Sådan lyder anbefalingen af Fredy til danske biblioteker

En yderst interessant og velskrevet biografi, som byder på en usædvanlig politisk
fortælling om Danmarks "glemte" konge. Forfatteren har med sin grundige research,
historiske kendskab og forskningsbaserede tilgang samt adgang til omfattende kilder,
bedrevet et velfunderet og læseværdigt værk.
Se mere:
Lektørudtalelsen er skrevet af bibliotekar, cand.scient. bibl. Hamide Kara og ser i sin helhed sådan
ud:
Et politisk portræt af Frederik d. VIII. (1834-1912). En biografi om en kronprins og konge (19061912) - der var mere politisk engageret, end det ville være passende i dag
Kort om bogen

Biografi om Frederik d. 8. Den første parlamentariske konge i Danmarkshistorien. For læsere af
biografier om Danmarkshistorie
Beskrivelse

Forfatter og journalist Poul Smidt skriver over kapitler som "Fredys Kongevej", "Dannelsesrejsen",
"Komedien i Berlin", "Ægteskabspolitik", "De undertryktes ven", "God bless the Queen",
"Sædeligheden", "Kongelig fyring", "Lig nr. 1653" m.fl. om Fredy - Frederik d. 8. af Danmark.
Efter en indledning om arbejdet med at indsamle materiale, tilgang til historiske arkiver samt
overvejelser omkring etisk ståsted beskrives Frederik d. 8. som var konge fra 1906-1912. En tid
med store indenrigspolitiske spændinger i den politiske Danmarkshistorie. Om kongen skriver
Smidt: " Frederik d. 8. fik kun seks år på tronen og huskes måske mest for sin akavede død i
Hamborg i 1912 - men han fortjener et eftermæle, der placerer ham som Danmarks første
parlamentariske konge". Sidst i bogen finder man noter, litteraturliste samt register
Vurdering

En yderst interessant og velskrevet biografi, som byder på en usædvanlig politisk fortælling om
Danmarks "glemte" konge. Forfatteren har med sin grundige research, historiske kendskab og
forskningsbaserede tilgang samt adgang til omfattende kilder, bedrevet et velfunderet og
læseværdigt værk
Andre bøger om samme emne/genre

Af andre biografier om danske kongelige findes: Christian 6 , Frederik 5 , Under bjælken , Christian
4 og Christian 9. og dronning Louise
Til bibliotekaren
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