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Mod strømmen - Tore Jacob Hegland in memoriam Janne Seemann Hent PDF Denne bog var oprindelig
planlagt som en hyldest til professor Tore Jacob Hegland på hans 70 års fødselsdag d. 14. januar d.å. Men
Tore Jacob blev ramt af en uhelbredelig kræftsygdom og sov stille ind i sit hjem d. 23. september 2002.

Bogen er derfor blevet et mindeskrift, som inkluderer to af Tore Jacobs egne arbejder.
Tore Jacobs mange forskningskontakter og netværk er nærmest umulige at indfange i én bog. Men bredden

turde dog fremgå af, at bogens bidragydere dels repræsenterer seks forskellige uddannelses- og
forskningsinstitutioner dels er fra politiker-, administrations- og institutionslederverdenerne samt

massemedierne.
Bogen er inddelt i tre hovedtemaer: Socialt arbejde og socialpolitik, sociologi og samfund, med bidrag af:
Torben Agersnap, Jutta Aude, Birte Bech-Jørgensen, Aksel Beldring, Ottar Brox, Peter Bundesen, Egon

Clausen, Lissy Hegland, Tore Jacob Hegland, Lars Hulgaard, Ole Høeg, Per Schultz Jørgensen, Erik Laursen,
Peter Ussing Olsen, Janne Seemann, Villy Søvndal.
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