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Dette er den autoriserte biografien om kong Harald Vs' liv som seiler. Seiling er kongens store lidenskap. I
dette miljøet tar han en pause fra kongsgjerningen, og får anledning til å være en vanlig seiler. Her trer hans
personlighet klarere fram, og vi blir kjent med kongens tanker og følelser. Forfatteren Jon Amtrup har hatt
flere samtaler med kongen, både på Slottet og i seilbåt. I tillegg har han intervjuet dronning Sonja, kronprins
Haakon Magnus, prinsesse Märtha Louise, prinsesse Ragnhild, prinsesse Astrid og kong Haralds mange
seilervenner. Alle har på sin måte bidratt til å tegne et portrett av en ekte seilerkonge. Boken inneholder bilder
og historier som ennå ikke er blitt publisert. Gled deg til å bli kjent med kong Harald V!
Hans Majestet Kongen. Kong Harald V, født 21.
februar 1937. Sønn av Kong Olav V og Kronprinsesse Märtha. Etterfulgte sin far som Norges Konge 17.
januar 1991. Harald V, Norges Konge, ble født 21. februar 1937 på Skaugum i Asker. Han er sønn av Kong
Olav V (1903-1991) og Kronprinsesse Märtha (1901-1954). Kong Harald ble født 21. februar 1937.
Da var han den første prinsen som hadde blitt født i Norge på 567 år. Han er sønn av Kong Olav 5.
og Kronprinsesse. Hele Norges kong Harald fyller 80 år i dag. Dagen feires privat sammen med familien på
hemmelig sted i utlandet. Den offisielle feiringen finner sted i. Kongeparet 80 år. Kongeparet feirer felles 80
årsdag; Kong Harald fylte 80 år 21. februar, mens Dronning Sonja fyller 80 år 4. juli; Bli med på feiringen.
(Dagbladet): Tirsdag den 21. februar er det hele 80 år siden hele Norges prins Harald ble født. Han tok over

-

tronen etter at kong Olav døde i 1991, og. Den norske kongerekken regnes tilbake til Harald Hårfagre. Han
samlet de mange norske småkongedømmene til ett rike på slutten av 800-tallet. Norges ledende nettavis med
alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Stor eller liten forbokstav. Mange er
usikre på når man skal bruke stor og liten forbokstav.
Her følger en kort oppklaring. Klikk på linken for en liste over. Møtet mellom Inga fra Varteig og kong
Håkon Sverresson i Borg i 1203 skulle være med på å endre norgeshistorien.
Resultatet av forholdet ble kongssønnen Håkon.

