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I 1830‘ernes København bliver den smukke, unge balletdanserinde Luise Rasmussen hyldet og ombejlet fra
alle sider. Den livsglade pige har allerede et forhold til prins Frederiks ven bogtrykkeren Carl Berling, men da
hun møder prinsen til en fest, stopper det ingen af dem i at indlede en lidenskabelig affære. Frederik forelsker
sig hovedkulds i Luise, og i 1850 gifter han sig med hende og ophøjer hende til lensgrevinde af Danner.
Hendes tidligere elsker Carl Berling bliver ikke forbigået af kongen og får selv en høj stilling ved hoffet.
Kongen dør 11 år før sin elskede dronning. 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.
og 18. Han var søn af Christian 8. V. DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON Weilbach 1895-96.
1688-1713: Friedrich I Dronning Sophie Charlotte. dk 2003, 2018  I alt 10676 personer Jægerspris Slot og
Kong Frederik den syvendes Stiftelse af Roar Skovmand, 1974; Stiftelsestøser – Kongebørn, af Lis Petersen,
1987; Grevinde Danner – en oprørsk kvinde af Morten Meisner, 1990 Mindestuerne på Jægerspris Slot er
således det eneste sted i Danmark hvor 1850’ernes boligindretning kan opleves i en samlet helhed. Han var
søn af Christian 8. oktober 1808 på Amalienborg, død 15.
© www.
(født 6.

V. november 1863 på Lyksborg) var en dansk konge af den oldenborgske slægt fra 1848 indtil sin død. og
Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. Jægerspris Slot og Kong Frederik den syvendes Stiftelse af
Roar Skovmand, 1974; Stiftelsestøser – Kongebørn, af Lis Petersen, 1987; Grevinde Danner – en oprørsk
kvinde af Morten Meisner, 1990 Mindestuerne på Jægerspris Slot er således det eneste sted i Danmark hvor
1850’ernes boligindretning kan opleves i en samlet helhed. Han kunne være noget upålidelig, og ofte havde
han levet i … Tyske kejsere, konger og kurfyrster. ”Kong Frederik VII” (1808-63) Oliemaleri udført i 1851 af
J.
og 18. Weilbach 1877-78. Hjem - Home.
og 18. Han kunne være noget upålidelig, og ofte havde han levet i … Tyske kejsere, konger og kurfyrster. ©
www.

