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Dyveke og Christian 2. Carl Ewald Hent PDF I 1506 bliver prins Christian sendt til Norge som vicekonge.
Under et ophold i Bergen, som er landets vigtigste handels- og søfartsby, møder den unge prins den smukke

Dyveke, som bor sammen med sin mor, Sigbrit Willums.

Med moderens billigelse indleder Dyveke et forhold til prinsen, og da Christian rejser til Oslo, tager han både
mor og datter med og lader et hus bygge til dem lige over for slottet.

Samtidig med sin forelskelse i Dyveke er Christian imponeret af Mor Sigbrit, som er hollænder og har en
solid viden om handel, og da kong Hans dør i 1514, tager Christian Dyveke og Sigbrit med til Danmark og

installerer dem på Hvidovre kongsgård.

I Christian og Elisabeths ægteskabskontrakt står, at kongens forhold til Dyveke skal ophøre. Ikke desto
mindre har Dyveke fortsat et værelse på slottet; men stærke kræfter vil have hende fjernet…

Forfatteren og journalisten Carl Ewald (1856-1908) havde en omfangsrig produktion, der strakte sig fra
ironiske artikler i Politiken over debatterende samtidsromaner og historiske romaner til eventyr. Carl Ewald er

også kendt for sin oversættelse af brødrene Grimms eventyr.

 

I 1506 bliver prins Christian sendt til Norge som vicekonge. Under et
ophold i Bergen, som er landets vigtigste handels- og søfartsby,
møder den unge prins den smukke Dyveke, som bor sammen med

sin mor, Sigbrit Willums.

Med moderens billigelse indleder Dyveke et forhold til prinsen, og
da Christian rejser til Oslo, tager han både mor og datter med og

lader et hus bygge til dem lige over for slottet.

Samtidig med sin forelskelse i Dyveke er Christian imponeret af Mor
Sigbrit, som er hollænder og har en solid viden om handel, og da
kong Hans dør i 1514, tager Christian Dyveke og Sigbrit med til

Danmark og installerer dem på Hvidovre kongsgård.

I Christian og Elisabeths ægteskabskontrakt står, at kongens forhold



til Dyveke skal ophøre. Ikke desto mindre har Dyveke fortsat et
værelse på slottet; men stærke kræfter vil have hende fjernet…

Forfatteren og journalisten Carl Ewald (1856-1908) havde en
omfangsrig produktion, der strakte sig fra ironiske artikler i Politiken
over debatterende samtidsromaner og historiske romaner til eventyr.
Carl Ewald er også kendt for sin oversættelse af brødrene Grimms

eventyr.
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