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Sejrene, kriserne og hemmelighederne Tilsammen har de ledet Danmark i 35 år, fra kartoffelkur til
finanskrise: Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Lars
Løkke Rasmussen har alle været statsminister på hver deres måde. Over to dage i maj 2017 mødes de for
første gang alle fem på Marienborg til et uformelt topmøde om, hvad det vil sige at være statsminister i
Danmark. Forinden har de hver især ladet sig interviewe om deres år i Statsministeriet; om sejrene, kriserne og
de omkostninger, der følger med. Fotograf Morten Albek har været med hele vejen.
Se de enestående portrætter af Danmarks statsministre, kom med ind til de historiske dage på Marienborg, og
læs hvad de fem hovedpersoner fortæller om det, nogen kalder verdens ensomste job. Og hvad de svarer, når
de bliver spurgt: Er det et godt liv at være statsminister? Kun de fem kender svaret. Om forfatterne: Anne
Sofie Kragh (f. 1972), journalist og forfatter. Har tidligere udgivet Magten og æren (2003) og Fogh – historien
om en statsminister (2004). Har været ansat på Månedsbladet Press og fra 2007-2017 på Euroman, hvor hun
har skrevet en lang række portrætter. Står sammen med Michael Dyrby bag DR1-programmerne
’Statsministrene’ i efteråret 2017. Michael Dyrby (f. 1958), journalist og lærer. Har været journalist og
redaktør på tv midt-vest og TV2 Østjylland. Blev ansat på TV 2 nyhederne i 1994 som redaktør og var fra
2004 nyhedschef på TV 2, indtil han dannede eget firma, Dyrby&More, i 2016. Sammen med Anne Sofie
Kragh har han tilrettelagt ’Statsministrene’ til DR1 i 2017.
Dronning Victoria af Storbritannien og prinsgemalen Albert af Sachsen-Coburg og Gotha fik ni børn. Om
Norden × Aktuelt.
Det buddhistiske monarkiet Thailand har gått fra å være et jordbruksland til et industriland på kort tid.
Prinsesse Margaret af Storbritannien, grevinde af Snowdon (født Margaret Rose (21. Sund vs. august 1930 i

Skotland – 9. Når mad er sund, bliver man automatisk slank af den, tænker mange. Liste over de
lengstsittende norske statsministre er en oversikt over personene som har besittet embetet som statsminister i
Norge rangert etter lengden på deres. Kalender. Mens andre tænker: Hvis maden slanker, er den nok også
sund.
Det buddhistiske monarkiet Thailand har gått fra å være et jordbruksland til et industriland på kort tid.
Nyheder fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd om det nordiske samarbejde. Nordisk ministerråds og
Nordisk råds nettsted for det offisielle nordiske samarbeidet mellom Danmark, Finland, Island, Norge,
Sverige, Færøyene, Grønland og Åland. Hjelp oss å rydde. august 1930 i Skotland – 9. Om Norden ×
Aktuelt. Mens andre tænker: Hvis maden slanker, er den nok også sund. slank. Otte af disse børn fik
efterkommere. apr 2018 kl.

