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Historien om ugens rapport Søren Anker Madsen Hent PDF Ugens rapport er et stykke dansk kulturhistorie
om pornoens frigivelse, den seksuelle frigørelse og en journaliststand befolket af karismatiske personligheder,

blålys og drukmåse.

Samtidig er det en fascinerende erhvervshistorie om et blad, der i sin storhedstid solgte op mod 200.000
eksemplarer om ugen og reelt reddede hele Aller-koncernen. En succeshistorie, som dog aldrig er blevet en

del af koncernens officielle profil – eller selvforståelse.  

I Søren Anker Madsens stærkt underholdende bog får du også svar på, hvordan forfatteren til Anders And
endte med at skrive De Grå Sider, hvorfor chefredaktør Kurt Thyboe fløj Manden Uden Underkrop til

København, hvor mange genstande der gik til at lave et enkelt nummer af ugens rapport - og hvad der blev af
Trine Michelsens bortauktionerede dusk. 

"Det er svært i dag at forstå, hvor stort et kulturelt fænomen bladet var, og det er strålende, at Madsen med sin
udgivelse igen minder os om det."

- Jyllands-Posten (4 stjerner)

"Det er også en historie om store medie-egoer, store bladkongers kamp om guldet og redaktionelle
småkongers kaosledelse drevet frem af »skrivebenzin«."

- Børsen (4 stjerner)

"En sørgelig historie. Men det er Søren Anker Madsens bog ikke. Den er sexet og fuld af lir."
- DR P1

"Velresearchet og velskrevet bog om et kulturfænomen, som har præget den danske ungdom mere, end vi vil
være ved."

- Weekendavisen
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