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Udgives i anledning af journalist og politisk kommentator Ejvind Larsens 50 års jubilæum som skrivende på
Dagbladet Information.

Ejvind Larsen er en levende legende i dansk politisk journalistik og i Dagbladet Informations historie, som
han i det sidste halve århundrede har præget fra så forskellige positioner på avisen som fra politi-redaktionen,
som skole- og ulandsmedarbejder, leder- og klummeskribent og chefredaktør - i perioder har Ejvind Larsen

endda været gift med Information, siges det.

Ejvind Larsen har i 50 år kæmpet med filosoffer og præster, statsministre og undermålere om at få folk til at
bestemme i deres eget liv. Det er en personlig og en politisk kamp, som har bragt kunst, teologi, økonomi og

politik til kollision gang på gang. Og det hele er sket i Dagbladet Informations spalter.

Temaerne har været mange undervejs, heriblandt Studenteroprøret, arbejdsmarkedsdemokrati,
pensionskassereform, kunstfond, atomkraft og miljø. SAMTALER MED TIDSÅNDEN OG OPRÅB IMOD
DEN rummer et rigt udvalg af fem årtiers artikler, interviews, essays, kronikker og ledere - ja Larsen har

behersket alle journalistiske genrer. Således giver bogen et indblik i højdepunkterne fra 50 års journalistisk
åndsarbejde.

"En af efterkrigstidens vigtigste politiske skribenter. Med sit helt ufattelige engagement og sin utrættelige
søgen efter bedre svar end de eksisterende har Ejvind påvirket samfundsudviklingen mere end de fleste,"

skriver David Trads i bogens Efterskrift, hvor også Poul Nyrup Rasmussen, Marianne Jelved og Anne Grethe
Holmsgaard beskriver Ejvind Larsens betydning for deres politiske virke.

 

Redigeret af Rune Lykkeberg, med efterskrift af David Trads

Udgives i anledning af journalist og politisk kommentator Ejvind
Larsens 50 års jubilæum som skrivende på Dagbladet Information.

Ejvind Larsen er en levende legende i dansk politisk journalistik og i
Dagbladet Informations historie, som han i det sidste halve

århundrede har præget fra så forskellige positioner på avisen som fra
politi-redaktionen, som skole- og ulandsmedarbejder, leder- og

klummeskribent og chefredaktør - i perioder har Ejvind Larsen endda
været gift med Information, siges det.

Ejvind Larsen har i 50 år kæmpet med filosoffer og præster,
statsministre og undermålere om at få folk til at bestemme i deres
eget liv. Det er en personlig og en politisk kamp, som har bragt

kunst, teologi, økonomi og politik til kollision gang på gang. Og det
hele er sket i Dagbladet Informations spalter.

Temaerne har været mange undervejs, heriblandt Studenteroprøret,
arbejdsmarkedsdemokrati, pensionskassereform, kunstfond,



atomkraft og miljø. SAMTALER MED TIDSÅNDEN OG OPRÅB
IMOD DEN rummer et rigt udvalg af fem årtiers artikler, interviews,

essays, kronikker og ledere - ja Larsen har behersket alle
journalistiske genrer. Således giver bogen et indblik i højdepunkterne

fra 50 års journalistisk åndsarbejde.

"En af efterkrigstidens vigtigste politiske skribenter. Med sit helt
ufattelige engagement og sin utrættelige søgen efter bedre svar end
de eksisterende har Ejvind påvirket samfundsudviklingen mere end
de fleste," skriver David Trads i bogens Efterskrift, hvor også Poul
Nyrup Rasmussen, Marianne Jelved og Anne Grethe Holmsgaard
beskriver Ejvind Larsens betydning for deres politiske virke.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Samtaler med tidsånden og opråb imod den&s=dkbooks

