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Anker Jørgensen og det forunderlige liv Jonas Wisbech Vange Hent PDF Anker Jørgensen er den eneste
statsminister, Danmark har været på fornavn med – kendt og elsket som en mand af folket. I denne bog
kommer vi tæt på mennesket og de mindre belyste sider af hans væsen: videbegæret, filosofien og

litteraturen. Forfatteren begiver sig sammen med Anker ud for at besøge nogle af de steder, der har spillet en
rolle i hans liv. Tilbage til Christiansborg, til den gamle skole og ud på Vestre Kirkegård, hvor hans Ingrid

ligger og venter på ham.

Men først og fremmest bevæger vi os ind i Ankers univers. Ind i de tanker, den gamle mand gør sig, når han
ser tilbage. Tanker om livet, universet, kærlighed og humanisme, om arbejderen, læsning, politik, alderdom
og død. Gennem årene har han ihærdigt søgt svar på de spørgsmål, livet stiller, og grublerierne er interessante,

fordi de lægger en ny side til det menneske, vi troede, vi kendte. Og de byder ind med en forklaring på,
hvorfor en forældreløs christianshavnerknægt fra beskedne kår drev det så vidt.
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