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Fogh - Historien om en statsminister Anne Sofie Kragh Hent PDF Allerede mens han gik i landsbyskole, blev
han kaldt Statsministeren. Da han var 17 år, meldte han sig ind i Venstres Ungdom, som 19-årig var han

folketingskandidat, og som 34-årig blev han skatteminister. I 2001 kronedes en livslang ambition med landets
højeste embede: statsministerposten.

FOGH – HISTORIEN OM EN STATSMINISTER skildrer personen Anders Fogh Rasmussen. Det er en
fortælling om den uhørt stræbsomme, ambitiøse og målrettede gårdmandssøn fra Hvidding i Jylland, der fra
han var helt ung skemalagde sit liv med ét mål for øje: at opnå politisk magt. Om hvordan perfektionisme og
flid har lagt kimen til alle hans sejre, men også hans nederlag. Fra at have været ”Røde Anders” i VU-tiden og

benhård ideolog i bogen Fra socialstat til minimalstat måtte Anders Fogh Rasmussen igen skifte spor til
midtsøgende liberalist for at vinde vælgerne og statsministerposten. Men hvorledes forener man professionel

politik og høje ambitioner med et blufærdigt sind og en opdragelse til ydmyghed?

ANNE SOFIE KRAGH har interviewet nær ved 200 mennesker for at tegne sit portræt af mennesket Anders
Fogh Rasmussen – fra venner og familie over politiske fjender og allierede til statsministeren selv. Resultatet

er biografien FOGH – HISTORIEN OM EN STATSMINISTER.
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