
 

 

 

 

 

 

Sådan blev jeg Anders 

Samuelsen 
Dødsfald, druk og psykisk terror: Anders Samuelsens historie er fyldt 

med drive, motivation og galskab. Eller som han med distance til sig 

selv og et glimt i øjet noterer: ’Det kan jo også være, at min selvtillid 

bare er en psykologisk brist...’ 

●●● 

 

Af Peter Brüchmann, november 2012  
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Sådan blev jeg: 

Anders Samuelsen 

 

Anders Samuelsens historie er 

fyldt med drive, motivation og 

galskab. Eller som han med 

distance til sig selv og et glimt i 

øjet noterer: ’Det kan jo også 

være, at min selvtillid bare er en 

psykologisk brist...’ 

Af Peter Brüchmann 

Han bliver bare omtalt som ’præsten’. 

Ikke stedfar. Ikke mors nye mand. 

Ikke et fornavn. Bare ’præsten’. Med 

sådan et tryk, så man kan mærke et 

opgør, der godt kan kvalificere sig til at  

 

d 
komme med i historien om Anders 

Samuelsen. 

Den 45-årige politiker mødte trods de 

stærke følelser op til præstens 

begravelse. ’For at sikre, at der kom 

jord nok på’. 

Samuelsens rigtige far, Ole Samuelsen, 

døde i 1996. Knækket af en familie-

tragedie, et farvel til Folketinget og en 

skilsmisse og endte med at drikke sig 

ihjel. 

Så med sjælen præget af en fader-

figur, som han bare ikke skulle 

efterligne og en karikatur af en 

faderfigur, som han bare skulle væk 
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fra og bevise, hvad han kunne, er der 

pænt med drivkraft på Anders 

Samuelsens noget anderledes 

konstruerede motivationsmotor.  

Måske derfor er hans historie fyldt 

med drive, motivation, galskab eller 

som, han med distance til sig selv og et 

glimt i øjet noterer: ’Det kan jo også 

være, at min selvtillid bare er en 

psykologisk brist...’  

Her er hans historie. 

Barndom 

Mine forældre blev skilt, da jeg var 6. 

Min far var året før røget ud af 

Folketinget.  

Han havde et skrøbeligt gemyt. Var 

enebarn, havde indtil han var omkring 

de 40 aldrig oplevet rigtig modgang. 

Men i 1966, et par år før jeg blev født, 

mistede de min storesøster i en 

trafikulykke. Hun var 6. Det var i høj 

grad med til at knække ham.  

Min storesøster Mette, som var den 

ældste, så det ske. Et år efter var hun 

så med til min fødsel. Døden skulle 

ikke vinde. Jeg var et planlagt barn, et 

ønskebarn. 

Jeg kan kun huske små glimt af de år, 

hvor de levede sammen. Min far, der 

tog af sted i en taxa, klar til en 

Folketings-uge. Min mor, der forsøgte 

at holde sammen på familien med 

boller kl. 14, når børnene havde fri fra 

skole. 

I slutningen af studietiden fik Anders Samuelsen 

job i Finansministeriet. - Jeg blev ret bevidst om, 

at jeg ikke skulle være embedsmand og være 

ham, der svarede på spørgsmålene. Jeg ville 

være ham, der stillede dem, siger han i dag. 

Foto: Uffe Weng 
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Men det er noget, jeg har med mig, at 

se et menneske gå ned. Det tog ham 

20 år at drikke sig ihjel, men det 

lykkedes da for ham til sidst. Han 

passede sit arbejde som 

gymnasielærer, eleverne elskede ham,  

fordi han som historiker var en 

fantastisk fortæller, men det var en 

hård proces at være vidne til.  

Jeg drikker ikke spiritus eller har i 

hvert fald ikke helt lært at sætte pris 

på det. Det er højst sandsynligt en 

psykologisk effekt efter min far. Det  

 

sidder dybt i mig, det går bare ikke, og 

det gælder ikke kun alkohol, men 

grundlæggende i livet: Jeg vil ikke give 

op, jeg vil ikke slippe, ligesom min far 

gjorde. Hvorfor skal det være de 

andre, det lykkes for? Hvorfor ikke 

mig? 

Flytninger 

Min lillebror og jeg flyttede med min 

mor til Hobro hos mine 

bedsteforældre. Mette og mine to 

andre brødre blev boende hos min far i 

Horsens.  

Efter nogle år endte vi så på Samsø, 

hvor min mor giftede sig med den 

lokale præst, så jeg er vokset op i 

præstegården i Tranebjerg. Han var en 

galning. Kan du huske Fanny og 

Alexander? Han var ligesom ham. Ikke 

fysisk vold, men rent psykisk terror. 

Det ægteskab var grotesk. Alt blev 

kontrolleret og begrænset, selv hvor 

meget vi måtte tale i telefon med min 

far og søskende hjemme i Horsens. 

Da vi skulle flytte fra Hobro, havde 

slikmutter i byen lavet en hel bakke 

med alverdens slik som en afskedsgave 

til os unger, fordi vi var så gode 

kunder. Så kom præsten i sin Volvo og 

hentede os. Da vi kom ind i bilen med 

bakken, sagde han: ’Den tager jeg. Den 

er til fællesskabet. I kan tage én hver’. 

Resten tog han bare. Man kan jo ikke 

tage slik fra børn, det er en helt 

sindssyg måde at starte et forhold på. 

Jeg blev en vild dreng. Jeg og min 

kammerat Niels havde hele skoletiden 

en konkurrence om, hvem der kunne 

blive smidt ud flest gange. En af de 

helt store dage var, da de besluttede, at 
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det skulle være forebyggende og kun 

skulle være 10 minutter ad gangen. Så 

kunne vi blive smidt ud fire gange på 

en time. Det lykkedes et par gange. Jeg 

kan huske at min tysklærer en dag 

kom ind i klassen og bare sagde: 

’Anders, du starter ude i dag.’  

Festen 

Det virkede bare ikke med ham 

præsten. Efter et år sagde han til min 

mor, at det her kan ikke lade sig gøre. 

Det var mig, han mente. Vi endte en 

weekend med en vild fest, hvor mine 

forældre var væk. Det har været i 9. 

klasse. Lige præcis den weekend var 

der ikke diskotek i Brundby, så jeg 

inviterede til åbent hus. Nogle ringede 

til Kennedy Air Space Center og 

lyttede med på samtalen til 

rumfærgen, så vi fik en helt 

astronomisk telefonregning, min 

lillebror drønede rundt med 

kartoffelmel og der blev fundet 

præservativer under præstens seng. 

Vi skulle have været til England og se 

fodbold, mine brødre, min mor og 

mig. Den tur blev aflyst. Og præsten 

talte ikke til mig i to måneder. Det var 

mit oprør mod en åndssvag 

familiesituation. 

Der var så mange situationer, hvor jeg 

med 100 procent sikkerhed ved, at den 

her præst ikke havde ret. Jeg 

håndterede det ved, at jeg kunne sidde 

ude på trappen og råbe og skrige. Han 

ignorerede det og lod sig overhovedet 

ikke hidse op. Det bliver man kun 

endnu mere desperat af. 

Min vildskab var der ikke meget af i 

gymnasiet, da jeg kom væk fra Samsø, 

men jeg var til gengæld startet tidligt 

med at drikke øl og vælte rundt på 

ulovlig knallert på Samsø. 

Gymnasiet 

Det vendte i sommerferien mellem 

folkeskolen og gymnasiet. Jeg brugte 

min ferie på at terpe det, jeg ikke 

kunne i matematik og engelsk. Og der 

gik sport i at vise præsten og skolen, at 

de havde taget fejl. Skolen erklærede 

mig således kun måske-egnet, fordi jeg 

var så urolig. 
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Der var ikke noget gymnasium på 

Samsø, så jeg skulle til Viborg. Flytte 

hjemmefra som 15-16 årig. Horsens 

var også på tale, men det var blevet en 

umulighed på grund af min fars 

alkoholisme. 

Så jeg flyttede på kollegium i Viborg. 

Det var en fed måde at flytte 

hjemmefra på, lige i den alder, hvor 

man skændes allermest med dem 

derhjemme. 

Peter Brüchmann om Anders Samuelsen: En 

mand, der har nået mange af sine ’umulige’ mål, 

behøver ikke filter på et liv, der ellers rummer 

mange dramaer. Talende, ubekymret og ikke 

bange for at give noget af sig selv. 

Det der med præsten, der ikke troede 

på, at jeg havde en chance for at 

komme i gymnasiet, det skulle jeg 

fanme nok vise ham. Der kommer en 

ukuelighed derfra. Jeg begyndte også 

at løbe og havde så meget talent, at jeg 

røg direkte på juniorlandsholdet. Jeg 

blev faktisk ret målrettet med løb, 

træning og at passe mine studier. Der 

var ikke så meget ballade, da jeg først 

kom væk fra Samsø.  

Jeg brugte også løbeturene til at 

skælde ud på præsten. Alt det, man 

gerne ville have sagt, men ikke lige 

havde ordene til i nuet som helt ung, 

fik jeg ud på de løbeture. Der var 

meget vrede, der skulle ud. 

Kammeraterne på kollegiet begyndte 

efter en måned at tale om, at vi skulle 

have ’drukfri tirsdag’. Alle de andre 

dage var der fest. Det var jeg ikke med 

til. Jeg var meget målrettet med at få 

min studentereksamen. Jeg er ikke 

noget 13-tals geni. Har aldrig i mit liv 

fået et 13-tal i noget, men endte med et 

snit på 9,6 som bestemt er fint. 

I gymnasiet blev jeg også kæreste med 

Lajla, som jeg senere blev gift med og 

fik to dejlige drenge med. Vi var 

sammen fra 1985, til vi blev skilt i 

2009, så vi nåede næsten et 

sølvbryllup, fordi vi var så unge. 
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Arven 

Min far satte dybe spor med hensyn til 

min politiske interesse. Det var i høj 

grad et politisk hjem, hvor man 

nærmest ikke fik morgenmad, før man 

havde læst tre aviser.  

Det var også hans skyld, at jeg blev 

folketingskandidat. Det kom sig af, at 

de simpelthen ikke kunne finde nogen, 

der ville stille op i Horsens, fordi der 

ikke var nogen udsigt til valg. Så de 

ringede til min far og spurgte, om ikke 

et af hans mange børn kunne tage 

tjansen.  

 

Jeg havde læst cand.scient.pol i Århus, 

dyrket en masse løb og mødt Joachim 

B. Olsen i Århus 1900. I slutningen af 

min studietid fik jeg job i 

Finansministeriet. Jeg blev ret bevidst 

om, at jeg ikke skulle være 

embedsmand og være ham, der 

svarede på spørgsmålene. Jeg ville 

være ham, der stillede dem. 

Jeg fik meget politisk drivkraft med 

fra Castberggård, De Døves Højskole, 

hvor jeg arbejdede i 4 år og endte med 

at være chef for 20 ansatte. Vi lærte at 

se på muligheder frem for 

begrænsninger, lærte, at alle kan 

bidrage til fællesskabet, og jeg 

betragter stadig arbejdet med 

fleksjobberes rettigheder som en af 

mine største politiske sejre. 

Maraton 

Meget af det, der har bragt mig 

gennem de politiske kriser, er noget, 

jeg har med fra min opvækst. Både 

kriserne og livet med idrætten. På et 

tidspunkt sad jeg som 42-årig, partiet 

var gået i opløsning, jeg var blevet skilt 

og jeg boede på Solbakkevej, i mit 

barndomshjem, som vi købte, da min 

far døde. Der var bare så mange 

paralleller til min far. Men jeg valgte 

så det modsatte af min far. Jeg 

trænede mig op til maraton. 

 

Jeg kørte efter princippet: Når jeg var i 

dårligt humør, skulle jeg sørge for at 

løbe en tur. Det blev til mange ture. 

Det var også i de år, hvor Samuelsens 

søn, Mikkel,  kom i problemer med en 

narkogæld, som Anders Samuelsen 

måtte indfri på sønnens vegne. Det 

kom frem i medierne i 2011 og gav 

stor offentlig debat om at betale gæld 

til rockermiljøet. En stor del af 

befolkningen tilkendegav, at de ville 

have valgt samme løsning som 

Samuelsen: ’Jeg har ingen 

kommentarer til den sag. Min søn 

skal have fred. Han har det godt i dag 

og skal ikke høre hverken sin far eller 

andre tale om en sag, der er 

overstået’. 



 

 9 

 

BLÅ BOG 

Partileder, Liberal Alliance 

MF: De Radikale, 1998-2004 

Europaparlamentet: De Radikale, 

2004-2007 

MF: Ny Alliance, 2007-2008, Liberal 

Alliance 2008-nu 

Stifter Ny Alliance 7.5. 2007 

Stifter/omdanner til Liberal Alliance 

27.8. 2008 

Født: 1.8. 1967 (45 år) i Horsens 

Skolegang: Hobro samt Tranebjerg, 

Samsø 

Viborg Katedralskole 83-86  

Cand.scient.pol. Aarhus Universitet, 

1987-93 

Konsulent: De Døves Højskole, 

Castberggård 94-98 

Søn af: Ole Samuelsen, cand.mag. og 

folketingsmedlem (R, 1968-73), død 

1996, og Anna Holm, 

husholdningslærer og senere leder af 

kursuscentret Liselund, Slagelse 

4 søskende: Blandt andre Mette Bock, 

MF for Liberal Alliance 

Gift med: Lajla Dam Samuelsen 1992 

(skilt 2009) 

Far til: Mikkel, 21 og Emil, 16. 

Kæreste med: Opera-sopranen 

Susanne Elmark. Siden 2011 

 

 

 

 

 

INSPIRATOREN 

Helge Simmelsgaard, tidl. 

forstander, Castberggård, De Døves 

Højskole:  

 

- Han har altid været min nærmeste 

politiske rådgiver. Et af den slags 

fantastiske 

mennesker, 

man ofte op-

lever i provin-

sen, hvor det 

hele ikke kan 

sættes på 

formler. Han 

regner 

hurtigere end Finansministeriet, 

hjælper os og mig med rigtig meget i 

partiet. Det er helt vildt, hvad han ved 

og kan, og der er ingen, der ved, hvem 

han er. Han har meget mere begreb 

om, hvad der foregår i politik end de 

fleste kommentatorer. 
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Anders Samuelsen i tal 

6 år. Forældrene bliver skilt, og 

Anders og hans lillebror flytter med 

moderen til bedsteforældrene i Hobro. 

Tre andre søskende bliver boende med 

faderen i Horsens, men 

søskendeflokken holder tæt sammen. 

11 år. Moderen gifter sig med præsten 

Immanuel Etzerodt på Samsø, et 

forhold, der sætter sig dybe spor i 

unge Anders, der de følgende fem år 

gennemlever det, han beskriver som 

psykisk terror og gør dramatisk oprør 

imod det. 

 

 

 

16 år. Anders flytter hjemmefra, da 

der ikke er noget gymnasium på 

Samsø, og rykker ind på kollegium i 

Viborg, men bliver mod manges 

forventning både en seriøs student, 

løber på landsholdsniveau og kommer 

i fast forhold. 

32 år. Kommer ind i Folketinget som 

suppleant for Elsebeth Gerner Nielsen, 

der bliver kulturminister. Oplever især 

Marianne Jelved som den store figur, 

han kan læne sig op ad. 

42 år. Et dramatisk år, hvor Anders 

bliver skilt, Liberal Alliance skraber 

bunden og sønnen Mikkel skal reddes 

ud af en usædvanlig gæld i 

rockermiljøet. 

Derfor: Som leder af Liberal Alliance 

har Anders Samuelsen taget et 

særdeles dødsdømt politisk projekt 

fra 0,0 procent til 9 mandater og en 

sat en politisk dagsorden, som griber 

mange og frastøder andre. 


