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En nuanceret biograﬁ om en af Danmarks mest populære statsministre. Bogen tegner et tæt og levende portræt
af Anker Jørgensen gennem alle de dramatiske perioder i hans tid som statsminister og formand for
Socialdemokratiet. Fra den overraskende udnævnelse i 1972, over Jordskredsvalget, oliekrisen og de store
økonomiske forlig til sammenstødene med udenlandske statsoverhoveder, kampen om atomkraften og
Christiania. Men også SV-regeringen, Ritzskandalen, afgrundsdebatten, fodnotepolitikken og de mislykkede
forsøg på at genvinde regeringsmagten. Desuden giver bogen indblik i privatmennesket Anker Jørgensen, i
reaktionerne på de politiske rutsjeture og i hans forhold til familien, herunder kampene, han måtte tage med
sin ældste søn, der var aktiv på den yderste venstreﬂøj.
Den store biograﬁ er baseret på interview med de ﬂeste nulevende ministre i Anker Jørgensens regeringer,
medlemmer af folketingsgruppen, politiske modstandere, fagforeningsfolk, embedsmænd og Anker
Jørgensens egen familie. Herudover trækker bogen på omfattende skriftlige kilder i form af ikke tidligere
udgivne dagbogsoptegnelser, gruppemødereferater og Anker Jørgensens eget arkiv. Bogen er rig på
overraskelser. Både om politikeren og privatmennesket Anker Jørgensen. Den skildrer også, hvor opslidende
livet som toppolitiker er, og hvilke tragiske konsekvenser det ﬁk for ﬂere i og omkring Anker Jørgensens
regeringer.
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