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En nuanceret biografi om Danmarks mest populære statsminister. Bogen tegner et tæt og levende portræt af
Anker Jørgensen gennem alle de dramatiske perioder i hans tid som statsminister og formand for
Socialdemokratiet. Fra den overraskende udnævnelse i 1972, over Jordskredsvalget, oliekrisen, de store
økonomiske forlig, kampen om atomkraften og Christiania, SV-regeringen og Ritz-skandalen til
fodnotepolitikken og det mislykkede forsøg på igen at vinde regeringsmagten.
Bogen giver desuden indblik i privatmennesket Anker Jørgensen, i reaktionerne på de politiske rutsjeture og i
hans forhold til familien, herunder kampene, han måtte tage med sin ældste søn, der var aktiv på den yderste
venstrefløj. Biografien er baseret på interview med de fleste nulevende ministre i Anker Jørgensens regeringer,
foruden gruppemedlemmer, politiske modstandere, fagforeningsfolk, embedsmænd og Anker Jørgensens egen
familie. Herudover trækker bogen på omfattende skriftlige kilder i form af ikke tidligere udgivne
dagbogsoptegnelser, gruppemødereferater og Anker Jørgensens eget arkiv. Thomas Thurah har desuden som
den første fået adgang til alle ministermødereferaterne fra Anker Jørgensens fem regeringer. Bogen er rig på
overraskelser. Både om politikeren og privatmennesket Anker Jørgensen. Den skildrer også, hvor opslidende
livet som toppolitiker er. Og hvilke tragiske konsekvenser det fik for flere i og omkring Anker Jørgensens
regeringer. Thurah er saglig i sin fremstilling af det historiske forløb og dets brudflader. Loyal over for

virkeligheden stiller han rækker af forhold op, der taler for det ene og for det andet. Hans konklusion er, at
Anker Jørgensen var langt bedre, end overleveringen – »myten« – siger. – Berlingske Således bliver historien
om Anker og alle de små historier, der hører med, til en større historie, et stykke af Danmarks historie,
underholdende og tankevækkende på én gang, for hvad enten, vi vil det eller ej, er Anker Jørgensen og hans
historie en del af os, af vores egen fortælling.***** – Jyllandsposten "Thomas Thurahs mursten af en biografi
om statsminister Anker er en præstation." ***** - Ekstra Bladet
P.
JACOBI Ole. Ebbesen, Klaus: En stenaldergrav ved Vistoft på Mols. Statsminister Helle
Thorning-Schmidts nytårstale den 1. 2016: ANKER JØRGENSEN ER DØD, 93 år. Bodil Udsen - Teatrets
Grand Old Lady - er død. februar 1986 i Stockholm) var en svensk politiker. 2016: ANKER JØRGENSEN
ER DØD, 93 år. Læs mere >> Sven Olof Joachim Palme (født 30. november 1966: Statsminister: Jens Otto
Krag: Foregående: Jens Otto … Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at
målrette annoncer. JACOBSEN Anders E. En torsdag i december sad jeg på gulvet i en stue i Valby. Han var
Socialdemokraternas partileder i perioden 1969–1986, samt Sveriges statsminister 1969–76 og 1982–86.
Dette er en liste over danske statsministre og de tilsvarende embeder; konseilspræsidenter, premierministre og
storkanslere. 3. Statsministern leder Danmarks regering och måste erhålla stöd i landets parlament Folketinget,
för att kunna kvarstå i ämbetet i enlighet med parlamentarismens principer. JACKEROTT Knud Arne. Close
to midnight on 28 February 1986, he was walking home from a cinema with his wife Lisbet Palme in the
central Stockholm street Sveavägen when he was shot in the back at close range. februar 1986 i Stockholm)
var en svensk politiker. Political violence was little-known in Sweden at the time, and Olof Palme often went
about without a bodyguard.
Danmarks nuværende statsminister er Lars Løkke Rasmussen, der er medlem af partiet Venstre. 3.

