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Frederik d. 9. - den tatoverede sømandskonge

3/9 2014 nr. 142-922

Efter en tid som sømand og ungkarl blev Frederik tronarving og ægtemand. Krigen kastede mørke skygger over den lille
familie, og i 1947 kaldte pligten for alvor. Monarkiet skulle finde sin plads i en rivende udvikling med NATO-medlemskab,
kold krig, kvindelig arvefølge og en grundlovsændring. Der fortælles om den svære balancegang mellem folkelig og ophøjet
gennem en stribe anekdoter om sømandskongen, som elskede at svinge dirigent-stokken og stå ud med kongeskibet
"Dannebrog".

Prinsgemalen - en fransk hane i den danske andedam

17/9 2014 nr. 142-923

Mindst af alle havde den unge franske diplomat med en fortid i de franske kolonier forestillet sig, at han nogensinde skulle
ende sine dage i det danske kongehus. Men kærligheden ville det anderledes, og vi hører om en barndom og ungdom som
de færreste dansker har kendt til, og springet fra katolsk jesuitterskole til den danske folkekirke. Vi kommer selvfølgelig
heller ikke uden om at tale sprog, kultur og poesi - ting der måske går hen over hovedet på mange danskere.

Dronning Ingrid - datter, mor og mormor

1/10 2014 nr. 142-924

Moderens tidlige død var bestemmende for lille Ingrids barndom og ungdom, og er formentlig en nøgle til forståelse af
hendes livslange indsats for udsatte børn. Men også det kreative og det æstetiske formede et væsen, der udstrålede stil og
elegance. Vi hører om samlivet med den unge Frederik og deres tre piger, Margrethe, Benedikte og Anne-Marie.
Endelig runder vi traditionen med de grønne fingre, der har sat deres præg på både svenske og danske parker og slotshaver.

Christian d. 10. - rytterkonge, hvid hest og jødestjerne

12/11 2014 nr. 142-925

Som søn af en konge, der var født i 1843 og med en regeringstid, der strakte sig fra 1912 til 1947 kom han på godt og ondt til
at regere gennem to verdenskrige og forholde sig til valget mellem parlamentarismen og den stærke mand.
Vi hører om hans forhold til såvel Thorvald Stauning, som Adolf Hitler og den rolle han blev tildelt af De frie Danske i
forbindelse med jødeforfølgelserne i oktober 1943.

Da den oldenborgske slægt kom på den danske trone.

26/11 2014 nr. 142-926

De færreste tænker sikkert over, at vi siden 1449 har haft efterkommere af den oldenborgske slægt på den danske trone.
Da prins Christian giftede sig med den danske konge Christoffer af Bayerns unge enke dronning dorotheas af Brandenburg
var vejen banet for en slægt, der alene på sværdsiden skulle blive stamfader til fem europæiske konge- og kejserhuse,
omfattende mere en 40 regerende monarker! Kom og hør, hvordan det hele startede med den første Christian på den
danske trone...

Dynastiet Glückborg - om Europas svigerfar, Christian d. 9.

10/12 2014 nr. 142-927

Denne aften vil vi fordybe os i nogle af det danske monarkis krisestunder, og se nærmere på hvordan prins Christian af
Glücksborg kunne blive arving til den danske trone og dermed stamfar til det glückborgske kongehus. Som konge måtte han
vil sin tiltrædelse opleve, at han nærmest var uønsket, og alligevel blev han temmelig populær på sine gamle dage, da hans
seks børn med dronning Louise af Hessen-Kassel havde etableret royale forbindelser til såvel Sverige som England og
Rusland!

Anne-Marie, kongen og det tabte kongerige.

7/1 2015 nr. 151-922

Mange kan sikkert huske, da den purunge Anne-Marie i 1964 fik sin drømmeprins i Athen, kong Konstantin. I dag er de
tilbage i Grækenland, men en nu 75-årige Konstantin må for altid forblive eks-konge. Denne aften går vi tæt på den
stormfulde historie om Hellenernes konge, den lidt specielle, græske kongerække og hvorfor royalismen i den grad kom til at
splitte det græske folk.

Ingrids mor - blomsterdronning Margareta af Connaught

21/1 2015 nr. 151-923

Sømandskongen, Frederik d. 9. var rigtig glad for sin Ingrid, og som bekendt kom hun fra det svenske kongehus. Derimod er
det nok mindre kendt, at dronning Ingrids moder har fået indrettet en mindestue i Malmø, og faktisk var en sønnedatter af
den berømte engelske dronning Victoria. Vi udreder slægts-trådene og den store tragedie, der ramte Ingrid i 1920.

Marie af Orleans - en tatoveret, dansk prinsesse!

4/2 2015 nr. 151-924

Christian d. 9's (1818-1906) yngste søn, prins Valdemar fik en usædvanlig hustru, der ofte var på alles læber i København
omkring århunderedeskiftet. Hvem var hun, hvad fik hun udrettet, og hvilke forbindelser trak hun på, da ØKs stifter H. N.
Andersen havde brug for en kongelig forbindelse?

Kong Christian stod i røg og damp

18/2 2015 nr. 151-925

Ingen dansk kongerække uden omtale af Christian d. 4. Denne aften er helliget ham, hans byggeprojekter og hans mange
kvinder.
Vi ser lidt nærmere på den tidsalder han fik til opgave at regere sig igennem. Krigene var talrige, og pavemagten håbede
stadig på at kunne genvinde de frafaldne lutheranere i Nordeuropa. Han fik godt nok en lang regeringstid, men hvordan ser
regnskabet ud, når man ser på hans samlede indsats i tiden 1588-1648?

Dagmar - en zarina i Klampenborg

4/3 2015 nr. 151-926

Storfyrstinden Maria Feodorovna af Rusland var datter af Christian d. 9. og dronning Louise af Danmark. Hendes liv blev
meget omskifteligt, og hun kom til at opleve den russiske revolution i 1917 der skulle blive skæbnesvanger for hele
zarfamilien. Vi får den dramatiske historie oprullet, og vi hører om Hvidøre, hvor hun i sine sidste år levede sammen med sin
søster, den engelske dronning Alexandra.

Caroline Mathilde og hendes to mænd

18/3 2015 nr. 151-927

Den guddommelige enevælde får en ganske særlig karakter, når den udvalgte lider af en tiltagende sindssyge.
Historien om livlægen Struensee, den gale konge Christian d. 7 (1766-1808) og hans dronning Caroline Mathilde har alle
ingredienserne til en spændingsfilm med mange smukke kostumer. Filmen er allerede produceret med stor succes, men
hvad er hoved og hale på den historie - og hvem var "Le petit Struensee" ?
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