
Hartlings arv
Hent bøger PDF

Peter Brixtofte
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Gennem 14 turbulente måneder stod han i spidsen for et land på afgrundens rand, i et parlament i opløsning
efter folketingsvalget i 1973. Den 14. februar 1975 var han fortid i Statsministeriet. Men det var nu heller

ikke her, han satte sit vigtigste aftryk. Peter Brixtoftes personlige portræt af Poul Hartling er en fortælling om
partiet Venstre og den benhårde og geniale partistrateg, der tog livtag med baglandet og forvandlede det

gamle bondeparti til det moderne Venstre. Det var ham, der skabte et sted, hvor unge politiske talenter kunne
føle sig hjemme – folk som Henning Christophersen, Uffe Ellemann-Jensen, Claus Hjort Frederiksen, Birthe
Rønn Hornbech, Anders Fogh Rasmussen, Thor Pedersen – og forfatteren selv. Peter Brixtofte blev 23 år

gammel valgt ind i Folketinget ved Jordskredsvalget og fulgte fra første parket Hartlings korte og turbulente
tid på magtens tinde. Som politikerlærling i 1960erne og 1970erne oplevede Brixtofte, hvordan formand
Hartling målrettet formede sit parti og dets talenter og støbte fundamentet under det Venstre, som i dag har

overtaget førstefødselsretten til den politiske magt i Danmark.
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