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Churchill. Statsmand og myte Jørgen Sevaldsen Hent PDF CHURCHILL – STATSMAND OG MYTE er
beretningen om aristokraten, der kæmpede for sociale velfærdsordninger og lagde sig ud med den

organiserede arbejderbevægelse og endte som samlende figur og elsket nationalt symbol under Anden
Verdenskrig.

Den cigarrygende stats-mand havde en utrolig energi og ukuelighed uanset modvind eller medvind i det
politiske og personlige. Det engelske udtryk ’larger than life’ dukker ofte op i skildringerne af Churchill som

et udtryk for hans næsten over-menneskelige talenter i den politiske karrieres stjernestunder.
Mangesidigheden var slående i alt, hvad Churchill foretog sig.

Vi følger den unge eventyrer, den grønne politiker, den hårdføre statsmand og den professionelle privatmand
gennem næsten et århundrede af Storbritanniens historie. Perioden bød på to verdenskrige, tabet af et

imperium og store politiske forandringer.
Churchills rolle i forhold til Danmark under og efter Anden Verdenskrig beskrives særligt indgående i

skildringen af politikeren, kunstneren og selskabsmennesket Winston Churchill. 
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