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men det er langt sværere end at styre et stort land. Et lille land er prisgivet omverdenen, verdensmarkedet og

stormægtige fjender.

Danmark har haft 26 statsministre siden 1901 - men kun fire af dem har raget op: Fogh, Krag, Schlüter og
Stauning. Disse fire mænd satte politiske fodaftryk, som deres efterfølgere måtte acceptere - også selvom

disse var politiske modstandere.

Stauning etablerede demokratiet, Krag grundlagde velfærdsstaten, Schlüter reformerede den - og Anders Fogh
Rasmussen gjorde op med kulturradikalismen, ekspertvældet og socialdemokratiets dominans.

Hvad gør en leder succesfuld? Hvorfor var det disse mænd og ikke Hilmar Baunsgaard, Anker Jørgensen, I.C.
Christensen eller Hans Hedtoft, der bliver husket som de store? Lever de fire op til de kriterier, som f.eks.
filosoffer som Niccoló Machiavelli, Max Weber og Thomas Carlyle opstillede for stor statskunst? Og hvad

gjorde dem store?

I denne lydbog gennemgår Mads Qvortrup Danmarks historie i det tyvende århundrede set gennem Danmarks
fire store statsmænd, og fortæller om deres liv, bedrifter - og om deres uvægerlige nederlag.
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