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Winston S. Churchill var ordkunstner. Han talte i overskrifter og gjorde sine ord til ordsprog. I krigsåret 1940,
hvor Storbritannien reelt stod alene overfor den tyske krigsmaskine, talte han kampmodet op hos sit folk. På

trods af krige og politisk strid mobiliserede Churchill sit land og den frie verden med sin humor og
slagfærdighed.

 
 

Dette udvalg af citater på dansk skildrer Churchill i sjov og alvor, nogle gange åndrigt, nogle gange nedrigt,
men altid veltalt. Citaterne er udvalgt, oversat og kommenteret af Jan Hedegaard, som også giver en

introduktion til Churchills liv.

 
 

Jan Hedegaard har været Churchill-fan, siden han var 7 år - og journalist på Berlingske i mere end 20 år. Her
har han blandt meget andet skrevet portrætter, features og kulturhistoriske artikler. I en årrække var han

desuden redaktør af det satiriske årshæfte Blæksprutten.
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