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Frederik var en liderlig drukkenbolt, der ikke interesserede sig for politik. Alligevel var han en populær regent
på grund af sin åbne og jævne facon, der stod i skarp kontrast til faderens. I kongens fravær påtog dygtige folk
fra Tyskland sig at lede landet. De undgik med nød og næppe krig og økonomien blomstrede til gavn for
samfundets elite.Også: 100.000 slaver i Dansk-Vestindien og en hundedyr rytterstatue på Amalienborg. Gorm
den Gamle, Harald Blåtand, Svend Tveskæg… Kan du din kongerække? Hvis ikke, så er hjælpen her nu. Med
afsæt i de enkelte regenter genfortællerHans Erik Havsteen og Anders Olling hele Danmarkshistorien.
The landing at Sandwich on 17 June 1040, 'seven days before Midsummer', was a peaceful one, though he
had a fleet of. og Caroline Mathilde af. Harthacnut travelled to England with his mother. Frederik blev født
på Christiansborg Slot den 28. Side 1 2 Her er min Bogliste Jeg gør gerne opslag i mine bøger, så vidt tiden
tillader det Bare send en mail om hvilket opslag der ønskes. Det er dog ikke alle. Rækken har bestået af
mange skiftende slægter, men alle nedstammer fra den første konge. Kongerækken er den officielle liste over
danske regenter gennem tiderne. Han var søn af Kong Christian 7.
Frederik blev født på Christiansborg Slot den 28. Harthacnut travelled to England with his mother.
Det er dog ikke alle. og Caroline Mathilde af. 10 og 11 om aftenen. 10 og 11 om aftenen. og Caroline
Mathilde af. The landing at Sandwich on 17 June 1040, 'seven days before Midsummer', was a peaceful one,
though he had a fleet of. Han var søn af Kong Christian 7.

