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I en ny bog afdækker Poul Smidt (foto), hvordan Frederik den 
Ottende - med kælenavnet Fredy - blev holdt uden for indflydelse 
af sin far, inden han fik en historisk kort periode som konge. 
Pressefoto

BOGUDGIVELSE

Knud Mogensen

Den tidligere Randers-jour-
nalist Poul Smidt har netop 
udgivet en politisk biogra-
fi med titlen "Fredy - klemt 
kronprins - glemt konge".

Bogen handler om kong 
Frederik den Ottende, der 
regerede nærmest historisk 
kort, nemlig fra 1906 til 1912, 
og som fik det ikke specielt 
flatterende - og formentlig 
uberettigede - eftermæle, at 
han døde på trappen til et 
bordel i Hamborg.

Frederik den Ottende hav-
de et kælenavn, som hans 
nærmeste konsekvent an-
vendte, nemlig Fredy.

- Det var helt normalt den-
gang, at kongelige personer 
havde kælenavne. Således 
skrev også dronning Lovisa 
altid "Kære Fredy" i breve 
til sin mand, fortæller Poul 
Smidt.

Frederik den Ottende var 
søn af kong Christian den 
Niende og dronning Louise. 
Gennem hele 43 år stod han 
som kronprins i skyggen af 
sin far, og forholdet mellem 
den senere dronning Lovi-
sa og hendes svigermor var 

mildt skrevet ikke godt. Poul 
Smidt bruger selv udtrykket 
voksenmobning om relatio-
nerne.

I bogen skildres, hvordan 
kong Christian den Niende 
holdt sin søn uden for indfly-
delse og det tilmed i en tid, 
hvor flere af hans søskende 
blev kronede hoveder rundt 
om i Europa.

Som kortvarig konge satte 
Frederik den Ottende sig ik-
ke de store spor - det politi-
ske systemskifte fra højre til 
venstre var jo gennemført, 
og der var endnu relativ fred 
i Europa.

På besøg i Randers
Frederik den Ottende aflag-
de så vidt vides aldrig et of-
ficielt besøg i Randers. Men 
i 1908 havde Venstres leder, 
I.C. Christensen, inviteret 
kongen til at besøge Jylland, 
og det førte blandt andet til, 
at kongen beså et børne-
hjem i Aarhus, skabt af Pe-
ter Sabroe, og det blev også 
til et uformelt besøg i Ran-
ders, hvor sønnen, den sene-
re kong Christian den Tien-
de, jo som bekendt en tid var 
garnisoneret.

En anden tilknytning til 
Randers var, at kabinetsse-
kretær J.P. Trap, der var fra 

Randers, fik indflydelse på 
valget af ægtefælle for den 
daværende kronprins. J.P. 
Trap var ifølge Poul Smidt 
meget nordisk orienteret og 
fik udvirket, at den senere 
dronning var en svensk prin-
sesse, nemlig Lovisa.

En anden indflydelse kom 
også fra J.P. Trap, der var fri-
murer. 

Han fik den senere konge 
meldt ind i ordenen, og det 
skulle siden blive til ikke fær-
re end 43 år som frimureror-
denens stormester, det vil si-
ge ordenens øverste leder, for 
kronprinsen/kongen.

Opfordring
I forbindelse med sin bogud-
givelse har Poul Smidt skre-
vet en kronik i Kristeligt Dag-
blad, hvori han slår til lyd for, 
at de danske arkiver bør åb-
nes mere. - For historie ven-
ter på os, anfører Poul Smidt.

Selv har han haft adgang 
til arkiver for at kunne skri-
ve bogen, hvilket har afdæk-
ket en pudsig detalje:

I 1908 var Frederik den Ot-
tende raget uklar med netop 
Kristeligt Dagblad på grund 
af nogle skriverier, som ikke 
passede kongehuset, og der-
for opsagde abonnementet.

Men - avisen havde ham 

ikke i kartoteket. Abonne-
mentet var nemlig tegnet 
gennem postvæsenet, så hof-
fet måtte venligst henvende 
sig her, hvis man ikke ønske-
de avisen leveret fremover.

Det kan tilføjes, at netop 
den form for abonnement 
også var meget almindelig 

for Randers-aviserne i tidli-
gere tid.

Den flotte march
Var Frederik den Otten-
de måske ikke så fremtræ-
dende som regent, var hans 
honnørmarch til gengæld 
smældende flot. Den var 

komponeret af kapelmester 
i Københavns Tivoli Baldu-
in Dahl og tåler sammenlig-
ning med Frederik den Nien-
des honnørmarch, skrevet af 
Kaj Nielsen, dirigent for Den 
Kgl. Livgardes Musikkorps.

Honnørmarchen beha-
ger også Poul Smidt. Faktisk 
i den grad, at han lagde den 
ud på sin hjemmeside.

- Men så kom der et for-
bud fra hoffet, der har rettig-
hederne til honnørmarchen, 
fortæller Poul Smidt.

Poul Smidt er født i 1944, 
uddannet som journalist på 
blandt andet Folkebladet i 
Randers, senere Demokra-
ten i Aarhus. Han blev un-
dervejs i sin karriere korre-
spondent for Danmarks Ra-
dio i Bruxelles og redaktør af 
fagbladet Journalisten. Han 
er desuden cand.jur. og kal-
der sig selv for international 
løsarbejder.

I 2016 udgav Poul Smidt en 
meget anmelderrost bog om 
tidligere statsminister Viggo 
Kampmann (S), og han sysler 
aktuelt med en bog om Vil-
helm Buhl (S), der af mange 
er kritiseret for sin holdning 
under den tyske besættelse 
Selv kalder Poul Smidt ham 
for "underbelyst og under-
vurderet".

Tidligere Randers-journalist 
om en overset konge
Frederik den Ottende fremstilles i et mere sympatisk lys end normalt.

Få lokale nyheder 
i mailboksen
Gå ind på amtsavisen.dk – fi nd nyhedsbrevene via 
menuen eller via amtsavisen.dk/nyhedsbrev

Vor elskede far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Ejler Albertsen
* 9. juni 1931

er stille sovet ind

Randers, den 16. marts 2020

Helle og Kaj
Henrik og Tina

børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted fra Randers Nordre Kapel
lørdag den 21. marts kl. 11.30

Vores mor, mormor, farmor og svigermor

Tove Schou Pedersen
er taget videre fra denne verden

den 16. marts 2020.

På familiens vegne

Nete og Kasper

Bisættelsen finder sted for de nærmeste inviterede.
Når tiden er moden, holder vi afskedsfest i mors ånd.

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Kræftens Bekæmpelse, reg. 3001 konto 0001155

mrk. Tove Schou Pedersen
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