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Vægtigt bidrag til fortællingen om den danske arbejderbevægelses historie
Han er måske ikke den politiker, som huskes bedst i den brede offentlighed,
men ikke desto mindre er Poul Hansen en socialdemokrat, der har sat markante spor i dansk politik. Derfor er det på høje tid, at der nu udkommer en
biografi om ham – en biografi, som tidligere udenrigsminister og næstformand i Socialdemokratiet, Kjeld Olesen, kalder et vægtigt bidrag til fortællingen om den danske arbejderbevægelses historie.
Når biografien Den loyale partisoldat om den fremtrædende socialdemokrat
Poul Hansen udkommer den 28. maj både som trykt bog og e-bog, er det et
resultat af forfatter John Theil Münsters grundige researcharbejde med at
skrive en bog, som han mener, Poul Hansens eftermæle fortjener.
”Poul Hansen, der var udlært som møbelsnedker, var en af de sidste ledende socialdemokrater, som med en håndværkerbaggrund – og derudover
som selvlært i det politiske og organisatoriske univers – nåede tæt på toppen
i dansk politik,” fortæller John Theil Münster, der er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og blandt andet har været embedsmand i Forsvarsministeriet.
Den bedste statsminister, Danmark aldrig fik
I sin biografi hævder John Theil Münster, at Poul Hansen set med datidens socialdemokratiske øjne var den bedste statsminister, Danmark aldrig fik. Og at hans politiske bedrifter er værd at huske.
”Som forsvarsminister forhandlede og gennemførte Poul Hansen for eksempel et forsvarsforlig med opbakning
og deltagelse fra alle Folketingets partier bortset fra SF og DKP – og det var første gang i 80 år, at Danmark fik et
bredt forsvarsforlig – og generelt udmærkede Poul Hansen sig ved sin ubetingede loyalitet over for partiet og
skiftende socialdemokratiske statsministre, herunder H.C. Hansen og Jens Otto Krag,” siger John Theil Münster,
der ikke tøver med at kalde Poul Hansen en af Socialdemokratiets største profiler i efterkrigstiden og eksponent
for en linje, der i vor tid kan betegnes som socialdemokrati-classic.
Manden bag momsen
Efter sit virke som forsvarsminister blev Poul Hansen udnævnt til finansminister, hvor hans største aftryk var, at
han var med til at søsætte indførelse af moms i Danmark samt at have en rolle i udvikling af kildeskatten, som
indførtes nogle år efter hans fratræden og død. Poul Hansen varetog den belastende finansministerpost i regeringen under vanskelige parlamentariske forhold gennem tre år fra 1962 til 1965, før han trådte tilbage på grund
af helbredshensyn og afgik ved døden et år efter.
”I Socialdemokratiet og i Folketinget efterlod Poul Hansen et stort savn. Hans parlamentariske erfaring, kunnen
og charme var i særklasse og et stort aktiv for regeringen, og jeg håber med min biografi at give ham den plads
på Danmarks politiske landkort, som han fortjener,” siger John Theil Münster.
John Theil Münster giver gerne interview. Kontakt på telefon 23203228 eller mail til dsl195813@vip.cybercity.dk.
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