
Ingen over Tinget - Intet under tæppet
Hent bøger PDF

Jan Lindhardt

Ingen over Tinget - Intet under tæppet Jan Lindhardt Hent PDF Forlaget skriver: I moderne, veltilrettelagte
TV-valgkampe er der sjældent plads til politiske udsagn, der er længere end en sms. Man kan spørge sig selv,
om vores demokratiske kultur på længere sigt kan overleve, at landets ledere således på forhånd må opgive at

fremlægge deres sag sammenhængende og overbevisende for en formodet oplyst offentlighed. Eller om
folkestyret er på vej et andet sted hen, for fremover at udfolde sig i enkeltsager og virtuelle netværker.

Uanset svaret, er det på høje tid at gøre status over en politisk styreform, der har det talte ord i centrum, - en
170årig tradition, som nogle mener uddøde endegyldigt med Svend Auken.

Radiojournalisten Nikolaj Ifversen og den tidligere roskildebisp og retorikprofessor, Jan Lindhardt, har
sammen skrevet en ny bog om den politiske tales danmarkshistorie.

I bogen, der har titlen Ingen over Tinget. Intet under tæppet. Danske politiske taler fra Ørsted og Hørup til
Poul og Pia har de to forfattere udvalgt og kommenteret 65 taler, der alle på en eller anden måde er

bemærkelsesværdigt veldrejede eller vigtige. Bogen omfatter perioden fra 1835 til 2005.

Nikolaj Ifversen sætter den enkelte tale – og taler – ind i deres historiske sammenhæng. Jan Lindhardt
peger på de særlige retoriske fif og træk ved talen.
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