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Christian IV: En mand under indflydelse Bodil Wamberg Hent PDF I hele den danske kongerække træder
Christian IV frem som den mest kendte og kontroversielle af alle regenter – han lever i vores bevidsthed som

en myte. Vi kender ham som byggekongen med de tårnhøje ambitioner, det skrantende ægteskab, de
lidenskabelige affærer og de horeunger, der følger med. Ud fra breve og samtidige beretninger tegner Bodil

Wamberg et psykologisk portræt af manden bag de store bedrifter og de bloddryppende skandaler.

Den danske forfatter Bodil Wamberg (f. 1929) er uddannet cand.mag. i dansk og engelsk og arbejdede i en
lang årrække som lektor på Danmarks Lærerhøjskole. Bodil Wamberg er særligt kendt for sine mange
biografier om historiske personer, heriblandt Leonora Christine, H.C. Andersen, Grevinde Danner og

Mathilde Fibiger.

"Hun har gjort det igen. Bodil Wamberg ... er helt på toppen med sin Christian IV-historie." – B.T.

"Det er blevet en varm og levende bog, en af de gode, hvor man hele vejen diskuterer med forfatteren ..." –
Politiken

"Jeg mindes ikke at have set se varm en skildring af Christian ..." – Ekstra Bladet
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