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Urban Iben Bj\u00f8rnsson Hent PDF Ifølge folkeviddet bad Urban Hansen jordemoderen om at rubbe sig, da
han blev født. Han skulle nemlig nå et møde … Urban Hansen var Københavns overborgmester 1962-1976.
At nå dertil krævede en vedholdende indsats og lang karriere i Socialdemokratiet, hvor han post for post
arbejdede sig op ad rangstigen – med et stadigt større netværk i bagagen. URBAN – de unge år 1908-1956
følger Urban Hansen fra tiden i DSU Næstved over lokalarbejdet i Københavns 9. kreds til posterne som

folketingsmand og borgerrepræsentant. I 1956 blev han socialborgmester i København og valgte en karriere i
kommunalpolitik over en plads i regeringen. Urban Hansen var ikke den store ideolog eller politiske

håndværker, men han var arbejdsom og ikke mindst loyal. Loyal mod partilinjen og mod partitoppen. Urban
var kendt for sin arbejdsiver, sin bramfrihed og sit engagement i socialpolitik. Men han var også berygtet for
sit stærke temperament og for at være Danmarks førende kommunistjæger. Bogen giver et nuanceret portræt
af den utrættelige politiker og af et socialdemokrati i forandring gennem tre årtier. Iben Bjørnsson er ph.d. i
historie og museumsinspektør ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Urban er en bredt anlagt formidling af

hendes resultater fra et post.doc.-stipendium finansieret af Carlsbergfondet.
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da han blev født. Han skulle nemlig nå et møde … Urban Hansen var
Københavns overborgmester 1962-1976. At nå dertil krævede en
vedholdende indsats og lang karriere i Socialdemokratiet, hvor han
post for post arbejdede sig op ad rangstigen – med et stadigt større
netværk i bagagen. URBAN – de unge år 1908-1956 følger Urban
Hansen fra tiden i DSU Næstved over lokalarbejdet i Københavns 9.
kreds til posterne som folketingsmand og borgerrepræsentant. I 1956

blev han socialborgmester i København og valgte en karriere i
kommunalpolitik over en plads i regeringen. Urban Hansen var ikke
den store ideolog eller politiske håndværker, men han var arbejdsom



og ikke mindst loyal. Loyal mod partilinjen og mod partitoppen.
Urban var kendt for sin arbejdsiver, sin bramfrihed og sit

engagement i socialpolitik. Men han var også berygtet for sit stærke
temperament og for at være Danmarks førende kommunistjæger.

Bogen giver et nuanceret portræt af den utrættelige politiker og af et
socialdemokrati i forandring gennem tre årtier. Iben Bjørnsson er
ph.d. i historie og museumsinspektør ved Koldkrigsmuseum

Stevnsfort. Urban er en bredt anlagt formidling af hendes resultater
fra et post.doc.-stipendium finansieret af Carlsbergfondet.
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