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Ang. et billedforedrag om 
 

Nogle utrolige kongelige affærer fra vores tip-oldeforældres tid 
 

Tidligere var ægteskabet ofte en praktisk foranstaltning, hvor det først og fremmest drejede sig om at føre 

en gård eller en virksomhed videre. Hvor vi i dag hylder den romantiske kærlighed mellem ægtefællerne, 

spillede det førhen ofte ikke så stor en rolle, og det gjorde sig også tit gældende, når det drejede sig om at 

sikre en (mandlig) tronfølger til kongehuset.  
 

Frederik den 6., der døde i 1839, var den næstsidste enevoldskonge i Danmark, og hans hustru Marie kunne 

ikke klare samlivet mere efter at have født mange børn, hvoraf kun 2 piger overlevede. Muligvis med dron-

ning Maries stiltiende accept blev han den sidste konge i Danmark, der havde en officiel elskerinde, og for-

holdet varede ved indtil kongens død og resulterede i 4 børn. 
 

Frederik 6. forsøgte ihærdigt at få sine døtre gift med passende ægtefæller for at sikre arvefølgen, men 

begge døtre forblev barnløse. Den yngste datter blev gift med den senere Frederik 7., og ægteskabet var en 

katastrofe. Det forblev barnløst og endte med skilsmisse. 
 

Frederik 7. blev senere gift med Louise Rasmussen, alias grevinde Danner, og hun havde en beroligende 

indvirkning på Frederiks vanskelige sind, men grevinde Danner blev udsat for megen spot og latterliggø-

relse.  I dag udfører Grevinde Danners Hus i København et stort arbejde for voldsramte kvinder. 
 

Mange har set filmen En kongelig affære med Mads Mikkelsen i hovedrollen som lægen Struensee, som 

den unge dronning Caroline Mathilde indledte et forhold til og fik en datter sammen med. Foredraget ind-

ledes med en kort omtale af denne tragiske historie. 
 

Foredraget viser noget forskellene på den moralske indstilling i samfundet, afhængig af rang og stand, men 

fortællingen giver også et indtryk af stor langmodighed og overbærenhed fra de involverede parter.  
 

Det er en fortløbende fortælling, der varer 2x45 min. Honorar efter aftale. 

 

 

 


