
Valdemar- den Stores Datter, Ingeborg,til Frankrig, til etjuiykke-
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ligt Ægteskab med Filip  August. Selv paa Samfundets Tinåer er
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Livet farligt . Til Gengæld havde en Prinsesse som Christian den 

Førstes Datter, Margrethe, der kom til Skotland som Jakob den 

Tredies Brud, haft Lykken med sig; hun naaede den fitørste Yndest 

i det nye L a n d , . Og saadan havde gennem Tiderne Lys og Skygge 

skiftet. Kotyg Hans1 Datter, Elisabeth, førte ét roligt og st il

færdigt Samliv Vied Kurfyrst Joakim af Brandenburg, indtil hun 

gik over til denVutherske Lære og det i døn Anledning kom til et

Brud med hendes katolske 'Husbond. Christian den Andens Datter,
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Christine, ægtede - hu# var kun tretten Aar - Hertug Frans af

Milano og blev Enke, d a \un var fjorten; efter fire Aars lykkeligt 

Ægteskab med Frans af Lothringen mistede hun ogsaa ham og forblev 

fra nu af ugift , højt beundret o^Kerømt for sin Skønhed. Christi 

den Tredies Datter, Anna, der piftede sig med Kurfyrst August af 

Sachsen, udfoldede i det nye Land en utrolig Virksomhed paa alle 

Omraader, der dengang ansaaé for at tiøre under en flink Husmoder, 

lige fra Børnetugt og Madlavning til Keroi og Bygningsvæsen - hun 

lever den Dag i Dag i Bélkets Erindring under Navn af "Mutter Anna 

Til Sverige drog Frederik den Tredies Datter* Ulrikke Eleonore,
*

Karl den Ellevtes Dronning, elsket' for sin Gavmildhed og Velgøren

hed og, da hun d|pie, inderlig savnet af sin Ægtefælle. Ogsaa 

Frederik den Fejétes Datter, Sofie Magdalene, blev, en svensk Konges 

Hustru, men t ^ l t e  sig ved Gustav den Tredies letsindige Hof hele 

sit Liv som/en Fremmed. Med Frederik den Andens Datter, den en-
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gelske Dronning Anna, havde i  sin Tid det omvendte været Tilfælde1
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d&r var^det hende, som var livsglad og holdt af Maskekomedier, mei 

hende^r Mand, Jakob den Sjette, helst fordybede sig i teologisk^. 

Studier og andre lærde Materier . . .  For hver enkelt af disse 

K,y fg^Å^tP-e -iu-vcie.. I^iv.et,.XQria$t .sig saa helö forskel 1 i-gt;- —

s©«*®. Det store Vidunderrige i østen vinkede som et Eventyr.
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o   ̂ Sejladsen varvtil  Ende. En Nat kastede man Anker faa Mil 

fra Kronstadt. Da Solen stod op om Morgenen, skinnede den over 

et spejlblankt Hav. Kysten laa næsten skjult i den blaalige 

Morgentaage, og kun hist og her skimtede man Skovenes Omrids.
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