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Carlsen posten som chefredaktør for B.T. Igennem sit forfattervirke har Erik Meier Carlsen udgivet bøger om
samfund og politik, heriblandt "Konger uden land" (1996), "Politik i firserne" (1986) og "Plads for dem alle?"

(1992).

 

Forlaget skriver: "Plads for dem alle?" går helt tæt på
Socialdemokratiet i en lang periode, hvor partiet kæmpede ikke kun
for deres politiske mærkesager, men også i kampen mod interne

stridigheder.

Bogen gennemgår 20 års politisk frustration stammende helt tilbage
fra EF-politikken i 1973 og frem til oliekriser, internationalisering,
valgkampe og interne uenigheder om alt lige fra politik til den
berygtede strid om formandsposten.Den danske journalist og

forfatter Erik Meier Carlsen (f. 1947) har siden 1970‘erne var en
stærk spiller inden for den danske journalistik. Han arbejdede i over
ti år på Information og har desuden været politisk redaktør på Det Fri
Aktuelt og senere for ugebrevet Mandag Morgen. I årene 2000-07
bestred Carlsen posten som chefredaktør for B.T. Igennem sit

forfattervirke har Erik Meier Carlsen udgivet bøger om samfund og
politik, heriblandt "Konger uden land" (1996), "Politik i firserne"

(1986) og "Plads for dem alle?" (1992).

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Plads for dem alle?&s=dkbooks

