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Henning Dehn-Nielsens biografiske portræt af den sindslidende Christian 7. (1749-1808), hvis liv og
regeringstid bar præg af stor dramatik. "Kun Christian 4. med sine knap 60 regeringsår og Christian 9.
med 42 år og 2 en halv måned har været konge af Danmark længere end Christian 7., der sad på tronen i 42 år
og 2 måneder.
[...] – men hvem var hans så, Christian 7.? Ham den gale. Ham med Caroline Mathilde, Struensee og
Støvlet-Cathrine." Henning Dehn-Nielsen (f. 1940) er en dansk forfatter, redaktør og kulturhistoriker. Henning
Dehn-Nielsen er oprindeligt uddannet cand.phil. i historie og arkæologi fra Københavns Universitet, og
underviste i mange år inden han helligede sig forfatterskabet.
Henning Dehn-Nielsen har udgivet i omegnen af 50-60 bøger, hvoraf en stor del omhandler danmarks historie
og konger, arkitektur og arkæologi, lokalhistorie og topografi, foruden en stor mængde artikler til tidsskrifter,
leksika og lignende.
Christian VII (29 January 1749 – 13 March 1808) was a monarch of the House of Oldenburg who was King
of Denmark-Norway and Duke of Schleswig and Holstein from 1766 until his death. Karl den store (latin:
Carolus Magnus; fransk: Charlemagne; tysk: Karl der Große; 2. ISBN 978-87-7692-093-7. Sårskorper =
Ristede løg-Et godt udtryk fra den lokale pølsevogn. Imidlertid gjennemførte Johann Friedrich Struensee, som

livlege for den gale kong Christian 7, et stort og halsløst reformprogram basert på opplysningstidens idéer.
november 1863 på Lyksborg) var en dansk konge af den oldenborgske slægt fra 1848 indtil sin død. Han var
søn af Christian 8. 04.
Spørsmål og svar. Adrien-Maurice (3rd Duc) de NOAILLES (1678 - 1766) ; K. 8. Trencaleone de
NOAILHAN (. havde som ung en kort affære med en Komtesse. havde som ung en kort affære med en
Komtesse. I 1814 fikk liberalismen et institusjonelt gjennombrudd med grunnloven.
For der arbejdede min onkel Henry. Litteratur. (født 6. runde. Mary NOEPE; (NO-PEE). – Den gale konge
Sesam 2000. Jylland-Postens Forlag 2008.

