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Prins Henrik 1934-2018 Elisabeth Saugmann Hent PDF Forlaget skriver: Denne personlige mindebog om
prins Henrik følger ham fra ankomsten til Danmark til tiden efter hans død, der var præget af manges

fortrydelse over den til tider hårde behandling, han fik. Journalist Elisabeth Saugmann trækker på egne og
andre journalisters oplevelser med prinsen med smil på læben. Og landet rundt har hun talt med mange
forskellige mennesker om deres personlige møder eller langvarige samarbejde med prinsen: musikere,
sangere, kunstnere, bridgespillere, erhvervs- og militærfolk, sportsfolk og ledere i kulturlivet, som prins
Henrik var en aktiv del af. Hun har også haft samtaler med prinsens personlige kammertjener, Anker

Andersen, der fortæller, at prins Henrik få dage inden sin døde ringede og sagde farvel til ham. “Kan De nu
have det godt, Andersen.”   

Vi følger prins Henrik i alle livets aldre og lægger vægt på folks personlige udsagn og erindringer. Om alt fra
hans store kærlighed til hunde til turene på knallert efter fisk rundt om i Danmark. Bogen giver også andre
nye oplysninger fra folk, der stod prinsen nær i årevis. Vi hører om hans bridgespil i København med

skuespilleren Omar Sharif og hans trommespil med Michala Petri på blokfløjte. Som pianist spillede han med
sin svigerfar Frederik 9., og på sin egen måde var han en respekteret del af musiklivet. Naturligvis slår bogen
også et slag hen over de mange ”skandaler”, han var leveringsdygtig i, og som gang på gang bragte ham på

formiddagspressens forsider.
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