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Mikkelsen fik biografi i gave
Særlig boggave 
afsløret ved 
Leif Mikkelsens  
fødselsdagsfest

AF KENNETH HUSUM
husum@mja.dk

SINDING Det er ikke usædvanligt, at 
der er bøger på gavebordet til runde 
fødselsdage, men det var en biografi 
skrevet i al hemmelighed, som folke-
tingsmedlem Leif  Mikkelsen fik, da 
han i lørdags fejrede sin 70 års fød-
selsdag.

Leif  Mikkelsen, der også er lands-
formand for Liberal Alliance, anede 
ikke, at datteren Majbritt Mikkelsen 
og kunstneren Peter Lundberg havde 
skrevet om hans liv.

- Hvordan kunne I snyde mig så 
meget? lød det overrasket fra Leif  
Mikkelsen, da bogen blev afsløret af  
de to forfattere sammen med mange 
af  de mennesker, der har bidraget til 
bogen, og som også var med til fød-
selsdagsfesten.

- Jeg tror, at alle har sagt til sig selv, 
at det var en kæmpe udfordring at 
holde tæt. Og det er lykkedes, siger 
Peter Lundberg, der også var kam-
pagneleder for Leif  Mikkelsen ved 
folketingsvalget.

En af  dem, der har bidraget til bo-
gen, er partileder Anders Samuelsen, 
der havde masser af  ros til sin politi-
ske kollega. 

- Leif  er på mange måder danmarks-
historie med foreningsarbejde, det po-
litiske arbejde, landbrug og familie. 
Det bliver ikke mere dansk, og han har 
fortjent, at der bliver skrevet en bog 
om ham, siger han.

Med til fødselsdagsfesten var også 
familier og venner fra et liv med idræt 
som tidligere landsformand for DGI 
og Dansk tipstjeneste. Vennekredsen 
tæller også politiske modstandere.

En af  dem er tidligere minister og 
folketingsmedlem Ole Stavad fra So-
cialdemokraterne.

- Leif  er en person, som er god at 
være uenig med. Han er tolerant og 
aldrig fordomsfuld og er klar til at 
lytte til argumenter, siger Ole Stavad, 
der også fremhæver humor som en af  
Mikkelsens kvaliteter.

En del af  bogens overskud kommer 
til at gå til foreningen Broen Silkeborg, 
som Leif  Mikkelsen er ambassadør 
for. Det er en forening, der hjælper 
udsatte børn til en aktiv fritid.

Bogen »Leif  - fra plovfure til bonede 
gulve« kommer i handlen til septem-
ber, hvor der også er planer om en 
lancering af  bogen i Bog & Ide i Ve-
stergade. Det er forlaget Profil, der står 
bag bogen, og der er allerede planer 
om flere biografiske bøger.

 De to forfattere, Majbritt Mikkelsen og Peter Lundberg, afslørede bogen for Leif Mikkelsen sammen med en del af de mange, der har bidraget til bogen.  
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 Partileder Anders Samuelsen gav Leif Mikkelsen en stor del af æren for, 
at Liberal Allliance klarede sig over den svære begyndelse.

 Vennekredsen tæller også politiske modstandere. Hanne og Leif 
Mikkelsen er gode venner med Kaja og tidligere S-minister Ole Stavad.  Leif Mikkelsen kneb en tåre , da det hemmelige bogprojekt blev afsløret.
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