
Poul-Henrik Pedersen – en eksborgmesters
bekendelser

Hent bøger PDF

Poul-Henrik Pedersen

Poul-Henrik Pedersen – en eksborgmesters bekendelser Poul-Henrik Pedersen Hent PDF Nu udkommer tidl.
borgmester Poul-Henrik Pedersens længe ventede erindringer endelig. Forfatteren har selv udtalt, at det
næppe er en bog, der udvider ens venskabskreds. Det får han nok ret i, for det er en bog, der går tæt på og

som ikke er tilbageholdende med kradse bemærkninger om et politiske liv.

Et langt liv i provinsen er ikke ensbetydende med en kedelig og begivenhedsløs tilværelse. Det er denne
erindringsbog et fuldgyldigt bevis på. Flere forsøg på bestikkelse, korruption, plat og svindel og anonyme
mord- og bombetrusler er sammen med politisk konspiration i høj-potens bare nogle eksempler på, hvad der

blotlægges af begivenheder i bogen.
Den forhenværende journalist og borgmester i Nykøbing F. har med en skarp pen portrætteret en by i

provinsen på godt og ondt. Der uddeles drøje hug til højre og venstre i denne åbenhjertige selvbiografi: til
politikere, journalister, præster og andet godtfolk, til den danske intolerance, det ulidelige åndssnobberi og til
vores truede demokrati. Men det er samtidig en munter og ironiserende bog med masser af gode anekdoter,
bl.a. om en lokal biskops dommedagstrusler, om gravskænderi til glæde for tv, om køb af en privat ø uden

byrådsgodkendelse og om et lykketræf på en tankstation, der reddede sommerrevyen og ikke mindst om Poul-
Henrik Pedersens dramatiske brud med Socialdemokratiet og stiftelsen af en ny borgerliste.

Uddrag af bogen:

Jeg var nytiltrådt borgmester og fik en telefonopringning fra en kendt lokal erhvervsmand, der gerne ville
invitere sig selv på kaffe på mit kontor. Det var der for så vidt ikke noget odiøst i. Mange forskellige

mennesker med vidt forskellige interesser og ønsker går gennem et borgmes-terkontor mellem år og dag for
på helt legal vis at orientere om planer og projekter, som man gerne vil have en kommunal vurdering på.

Det var dog ikke – viste det sig – målet for denne erhvervsmand. Han mødte som aftalt, og vi sad hyggeligt
over kaffen og sludrede om dette og hint. Bl.a. om hans virksomheds spændende fremtidsplaner.

Pludselig drejede samtalen sig ind på mit fremtidige virke som borgmester. Min gæst mente, det ville blive et
usædvanligt hårdt job, og at jeg ville få behov for at koble af indimellem. Der var ingen grænser for hans

medfølelse. Derfor ville han gerne tilbyde min kone og mig en uges rejse til en selvvalgt destination med alt
betalt for os begge.

Om forfatteren:
POUL-HENRIK PEDERSEN er født i 1945 i Rårup ved Horsens og har siden 1969 boet i Nykøbing Falster.
Efter 25 år som journalist gik han ind i politik og var bl.a. borgmester i Nykøbing Falster Kommune i 17 år.
Han har desuden udgivet krimierne Moralens bøddel, Hævntørst og pistacienødder, Bestilling på mord og

Tro, håb og terror.
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