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Meningen med velfærdsstaten Lasse Horne Kjældgaard Hent PDF Forlaget skriver: Ville danske politikere i
dag overhovedet kunne formulere idéen bag velfærdsstaten? Eller var politikerne simpelthen klogere og mere
visionære i gamle dage? Den tidligste debat om velfærdsstaten var i vid udstrækning en kulturdebat, som ikke

mindst litteraturen havde gode muligheder for at bidrage til. Meningen med velfærdsstaten af professor i
dansk litteratur, dr.phil. og forfatter Lasse Horne Kjældgaard skildrer denne debat, som var en helt enestående
dialog mellem politikere og forfattere. Bogen rummer læsninger af en række vigtige kunstneriske bidrag til
denne samtale af bl.a. Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Erik Knudsen, Anders Bodelsen og Henrik Stangerup.
Deres litterære forestillinger om velfærdsstaten kaster interessante perspektiver på vores samtid, hvor den

politiske debat ikke længere drejer sig om målet med velfærdsstaten, men om hvordan vi bevarer den. Måske
endda så meget, at vi helt har glemt spørgsmålet om, hvad meningen med velfærdsstaten egentlig er.
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