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KONGELIG DØDEDANS Det kunne have været et skuespil på Det kongelige Teater: Christian den 4. havde
en dronning, flere elskerinder og en krig bag sig, da han i 1615 giftede sig til venstre hånd med den 21 år

yngre Kirsten Munk. Det var en handel mellem kongen og hendes mor, Ellen Marsvin. Kirsten var en smuk,
fortryllende jomfru, Christian var Nordens mægtigste konge. Det blev et stormfuldt ægteskab med krige,
barsler, utroskab, giftmord, hekseri - og skilsmisse. Hans Dronning Anna Cathrine døde - hun fik 5 børn,

hvoraf kun den senere Frederik den 3. overlevede Christian den 4. Kongen var "fortryllet af sin allerkæreste"
af Kirsten Munk. Hun kunne dog ikke blive dronning, han giftede sig med hende til venstre hånd. og fik 12
børn med hende - i alt fik han omkring 23 børn, som han regnede for ægte, og dertil måske hen ved 200 mere

borgerlige. Kongen involverede sig i Trediveårskrigen, han var ikke nogen stor hærfører - det var en
katastrofe, hvor han nær havde mistet hele Danmark. Siden kom han i krig med arvefjende Sverige - den tabte
han også. En af årsagerne til at han gik i krig, var at han ville vise sig for Kirsten Munk. Det gik helt galt
både i krig og kærlighed. Kirsten Munk var han utro, og forsøgte at give ham midler, som "betog ham

lysten". Kirsten blev træt af den gamle konge, tog sig åbenlyst en elsker - hun lukkede kongen ude. Han tog
selv den 35 år yngre Vibeke Kruse til elskerinde - men han v ar besat af Kirsten Munk til sin død. Kirstens
børn med kongen - her i blandt Leonora Christine forsøgte sig siden med landsforræderi. Han drømte om at
vinde Verden - og hende. Hun havde helt andre drømme. Det blev en opslidende dødedans. Historisk roman -
bygger på kilder fra samtiden. Romanen FANDENS HEKS - om Danmarks berømte heks Maren Splids i Ribe

og kong Christian den 4. er også udkommet som e-.bog. Palle Petersens fire romaner fra renæssancen -
Christian den 4.s tid - udkommer som e-bøger: Fandens heks, Christian den 4. i krig og kærlighed, Bødlens
Lille Helvede, Dansk koloni i Indieland. NB: Også udkommet som trykt bog. pp HAR SKREVET OVER 100

BØGER: http://pallepetersen.mono.net, Kraks Blå Bog, www.litteratursiden.dk,
www.danskforfatterforening.dk Anmeldelser: Så har jeg atter tilbragt et par dage i selskab med Christian den

4. Bogen er nummer to i en række af perlefortællinger om Christian den 4 og hans liv, fortalt af Palle
Petersen. I denne bog tegner forfatteren et enestående og anderledes portræt af Christians forhold til kvinder.
Her er særlig lagt vægt på hans korte ægteskab med den stærkt religiøse og gudfrygtige Anna Cathrine, et

ægteskab uden kærlighed og lidenskab. Derudover er der en fantastisk beskrivelse af Ellen Marsvin, datidens
stærke kvinde der ikke finder sig i noget som helst, og ikke mindst hendes datter Kirsten Munk som bliver



Christians store kærlighed og besættelse, som han lever sammen med. De to lever et stormfuld ægteskab fyldt
med store dramaer, tolv fødsler, krig, kærlighed, intriger, jalousi, magtkampe. Og sidst men ikke mindst er der
tegnet et fint billede af Christians meget dominerende mor Enkedronning Sofie. I det hele taget er Christian
den 4 omgivet af nogle meget stærke og dominerende kvinder. Bogen tegner også et portræt af en konge der
konstant er på farten uanset om det gælder kærlighed eller endnu en krig " majestæten har krudt i røven, som
det udtrykkes i folkemunde" i nutid målestok ville han sikkert have fået diagnosen ADHD. Palle Petersen
skriver befriende, sprudlende, fandenivoldsk, levende, fyldigt og fortættet og fortælleglæden flyder ud af
pennen på Palle Petersen. Hvis man er til historiske romaner, kan jeg på det varmeste anbefale at kaste sig

over denne serie, man er rigtig godt underholdt. Korrekturlæsningen kunne godt have tålt endnu en omgang,
og Christian den 4 fiksering af sex kunne godt have fyldt en anelse mindre. Men absolut en meget læseværdig
bog. God læse lyst mp72 22-05-2013 (Bog, hæftet) Spændende og interessant læsning. PeterP 10-06-2013

(Bog, hæftet) dejlig bog

 

KONGELIG DØDEDANS Det kunne have været et skuespil på Det
kongelige Teater: Christian den 4. havde en dronning, flere

elskerinder og en krig bag sig, da han i 1615 giftede sig til venstre
hånd med den 21 år yngre Kirsten Munk. Det var en handel mellem

kongen og hendes mor, Ellen Marsvin. Kirsten var en smuk,
fortryllende jomfru, Christian var Nordens mægtigste konge. Det
blev et stormfuldt ægteskab med krige, barsler, utroskab, giftmord,
hekseri - og skilsmisse. Hans Dronning Anna Cathrine døde - hun fik
5 børn, hvoraf kun den senere Frederik den 3. overlevede Christian
den 4. Kongen var "fortryllet af sin allerkæreste" af Kirsten Munk.
Hun kunne dog ikke blive dronning, han giftede sig med hende til
venstre hånd. og fik 12 børn med hende - i alt fik han omkring 23
børn, som han regnede for ægte, og dertil måske hen ved 200 mere
borgerlige. Kongen involverede sig i Trediveårskrigen, han var ikke
nogen stor hærfører - det var en katastrofe, hvor han nær havde

mistet hele Danmark. Siden kom han i krig med arvefjende Sverige -
den tabte han også. En af årsagerne til at han gik i krig, var at han
ville vise sig for Kirsten Munk. Det gik helt galt både i krig og
kærlighed. Kirsten Munk var han utro, og forsøgte at give ham
midler, som "betog ham lysten". Kirsten blev træt af den gamle

konge, tog sig åbenlyst en elsker - hun lukkede kongen ude. Han tog
selv den 35 år yngre Vibeke Kruse til elskerinde - men han v ar besat
af Kirsten Munk til sin død. Kirstens børn med kongen - her i blandt

Leonora Christine forsøgte sig siden med landsforræderi. Han
drømte om at vinde Verden - og hende. Hun havde helt andre

drømme. Det blev en opslidende dødedans. Historisk roman - bygger
på kilder fra samtiden. Romanen FANDENS HEKS - om Danmarks
berømte heks Maren Splids i Ribe og kong Christian den 4. er også
udkommet som e-.bog. Palle Petersens fire romaner fra renæssancen
- Christian den 4.s tid - udkommer som e-bøger: Fandens heks,

Christian den 4. i krig og kærlighed, Bødlens Lille Helvede, Dansk
koloni i Indieland. NB: Også udkommet som trykt bog. pp HAR
SKREVET OVER 100 BØGER: http://pallepetersen.mono.net,

Kraks Blå Bog, www.litteratursiden.dk,
www.danskforfatterforening.dk Anmeldelser: Så har jeg atter tilbragt
et par dage i selskab med Christian den 4. Bogen er nummer to i en
række af perlefortællinger om Christian den 4 og hans liv, fortalt af
Palle Petersen. I denne bog tegner forfatteren et enestående og



anderledes portræt af Christians forhold til kvinder. Her er særlig lagt
vægt på hans korte ægteskab med den stærkt religiøse og gudfrygtige
Anna Cathrine, et ægteskab uden kærlighed og lidenskab. Derudover
er der en fantastisk beskrivelse af Ellen Marsvin, datidens stærke
kvinde der ikke finder sig i noget som helst, og ikke mindst hendes
datter Kirsten Munk som bliver Christians store kærlighed og

besættelse, som han lever sammen med. De to lever et stormfuld
ægteskab fyldt med store dramaer, tolv fødsler, krig, kærlighed,

intriger, jalousi, magtkampe. Og sidst men ikke mindst er der tegnet
et fint billede af Christians meget dominerende mor Enkedronning
Sofie. I det hele taget er Christian den 4 omgivet af nogle meget

stærke og dominerende kvinder. Bogen tegner også et portræt af en
konge der konstant er på farten uanset om det gælder kærlighed eller
endnu en krig " majestæten har krudt i røven, som det udtrykkes i
folkemunde" i nutid målestok ville han sikkert have fået diagnosen
ADHD. Palle Petersen skriver befriende, sprudlende, fandenivoldsk,
levende, fyldigt og fortættet og fortælleglæden flyder ud af pennen
på Palle Petersen. Hvis man er til historiske romaner, kan jeg på det
varmeste anbefale at kaste sig over denne serie, man er rigtig godt
underholdt. Korrekturlæsningen kunne godt have tålt endnu en

omgang, og Christian den 4 fiksering af sex kunne godt have fyldt en
anelse mindre. Men absolut en meget læseværdig bog. God læse lyst
mp72 22-05-2013 (Bog, hæftet) Spændende og interessant læsning.

PeterP 10-06-2013 (Bog, hæftet) dejlig bog
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