af det,

han forsøgte at få gennemført, pegede også fremad. Hans
pragtbygninger og hele livsførelse var typisk for en renæs-
sancefyrste, men hans store visioner om et rigt og stærkt
Danmark, var landet slet ikke gearet til!

Om undervisningen

Oplægget til undervisningen kan fx være Pieter Isaacsz bil-
lede fra 1612 af Christian 4. (bogens indgangsbillede – fin-
des i mange gengivelser på nettet). Lad børnene tømme bil-
ledet for informationer og prøve at komme med bud på,
hvad Christian 4. var for et menneske. I forlængelse heraf
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Aktiviteter

� Mange af vore mest imponerende slotte og bygnings-
værker er “bygget af” Christian 4. Måske kan I arrangere

besøg på fx Frederiksborg, Rosenborg, Rundetårn, Tøjhus-
museet, Nyboder eller Kronborg. En anden måde at lave
“besøg” på kan være at finde bøger eller bruge nettet. De fle-
ste af Christian 4. bygningsværker er i dag museer, der har
deres egne hjemmesider med masser af oplysninger.

� Find oplysninger og hold foredrag om vigtige personer,
der levede på Christian 4.’s tid, fx Ove Gjedde, Kirsten
Munk, Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine. I vil opdage,
at de hver for sig har gjort noget, der er spændende og inter-
essant. Find billeder, så I kan illustrere jeres foredrag.

� Kongen ønskede, at Danmark skulle have del i hande-
len med krydderier. I 1619 sendte han søkaptajn Jens Munk
af sted for at finde en ny søvej til Indien. Jens Munk skulle
sejle nord om Amerika. Det blev en forfærdelig rejse. Find
oplysninger om Jens Munk og hans rejse i bøger og på net-
tet. Lav en radioudsendelse med stemmer og lydeffekter. Få
jeres lærer til at hjælpe jer med at finde uddrag af den dag-
bog, som Jens Munk skrev.

� Der er malet mange billeder af Christian 4. Søg i bøger
og på nettet og lav en udstilling af Christian 4.s portrætter.

Lav også en konkurrence i klassen om, hvem der kan lave
det bedste Christian 4.- portræt. Hæng jeres portrætter op
i udstillingen.

� Christian 4. holdt meget af musik. Snak med musiklæ-
reren og find eksempler på den slags musik, der blev spillet
ved hoffet. I kan også finde billeder af den tids musikere.
Fortæl om, hvilke musikinstrumenter, der fandtes på den
tid.

� I Christian 4.’s tid fik Danmark kolonien Trankebar i
Indien. Find oplysninger og billeder i bøger og på nettet
om, hvordan der så ud i Trankebar. I kan bruges oplysnin-
gerne til at skrive jeres egen historie om, hvad skibsdrengen
Peder oplevede under en to år lang rejse til Trankebar.

kan klassen så i fællesskab se bogens illustrationer igennem
og finde flere svar på, hvad det var, han gjorde som konge.
På baggrund af denne brainstorm kan eleverne så

enkeltvis eller i grupper gå i gang med fx at undersøge kon-

gen som “privatperson”, kongen som feltherre, kongen som
bygherre, kongens slotte, kongens jagt på kolonier osv.
I forberedelsen af arbejdet vil det være nødvendigt, at

der til hvert emne laves en kort “manual”, hvor børnene får
hjælp og forslag til, hvad de i hvert fald skal prøve at finde
oplysninger om. Herunder bør der nok også være eksempler
på relevante bøger på biblioteket og nyttige netadresser.
Hvert emne skal præsenteres i en form, som eleverne selv
vælger.
Det er også en mulighed, at eleverne får til opgave at

lave en “væg” eller en mindre udstilling på mediateket for
hele skolen. Man kan også forestille sig en præsentation ved
en af skolens fællessamlinger. En måde at vække interesse
på vil være lave forskellige konkurrencer på skolen inden
fremlæggelsen – fx en tipskupon, “rigtigt eller forkert”,
hvilke billeder forestiller Christian 4.? osv.

Intern evaluering

Udover at placere kanonpunktet Christian 4. i det samlede
historiske forløb, kan arbejdet med “tid” også bestå i, at
klassen i fællesskab udarbejder en mere detaljeret tidslinie

over begivenheder, byggerier, krige og personer, der fandt
sted i kongens levetid. Tidslinien skal have en sådan stør-
relse og opbygning, at der bliver god plads til tekst, tegnin-
ger og billeder.
En anden form for evaluering kan bestå i, at der ud-

leveres “harmonikafoldede” papirark med overskriften
Christian 4. Eleverne skriver nu efter tur (uden at kunne
se, hvad den forrige har skrevet) et ord eller en sætning, som
de synes er vigtig, hvis man skal vide noget om Christian 4.
Arbejdet afsluttes med en fælles opsamling.
Geografiske øvelser i form af udfyldning af konturkort

med landegrænser, byer, områder kan også være med til at
vise, om eleverne har fået et overblik over, hvad det egent-
lig var for et område, kongen herskede over.
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Måske kan historien begynde sådan:
“Ud på eftermiddagen lettede det store skib anker og gled
langsomt ud af Københavns Havn. Peder var klatret op i
masten for at få det sidste glimt af byen og familien, der
stod og vinkede. Nu var der ingen vej tilbage…”

� “Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp…”
er Danmarks kongesang. Lær at synge sangen og prøv at
genfortælle hvert vers i jeres eget sprog. Hvad fortæller den
om Christian 4.s liv og bedrifter? Hvorfor tror I, at den er
blevet så populær, at vi også bruger den som nationalsang
sammen med “Der er et yndigt land”?

� Christian 4. ønskede en stærk flåde, så han kunne
beherske de danske farvande og Østersøen. Hvordan så den
tids krigsskibe og handelsskibe ud? Lav et billedshow, der
viser den tids skibe. I kan også få mange oplysninger på net-
tet, hvis I bruger søgeordet “Wasa”. I Sverige findes der
nemlig et komplet krigsskib fra den tid.

� Mange af Christian 4.’s bygninger er udstyret med fan-
tastiske figurer af engle, trolde og djævle. Prøv at lave nogen
af den slags figurer i billedkunst. I kan modellere dem i ler
og gips eller save, hugge, skære dem ud i gasbeton.

� Ved Christian 4.s hof gik man ikke sultne eller tørstige
i seng. Undersøg, hvad man spiste på den tid, og hvor

meget. Måske kan I finde opskrifter og menuer i bøger eller
på nettet. Brug fx søgeord som “historisk mad” eller “mad
i renæssancen”. Måske kan I lave en ret i skolekøkkenet eller
hjemme.
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