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Hækkerup Nikolaj B\u00f8gh Hent PDF - Fyr Hækkerup, var det eneste råd, Jens Otto Krag gav til Anker
Jørgensen, da han overlod ham statsministeriet i 1972. Per Hækkerup (1915-1979) fik dog en central

placering i Anker Jørgensens regering, men det er karakteristisk, at Hækkerup gennem hele sit politiske liv
vakte stærke følelser, både hos modstandere og tilhængere. Per Hækkerup var som politiker en meget

karakteristisk type, som i dag er forsvundet fra dansk politik – berømt og populær for sin rappe replik, sine
store cigarer og mange tynde whiskysjusser. Han var en usædvanlig politisk begavelse og en eminent taktiker,
som trivedes som en fisk i vandet i Christiansborgs korridorer og gennem mere end tre årtier stod centralt i

dansk indensrigs- og udenrigspolitik. Dette er historien om politikeren Per Hækkerup, hans vilje til magt – og
hvorfor han ikke nåede helt til tops, som han egentlig gerne ville. "Bogen er rig på oplysninger, detaljer og
anekdoter... Det er rigtig godt gjort af Nikolaj Bøgh." - Information Nikolaj Bøgh (f. 1969) er cand.scient.pol.
og arbejder som presserådgiver. Han har tidligere blandt andet udgivet bogen "Jens Otto Krag: Man har et

standpunkt... Taler og artikler 1948-78".

 

- Fyr Hækkerup, var det eneste råd, Jens Otto Krag gav til Anker
Jørgensen, da han overlod ham statsministeriet i 1972. Per Hækkerup

(1915-1979) fik dog en central placering i Anker Jørgensens
regering, men det er karakteristisk, at Hækkerup gennem hele sit
politiske liv vakte stærke følelser, både hos modstandere og

tilhængere. Per Hækkerup var som politiker en meget karakteristisk
type, som i dag er forsvundet fra dansk politik – berømt og populær
for sin rappe replik, sine store cigarer og mange tynde whiskysjusser.
Han var en usædvanlig politisk begavelse og en eminent taktiker,
som trivedes som en fisk i vandet i Christiansborgs korridorer og
gennem mere end tre årtier stod centralt i dansk indensrigs- og
udenrigspolitik. Dette er historien om politikeren Per Hækkerup,

hans vilje til magt – og hvorfor han ikke nåede helt til tops, som han
egentlig gerne ville. "Bogen er rig på oplysninger, detaljer og

anekdoter... Det er rigtig godt gjort af Nikolaj Bøgh." - Information



Nikolaj Bøgh (f. 1969) er cand.scient.pol. og arbejder som
presserådgiver. Han har tidligere blandt andet udgivet bogen "Jens
Otto Krag: Man har et standpunkt... Taler og artikler 1948-78".
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