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Dagens gæst var Frank Dahlgaard 
Frank er en dansk cand. polit., journalist, 
forfatter og samfundsdebattør. 
 
Han fortalte om sit liv, hvor han begyndte som 
journalist og arbejdede i en del år for Berlingske 
Tidende. Da hans far og bedstefar begge havde 
siddet i Folketinget og været ministre, søgte han 
også ind i Folketinget, hvor han sad i 7 år for 
forskellige partier. Han følte dog, at han ikke 
havde succes, da han aldrig blev minister. Han 
var meget imod, at vi skulle tilslutte os euroen 
og udgav to bøger: ”Euro eller krone” i 1999, og i 
2020 kom bogen ”Kampen om kronen”. 
 
Han gennemgik en række myter om vores 
opfattelse af folketingspolitikere, og kunne 
fortælle at politikerne ikke lever op til vores 
negative opfattelse af dem. 
 
Myter om politikerne 
• Tror politikerne virkelig, at deres poppede 

snak 
• giver bonus? 
• Folk har de politikere, som de fortjener. 
• Der er stor politiker-lede i befolkningen. 
• Politikerne er dumme og dovne. 

Folketingssalen er jo ofte næsten tom. 
• Politikerne er bag Christiansborgs mure. De 

kender ikke til virkeligheden. 
• De er alle sammen levebrødspolitikere 
• Politikerne scorer kassen. 
• Politikernes store ansvar retfærdiggør en høj 

løn. 
• Det er partitaktik og spin alt sammen – der 

er ingen idealister. 
• Sommerens udvalgsrejser er luksusferie 

betalt af skatteyderne. 
 
Under punktet ”Der er stor politiker-lede i befolkningen” kunne han tilføje, at den også gik modsat. 
I den sidste del af sit arbejdsliv arbejdede han i Danmarks Statistik og blev senere lektor i økonomi og 
underviste blandt andet på Handelshøjskolen og Niels Brock Handelsgymnasium. Men han fortrød undervejs 
sit valg af karriere. Han ville heller have været jagerpilot. Men det var for sent at skifte. 
Han har i en årrække haft en omfattende foredragsvirksomhed og i 1986 modtog han Kosan Prisen og i 1994 
Årets Forklæde. 
 
v/John 
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