Pressemeddelelse
Danmarks store årgange fylder 70
– men hvem er de?
Danmark har forandret sig meget på 70 år. Danskerne har også forandret sig. På mange forskellige måder. Ni aktive og engagerede personligheder fra ‘48 deler i På sporet af årgang 1948 deres historie og tanker
fra syv årtier – det er en bog for alle de store årgange.

»Alting gik langsommere dengang. Vi hørte Statsradiofoniens programmer med megen snak
og klassisk musik. Og når speakeren om aftenen ønskede alle godnat, og radioen spillede
nationalsangen, gik hele Danmark til ro. Om morgenen stod vi op til, at buddet havde stillet
en halv liter sødmælk i en hvid glasflaske samt et halvt franskbrød med birkes uden for
døren«.

Sådan fortæller Hans Engell om sin barndom i bogen På sporet af årgang 1948. Gennem
sine 70 år har han oplevet et Danmark i konstant forandring – fra efterkrigstidens fattigdom
over velfærdsstat, kold krig og ungdomsoprør til i dag, hvor den digitale revolution sætter
dagsordenen.
Hans Engell har også talt med Roald Als, Jette Gottlieb, Mimi Jakobsen, Birthe Kjær, Amalie
Malling, Leif Mikkelsen, Sonja Oppenhagen og Mogens Rubinstein. De fortæller alle om
barndom, ungdom og voksenliv – om dengang og nu. Det er fortællinger, der er typiske for så
mange danskere, og som rækker ind i historien både nationalt og globalt. Derfor suppleres
interviewene af fakta og historier fra de forskellige årtier og en lang række flotte farvebilleder
fra tiden.
Kendetegnende for de ni fra ’48 er, at de alle – trods deres nu 70 år – er fulde af livskraft og
gåpåmod. De erindrer alle fællesskaber i familier og blandt naboer i gårdene mellem husene,
som var stærkere dengang end i dag. Hans Engell siger:

»Man kendte sin ret og sine pligter. Vi skulle opføre os ordentligt. Være flittige i skolen. Ære
de ældre. Vi skulle være taknemmelige. Danmark har forandret sig meget. I denne lille bog
fortæller vi om, hvordan vi selv har oplevet en fascinerende og markant udvikling gennem
vores 70 år – fra 1948 til 2018«.
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