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Frederik 7. Jens Gunni Busck Hent PDF Forlaget skriver: Frederik 7. regerede Danmark fra 1848 til 1863 og
indførte i 1849 den første grundlov i Danmark. Trods sine store svagheder som regent fremstår han som en af

de mest markante skikkelser i kongerækken. Han var et ejendommeligt menneske med et temmelig
uligevægtigt sind, og han var på mange måder et sort får inden for kongefamilien. Især skabte Frederik 7.
forargelse ved sit ægteskab med grevinde Danner, men samtidig tilførte han monarkiet en helt ny folkelig

dimension. Frederik 7. havde en sans for folkestemningen, som gjorde det muligt for ham at blive til noget så
paradoksalt som et kongeligt ikon for demokratiet i Danmark. Bogen indgår i Kroneserien, en serie af mindre
bøger om det danske kongehus og relaterede emner udgivet i samarbejde med Kongernes Samling. Bogen er

skrevet af Jens Gunni Busck.
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