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Den 28 mars 1910 föddes prinsessan Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta, enda dotter till dåvarande
kronprinsen Gustaf Adolf och hans första gemål, på Kungliga Slottet i Stockholm. Ingrids tidiga uppväxtår
var lyckliga och fyllda med kärleksfullt familjeliv, men detta förändrades 1920 då hennes älskade mor dog
efter en kort tids sjukdom. Ingrid som bara var 10 år gammal blev då familjens kvinnliga centralfigur tills det

att hennes far gifte om sig. När prinsessan var 25 år gammal gifte hon sig med kronprins Frederik av
Danmark. I Köpenhamn bildade de familj och fick tre döttrar: Margrethe, Benedikte och Anne-Marie. Genom
åren blev Ingrid en oerhört älskad kronprinsessa och drottning av Danmark. En stor del av hennes popularitet

berodde på hennes motstånd mot nazisterna under ockupationen. I boken Ingrid - prinsessa av Sverige,
drottning av Danmark berättar hela hennes familj öppenhjärtigt om en älskad mor och mormor.

Hitta stockbilder i HD på Indisk drottningprinsessa porträtt inspirerad av 1500talet och miljontals andra
royaltyfria stockbilder illustrationer och vektorer i Shutterstocks samling. Sofia Eriksdotter föddes tidigast år

1240 i Danmark som dotter till kung Erik Plogpenning och drottning Jutta av Sachsen.
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Drottning Margrethe och hennes familj har personligen tagit emot för långa samtal med författaren. I Sverige
var Ingrid efterlängtad prinsessa och i Danmark blev hon den eviga dronningen. Ingrid Victoria Sofia Louise
Margareta fÃdd 28 mars 1910 pÃ Stockholms slott Sverige dÃd 7 november 2000 pÃ Fredensborgs slott
Danmark var en svensk prinsessa dotter till Gustaf VI Adolf och kronprinsessan Margareta och sedermera

drottning av Danmark. Dela denna sida Facebook Twitter Google Tumblr Pintrest Epost Innehållsförteckning.
hovexperten Roger Lundgrens nya bok Ingrid prinsessa av Sverige drottning av Danmark. Ingrid föddes som
svensk prinsessa syster till framlidne prins Bertil och moder till Danmarks Drottning. Exprinsessan gläds över
danska MeToo vågen Så uppfostras sönerna 03 dec. Hon blev änka 1972 men fortsatte idogt att representera
sitt. Prinsessan Ingrid av Sverige var enda dotter till kungaparet Margaretha och Gustaf VI Adolf. Ingrid

drottning av Danmark enda dotter till Gustaf VI Adolf och hans första hustru Margareta gift 24 maj 1935 med
Fredrik IX av Danmark I dag fyller drottning Margrethe av Danmark 75 år. Ingrid var förebilden för många av
Europas drottningar och prinsessor. Sedermera blev hon dessutom drottning av Danmark. Company Credits.
Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta föddes i mars 1910 på Stockholms slott. Ingrid prinsessa av Sverige

drottning av Danmark. Göran Gunér.
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