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Haahr Simon Kratholm Ankjærgaard Hent PDF Forlaget skriver: Nu kommer historien om Olaf Haahr (f.
1937) i bogform - manden, millionæren, benzinkongen, legebarnet, familiefaren. Det er fortællingen om et
menneske, der altid har gået egne veje, og som altid har været drevet af store ambitioner og drømme. Og som

altid har haft sine meningers mod, hvilket har sikret ham både venner og fjender - og respekt.
Haahr - benzinkongen fra Vejle er en folkelig biografi om én af de sidste store personligheder i dansk

erhvervsliv. Den vil interessere enhver, som engang har tanket fra én af Haahrs benzinstationer, eller set én af
hans tankvogne med logoet i rødt, hvidt og sort køre forbi. Samtidig er portrættet af Olaf Haahr et stykke

danmarkshistorie om besættelsen, den kolde krig og udviklingen af velfærdsstaten - alt sammen set fra Vejle,
Danmarks midtpunkt.

Simon Kratholm Ankjærgaard (f. 1973) er journalist, forfatter og historiker. Han har arbejdet som journalist
siden 1993 og skrev i mange år for Berlingske Media. Siden blev han blandt andet redaktør på

hjemløseavisen, inden han helligede sig freelancearbejdet og forfatterskabet. Har blandt andet skrevet en bog
om personlighedsforstyrrelsen Borderline.
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