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Connie Hedegaard. Ikke blot til pynt Kurt Strand Hent PDF "Jeg er ikke i politik for ikke at have holdninger.
Jeg er der heller ikke kun for at være miljøbureaukrat. Som politiker er jeg med – med hele min sjæl i en eller
anden forstand, og derfor må jeg også indimellem sige, at ‘det her, det mener jeg altså‘. Også selv om det kan

være rigtig besværligt." – Connie Hedegaard Gennem en lang række interviews og omfattende research
tegner Kurt Strand et portræt af den konservative politiker Connie Hedegaard. Vi hører om en pige, der altid
gjorde sig umage i skolen og til spejder, og som blev en kvinde, der ikke bare nåede til tops som journalist,
men også som politiker, da hun blev miljøminister. Den danske journalist Kurt Strand (f. 1955) blev uddannet

fra Danmarks Journalisthøjskole i 1980 og har siden da arbejdet inden for flere forskellige journalistiske
områder. Han var ansat ved Danmarks Radio i 25 år, men har siden 2010 været freelancejournalist. Han har
blandt andet holdt foredrag, skrevet bøger og været vært for TV 2 NEWS‘ mediemagasin "Presselogen". Kurt

Strand har udgivet flere bøger om journalistik og politik.

 

"Jeg er ikke i politik for ikke at have holdninger. Jeg er der heller
ikke kun for at være miljøbureaukrat. Som politiker er jeg med –
med hele min sjæl i en eller anden forstand, og derfor må jeg også
indimellem sige, at ‘det her, det mener jeg altså‘. Også selv om det
kan være rigtig besværligt." – Connie Hedegaard Gennem en lang
række interviews og omfattende research tegner Kurt Strand et

portræt af den konservative politiker Connie Hedegaard. Vi hører om
en pige, der altid gjorde sig umage i skolen og til spejder, og som

blev en kvinde, der ikke bare nåede til tops som journalist, men også
som politiker, da hun blev miljøminister. Den danske journalist Kurt
Strand (f. 1955) blev uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i

1980 og har siden da arbejdet inden for flere forskellige
journalistiske områder. Han var ansat ved Danmarks Radio i 25 år,
men har siden 2010 været freelancejournalist. Han har blandt andet

holdt foredrag, skrevet bøger og været vært for TV 2 NEWS‘



mediemagasin "Presselogen". Kurt Strand har udgivet flere bøger om
journalistik og politik.
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