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Land at lede Kaare R. Skou Hent PDF Med Land at lede har Kaare R. Skou skrevet hovedværket inden for
dansk politisk historie. Med fokus på dramatiske højdepunkter og store personligheder fortælles hele

folkestyrets historie fra Grundlovens fødsel i 1840´erne og op til Anders Fogh Rasmussen.

Undervejs udnytter forfatteren sit fantastiske overblik og trækker paralleller fra fortid til nutid. Han sætter ord
på det særegne ved dansk politik og krydrer historien med anekdoter, der ellers kun har været kendt på

Christiansborg.

Land at lede er opdelt i 22 logisk afgrænsede historiske perioder, som hver er illustreret med malerier eller
fotos af de vendepunkter, som har skabt dansk politik som vi kender det i dag - på godt og ondt.

"Kaare R. Skou præsterer både overblik og dyb indsigt i Christiansborgs krinkelkroge i sin nye bog om dansk
politik."
- Politiken
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