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Engell - et portræt Birgit Eskholm Hent PDF Hans Engell havde kurs direkte mod Statsministeriet, da hans
politiske karriere stoppede brat ved mødet med en betonklods. En bøde for spirituskørsel knuste hans drøm

om at blive Danmarks statsminister.

Han ødelagde det for sig selv, siger mange konservative i dag. De var parat til at tage ham tilbage efter
uheldet med betonklodsen, men hans magtfuldkommenhed satte en stopper for deres goodwill, da han knuste

sine rivaler én for én.

Birgit Eskholm tegner i bogen et portræt af en mand, der i kraft af sin pondus altid har skilt sig ud, en naturlig
leder med et stort talent for at charmere sine omgivelser, men også et brutalt menneske, der i sin vilje til magt

har stødt mange fra sig og helt har kappet båndet til store dele af sin fortid.

Bogen bygger på en lang række interviews med Engells nærmeste kolleger, politikere, journalister, familie og
venner.

Birgit Eskholm er en dansk journalist, der i mange år har arbejdet som politisk reporter på Christiansborg. I
2005 udgav hun bogen "Engell – et portræt", som er en biografi om den tidligere politiker Hans Engell.

 

Hans Engell havde kurs direkte mod Statsministeriet, da hans
politiske karriere stoppede brat ved mødet med en betonklods. En
bøde for spirituskørsel knuste hans drøm om at blive Danmarks

statsminister.

Han ødelagde det for sig selv, siger mange konservative i dag. De var
parat til at tage ham tilbage efter uheldet med betonklodsen, men
hans magtfuldkommenhed satte en stopper for deres goodwill, da

han knuste sine rivaler én for én.

Birgit Eskholm tegner i bogen et portræt af en mand, der i kraft af
sin pondus altid har skilt sig ud, en naturlig leder med et stort talent
for at charmere sine omgivelser, men også et brutalt menneske, der i
sin vilje til magt har stødt mange fra sig og helt har kappet båndet til

store dele af sin fortid.

Bogen bygger på en lang række interviews med Engells nærmeste
kolleger, politikere, journalister, familie og venner.

Birgit Eskholm er en dansk journalist, der i mange år har arbejdet
som politisk reporter på Christiansborg. I 2005 udgav hun bogen
"Engell – et portræt", som er en biografi om den tidligere politiker

Hans Engell.
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