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1
BESKRIVELSE
Statsministeren handler om Jens Otto Krag. Som politiker og som menneske. Om hans pragmatiske
forhold til magten hans ubehag ved at besidde den og hans drøm om den frihed han forestillede sig ville
ligge foran ham i det øjeblik han slap den. Han var en af velfærdssamfundets fædre men er det sikkert at
han selv ville bo i den bygning han var med til at rejse? Han var en stor politiker og et stort menneske med
iøjnefaldende svagheder dårskaber og vildskaber. Ved siden af Krags viljestyrke og mod og hans
umiskendelige fornøjelse ved eskapader er der også en vemod over hans syn på verden og sit eget liv. Det
er disse dobbeltheder skuespillet skildrer. Poul Nyrup Rasmussen skriver i sit forord: "Statsmanden og
mennesket Jens Otto Krag får sit eget mæle igen det kølige overblik saftighederne de hurtige skarpe og
sjove replikker afpareringerne af pinlighederne de dødbringende returneringer i magtkampen poetiske og
overraskende sårbarheder. I et ufiltreret replikskifte med hans allernærmeste følger vi Krag gennem
magtens rum og det der fulgte." Bogen udkommer på Jens Otto Krags 100-årsdag den 15. september.
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HVAD SIGER GOOGLE OM DENNE BOG?
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har diskret nedsat et nyt sekretariat i Finansministeriet, som har
til opgave at finde løsninger til den kommende sundhedsreform.
Hvor godt synes du selv det går? 30. samling 2014 Carsten Graabæks striber om "Statsministeren" og
"livet på Borgen". Statsministeren styrer med principfast ...
Det er få, der har givet den sammenhængskraft til danskerne, som Kim Larsen har, siger statsministeren.
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