viborg
folkeuniversitet
02

Frederik vII og grevinde Danner

– folkekær og folkefjende
V/
Sted:
Tid:
Pris:

Lektor Jørn Buch, Haderslev
Viborg Musiksal
Gravene 25, 8800 Viborg
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 13.15-16.00
175 kr. pr. foredrag, 600 kr. for alle fire.

De fleste danske frygtede for den senere kong Frederik VII, da han arvede tronen efter sin far i 1848.
Han havde da ført et ret utilpasset liv langt fra alle konventioner for en kronprins. Specielt var mange
forargede over hans forhold til Louise Rasmussen, som han som konge giftede sig med og ophøjede
til at være grevinde Danner.
I dag er der ingen der er i tvivl om, at det var grevinde Danner, som sørgede for at holde skik på
kongen. Uden hende var han gået i hundene.
I foredraget gør Jørn Buch rede for de to personers liv og skæbne, om hvordan de kom i kontakt
med hinanden og hvordan de begge gennem hele deres liv støttede hinanden i glæder og sorger.
Grevinde Danner overlevede sin mand i mange år, men var stadig udstødt af det datidige såkaldte
bedre borgerskab. Hun blev yderst velhavende og sørgede til gengæld for, at mange unge piger
kunne få en bedre skæbne gennem sine Dannerstiftelser.
Oversigt over alle fire foredrag v/ Jørn Buch:
1. De baltiske lande
2. Frederik VII og grevinde Danner
3. Rom – den evige stad
4. Tyskland og tysk kultur

Den 8. februar
Den 22. februar
Den 15. marts
Den 19. april

Se side 4
Se side 5
Se side 11
Se side 17

Jørn Buch, cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet, passioneret foredragsholder med speciale i europæiske mindretal. Han har undervist på en række
universiteter og seminarier i ind- og udland og har desuden været ansat i DR
som specialmedarbejder i grænselandspørgsmål, dansk-tyske relationer og
mindretalsforhold.
Jørn Buch har skrevet en række artikler om bl.a. Sønderjylland og grænselandsspørgsmål.

Tilmelding til “Frederik VII og Grevinde Danner” DEN 22. februar 2017
Navn/navne:
Adresse:
Tlf.

Mail

Send tilmeldingen til Viborg Folkeuniversitet, Postboks 3, 8800 Viborg.
Eller mail oplysningerne til viborgfolkeuniversitet@gmail.com. Skriv “Frederik VII” i emnefeltet.
Overfør betalingen via netbank til reg. 7831 - kontonr. 1238477. Husk at mærke “Frederik VII”.
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