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Sikken et liv Poul Schl\u00fcter Hent PDF Poul Schlüter fortæller veloplagt og inspireret om sit politiske og

private liv. Om opvæksten i Tønder og Haderslev, om studieårene i Århus og København, om hustruen
Lisbeths død og ægteskabet med Anne Marie. Poul Schlüter fortæller også om sine 35 år som folkevalgt, om
de 20 år som partileder og om de mere end ti år som Danmarks statsminister. Poul Schlüter (f. 1929) var

Danmarks statsminister fra 1982-93. Han er uddannet jurist i 1957 og blev efterfølgende advokat i 1960. Den
politiske karriere begyndte i Konservativ Ungdom, hvor han var formand 1952-55. I 1964 blev han valgt ind i
Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Han overtog statsministerposten efter socialdemokraten Anker
Jørgensen, der var trådt tilbage uden at udskrive folketingsvalg. Den sidste del af Schlüters regeringstid var
præget af den langvarige tamilsag, der til sidst fik ham til at gå af og overlade regeringsmagten til Poul Nyrup

Rasmussen. "Poul Schlüter har et smukt greb om det danske sprog, det er en fornøjelse at læse hans
fornuftige, afbalancerede og redelige gennemgang af 35 års politik." – Ulrik Høy, Weekendavisen

"Interessant nærbillede af en virkelig toppolitiker og et fint indblik i nyere politisk historie." – Harald
Jakobsen, Jyllands-Posten "Bogens helt markante højdepunkt er de kapitler, hvor Schlüter tager os med ind i
sin helt private tilværelse. Man får en klump i halsen, når han beskriver sit smukke ægteskab med Lisbeth, og
den lange kamp hun kæmpede mod kræften. Kapitler, der er skrevet med hjertevarme, glæde og stor, stor

sorg." – Grit Bendixen, B.T.
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