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Med den dansk-islandske Forbundslov af 1. december 1918 blev Island officielt anerkendt som suveræn stat i
personalunion med Danmark. Island var derefter et selvstændigt rige med Christian X som konge indtil
udråbelsen af den islandske republik i 1944.
Disse afgørende faser i frigørelsesprocessen er velbeskrevet i både dansk og islandsk historieskrivning.
Derimod har vi hidtil savnet nærmere indblik i, hvilke tanker én af de centrale skikkelser i dette forløb,
nemlig Christian X, egentlig gjorde sig om islændingenes uafhængighedsønsker – af den simple grund, at
Kongens personlige optegnelser vedrørende Island indtil nu har været utilgængelige i deres helhed.
Dette savn rådes der nu bod på med denne bog, der rummer en fuldstændig udgivelse af Kongens optegnelser
om Island i de kritiske år fra 1912 til 1932. Gennem disse kan vi nu på første hånd følge Christian X’s helt
personlige overvejelser og hans reaktioner på de voksende islandske krav om fuld selvstændighed.
Optegnelserne tegner billedet af en konge, som tog sin gerning dybt alvorligt og ikke lod sig nøje med blot at
sidde til pynt.
Dette er første gang nogensinde, at et større udsnit af Christian X’s meget omfattende dagbogsmateriale
offentliggøres i sin helhed. Læst i sammenhæng giver optegnelserne et enestående indblik ikke blot i
Kongens rolle som regent i Island, men også i hele hans tænkemåde og selvopfattelse i bredere forstand.
Udgivelsen er kommet i stand efter særlig tilladelse fra Hendes Majestæt Dronningen.
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