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Jens Otto Krag 1914 - 1961 Bo Lidegaard Hent PDF Første del af komplet biografi om Jens Otto Krag -
politikeren (og mennesket), der om nogen kom til at tegne det moderne Danmark, og hvis eftermæle har levet

et eget mytisk liv, som gradvist er kommet til at overskygge det levede. Denne første del ser på
mellemkrigstiden og besættelsen med den unge socialdemokrats øjne og beskriver skabelsen af de

socialdemokratiske visioner, der blev styrende for dansk politik efter krigen. Den skildrer, hvorledes Krag
oplevede skiftet mellem de fire statsministre Buhl, Hedtoft, Hansen og Kampmann, og hvordan kimen til det
moderne Danmark blev lagt: Krags livsværk, som var fuldførelsen af velfærdssamfundet, hvor den danske
lønmodtager fik egen bolig, bil, fjernsyn og ferie. Som ekstramateriale til lydbogen er tilføjet et interview af

ca. en times varighed med Bo Lidegaard, optaget af forfatteren Søren E. Jensen i maj måned 2006
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og hvis eftermæle har levet et eget mytisk liv, som gradvist er
kommet til at overskygge det levede. Denne første del ser på

mellemkrigstiden og besættelsen med den unge socialdemokrats øjne
og beskriver skabelsen af de socialdemokratiske visioner, der blev
styrende for dansk politik efter krigen. Den skildrer, hvorledes Krag
oplevede skiftet mellem de fire statsministre Buhl, Hedtoft, Hansen
og Kampmann, og hvordan kimen til det moderne Danmark blev
lagt: Krags livsværk, som var fuldførelsen af velfærdssamfundet,
hvor den danske lønmodtager fik egen bolig, bil, fjernsyn og ferie.
Som ekstramateriale til lydbogen er tilføjet et interview af ca. en
times varighed med Bo Lidegaard, optaget af forfatteren Søren E.

Jensen i maj måned 2006
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