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Gud bevare Danmark Jeppe Facius Hent PDF Hvert år ser majestæten tilbage på året, der gik. Dronningens
traditionsrige nytårstale tager oftest afsæt i verden omkring os, men dronning Margrethe nævner også det
nære liv i den royale familie. Dødsfald, fødsler, ægteskaber og skilsmisser berøres i talerne. Nytårstalen er

blevet et samlingspunkt for danskerne og er genstand for analyser af historikere, kongehuseksperter,
kommentatorer og ikke mindst pressen. Nytårstalen bliver vendt og drejet og sat ind i et samfundsmæssigt og

historisk perspektiv. Med udgangspunkt i nytårstalerne gør denne bog det samme. Den skal ses som en
debatbog, der giver generationer mulighed for at mødes og tænke tilbage på, hvorledes store begivenheder og
historiske nedslag afspejler sig i nytårstalen. Katastrofer, flygtninge, krige, terrorangreb, fodboldsejre, EU-
valg, politiske omskiftelige vinde og meget mere bliver sat ind i kongehusets egen interne kontekst og

kommer til udtryk gennem regentens årlige tale til folket. Samtidig er bogen et historisk opslagsværk, der
beskriver tidens gang set gennem regentens briller.
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er bogen et historisk opslagsværk, der beskriver tidens gang set
gennem regentens briller.
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