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Kongerækken: Christian 4. Anders Asbj\u00f8rn Olling Hent PDF CHRISTIAN 4. var en af de mest kendte
og beundrede konger i den danske kongerække. Christian 4. regerede i over 59 år og fik mere end 20 børn
med flere forskellige kvinder. Han forsøgte at gøre det danske rige til en stormagt i Nordeuropa. Han opførte
nye byer og byggende blandt andet Rosenborg Slot, Holmens Kirke og Rundetårn. Men Christian 4. var også
en tyran. Han var ikke  altid den bedste militærstrateg, og han efterlod sig et kongerige i økonomisk ruin.
Fortællingen  om Christian 4. er på alle måder en farverig og  fascinerende historie om storhed og fald. Det
siges, at Danmark er Europas ældste monarki. Alligevel er det de færreste danskere, der kender de farverige
historier om de danske regenter.   KONGERÆKKEN er danmarkshistorie fortalt gennem de danske regenter.
Og den er fuld af storslået drama, politiske intriger og er ikke mindst en fortælling om udviklingen af det

danske samfund. For med skiftende stormagter som nabo har Danmark gennem tiden måtte forholde sig til de
evige europæiske konflikter, og kongernes beslutninger har derfor haft betydning for både Danmarks størrelse

og nationale selvforståelse.
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