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Sikken et liv Poul Schlüter Hent PDF I Sikken et liv fortæller Poul Schlüter veloplagt og inspireret om sit
eget liv. Der er spændende beretninger fra barne- og ungdomsårene i Tønder og Haderslev og om studieårene

i Århus og København.

Den tidligere statsminister indvier også læseren i mange af sine personlige forhold og skriver om sorger og
glæder, om hustruen Lisbeths død og om ægteskabet med Anne Marie.

Poul Schlüter fortæller om sit politiske liv - om sine 35 år som folkevalgt, om de 20 år som partileder og om
de over ti år, hvor han var Danmarks statsminister. Vi følger hans kamp for at genrejse Det Konservative
Folkeparti og følger med fra første række, da anstrengelserne i 1982 krones med statsministerposten.

Læs også om en hidtil ukendt ministerliste, om Schlüters forhold til Tamil-rapporten og om hans forhold til
kollegerne i regeringen.

Sikken et liv er også bogen om Schlüters baggrund og opvækst - om faderen, der måtte i tysk tjeneste under
den Første Verdenskrig og om sin fynske mor Else.

Bogen er skrevet i et levende, ligefremt og underfundigt sprog. Den giver et nærbillede af en stor
personlighed og et fint indblik i nyere danske politisk historie.

Poul Holmskov Schlüter (født 3. april 1929 i Tønder) er en dansk jurist og var Danmarks statsminister fra
1982-1993. Poul Schlüter begyndte sin politiske karriere i Konservativ Ungdom og var medlem af det danske

Folketing 1964-1994 for Det Konservative Folkeparti. I 1984 blev han "Årets politiker i Norden". Poul
Schlüter var medlem af Europa-Parlamentet 1994-1999, vicepræsident 1994-1997.

Interessant nærbillede af en virkelig toppolitiker og et fint indblik i nyere positisk historie. - Harald Jakobsen,
Jyllands-Posten
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