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30 suveræne svenskere Diverse Diverse Hent PDF ”Denne bog er Informations hyldest til det suveræne
Sverige. Det er en fejring af det radikale politiske eksperiment, som er det moderne Sverige. For nogle er

Sverige et alarmerende rædselsscenario, for andre er det et humanistisk ideal. Sverige er under alle
omstændigheder en stat, som valgte sin egen vej i verden, og som har skabt sin egen civilisation.” Fra Rune

Lykkebergs indledning

Bogen indeholder 30 portrætter af de svenskere, som Information mener er de mest interessante, inspirerende
og væsentlige.

Bidragsydere: Niels Chr. Alstrup, Kristen Bjørnkjær, Anne Middelboe Christensen, Ralf Christensen, Otto
Lerche Kristiansen, Peter Laugesen, Rune Lykkeberg, Valdemar Lønsted, Georg Metz, Christian Monggaard,
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30 suveræne svenskere er tredje bog i Informations serie af introduktioner til kulturhistorier fra andre lande.
Tidligere er Russerne – 37 introduktioner til russisk kulturhistorie og Deutschstunde – 34 introduktioner til

tysk kulturhistorie udkommet i serien.
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