
 
 

 
 

 

 

Sådan blev jeg: Holger K. 

Nielsen 
Sådan var han: Han er lun, oprigtig og dyb. En nærværende 

voksen mand, der ikke gider snakke privat. 

 

●●● 

 

Af Peter Brüchmann, december 2012  
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Styret af 
tilfældet 
Indrømmet. Det her interview 
løb lidt af sporet, da vi kom til 
året 1979, og den nyuddannede 
gymnasielærer, Holger K. 
Nielsens tid som underviser på 
Nørresundby Gymnasium. Side 
om side med store 
lærerpersonligheder som 
dansklærer Høgsbro med det 
flotte hår, fysik-Dissing med den 
lune pibe og Ove Munch med SF-
fortiden og de let snavsede 
matematik-bukser. 

Af Peter Brüchmann 

1979 var nemlig året, da intervieweren 
begyndte som elev på gymnasiet – og 
altså lige nøjagtig ikke nåede at få 
Nielsen som lærer. 

- Jeg søgte jobbet, da jeg var færdig 
med mit pædagogikum i Nørresundby 
og havde egentlig regnet med at få det. 
Jeg var ret god til at undervise og 
havde et fint forhold til de øvrige 
lærere, men rektor kunne ikke lige få 

skemaerne til at passe, siger 
Danmarks 62-årige skatteminister. 

- Havde jeg fået det, så havde jeg nok 
ikke siddet her i dag, siger han. 

To år senere blev gymnasielæreren så i 
stedet valgt ind i Folketinget. Og har 
snart siddet der i 30 år. 

I betragtning af, hvor meget Holger 
Kirkholm Nielsen blev folkelig kendt 
for ’Holger og konen’ og det med 
Unionen i 1992, er det usædvanligt, at 
han er så privat som han er. Trods tre 
årtier i politik er der ingen billeder af 
Holgers sofa, havemøbler og næsten 
ingen billeder af konen og kone 
nummer to. Politik havde ’en smule 
med’ skilsmissen i 1995 at gøre, men 
det var ’mere komplekst end som så’. 
Og så får vi ikke mere at vide om det 
privatliv. 

Så læs i stedet med i hans egen 
fortælling om, hvordan Holger blev 
Holger. 

Mere til fodbold end bøger 

Jeg er vokset op på en efterskole i 
Bramming. Mine forældre var 
forstandere, og vi spiste både frokost 
og aftensmad med eleverne, der også 
kom i vores stuer. 

Der var ingen vægge mellem vores 
privatliv og skolen, men det var fint. 
Jeg spillede fodbold, badminton og 
anden sport med eleverne, der typisk 
var drenge lige over 
konfirmationsalderen. De gik der om 
vinteren, så det passede ind i 
landbrugets årsrytme, mens pigerne 
kom om sommeren.  
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Jeg fulgte fint med i skolen, men det 
var uden at være specielt dygtig. Jeg 
gik mere op i fodbold, lidt håndbold og 
badminton. Det var jeg god til. 

Jeg kom i gymnasiet og blev familiens 
første student. Det var bestemt ikke på 
grund af tilskyndelse hjemmefra. 
Snarere tværtimod. Mine forældres 
jævne efterskolekultur var meget 
præget af de forholdsvis fattige, små 
husmænd i Sydvestjylland. Mine 
forældre gik meget op i, at alle skulle 
have en chance og man skulle have lige 
meget respekt, hvad enten man 
uddannede sig med bøger eller med 
hånden. Gymnasiemiljøet lå dem 
meget fjernt, og jeg tror direkte, at min 
mor var bange for, at jeg ville fjerne 
mig fra dem. 

Pillet ned og bygget op 

Jeg var bestemt heller ikke selv glad 
for Ribe Katedralskole. Det var en ret 
forfærdelig skole med dårlige lærere 
og en snobbethed, som fik det til at 
stritte på mig. Jeg kom igennem, men 
det var en ørkenvandring, og jeg 
mistede i høj grad troen på mig selv i 
gymnasiet. Når jeg tænker på, hvilken 
tid mine egne børn har haft, kan jeg 
blive helt vred over, hvor dårlige 
lærerne var. 

Jeg ved ikke helt, hvad jeg ville, men 
jeg havde vel en udlængsel. Mange af 
dem, jeg gik i skole med, blev i 
Bramming og lever fine liv, men jeg 
ville ikke bo der. Jeg ville til noget 
andet, uden at jeg helt vidste, hvad det 
var. 

Det blev helt afgørende for mig, at jeg 
kom på højskole i Snoghøj efter 

gymnasiet og mødte den unge lærer 
Finn Slumstrup, der senere blev chef 
for DRs P1. Han tog mig alvorligt, 
lyttede til mine argumenter og gav mig 
troen på mig selv igen. Han gjorde mig 
interesseret i samfundsforhold. 

Århus og ungdomsoprør 

Ungdomsoprøret var meget et 
storbyfænomen dengang. Det var slet, 
slet ikke kommet til Ribe, da jeg gik i 
gymnasiet frem til ’69. Er du da tosset. 
Jeg var heller ikke særlig politisk. Min 
far stemte radikalt og Retsforbundet, 
min mor var nok mere borgerlig, så jeg 
har ikke fået nogen socialistisk 
opdragelse. Men de havde begge 
denne stærke retfærdighedsfølelse. 

Efter højskolen begyndte jeg på 
Statskundskab i Aarhus. At jeg fik en 
akademisk uddannelse var imod alle 
odds. Jeg stak ud på den måde i 
forhold til mine tre yngre søskende, 
som alle gik på seminariet. De to blev 
lærere, mens min yngste søster 
overtog efterskolen. 

I Aarhus i ’70 var Vietnam-krigen på 
sit højeste, vi hørte Doors og Grateful 
Dead, og hele bølgen efter ’68 prægede 
det meget. 

Det politiske kom langsomt. Jeg har 
altid været lidt længe undervejs og 
aldrig haft en karriereplan. Den ene 
tilfældighed har afløst den anden.  

Men jeg blev optaget af det. Kampen 
mod Fællesmarkedet i 1972. Det var 
ikke typisk at melde sig ind i SF. Det 
var der ikke meget appeal over. De 
fleste var VSere og på den yderste 
venstrefløj. De troede de kunne 
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repræsentere arbejderklassen, men 
var i virkeligheden elitære og 
ufolkelige. 

 

Foto: Holger K. Nielsen og Gert Petersen 

SF og Gert Petersen 

Men jeg blev inddraget mere og mere. 
Blev formand for SFU i 1974, var med 
til at skrive principprogram og kom 
ganske tæt på Gert Petersen og 
ledelsen. 

I 79, da jeg ikke fik lærerjobbet i 
Nørresundby, fik jeg muligheden for at 
blive embedsmand i en attraktiv 
stilling i Bruxelles, hvor jeg arbejdede 
for SFs Bodil Boserup i to år.  

Jeg fik virkelig udvidet min horisont 
gennem det ophold, men jeg ville godt 
hjem og etablere mig i Danmark, så jeg 
stillede op til Folketingsvalget i 1981. 
Vi fik et kanonvalg og gik fra 11 til 21 
mandater, og jeg røg med som den 
sidste. Det kom helt bag på mig. Jeg 
husker stadig det øjeblik, det gik op for 
mig, at jeg var blevet valgt. Det var et 
fuldstændigt overvældende øjeblik. 

 

Jeg knoklede enormt meget, især med 
EF. Var der i to år, inden der blev 
udskrevet valg i 1984, hvor jeg så røg 
ud.  

Jeg mener selv, det var noget af det 
bedste, der kunne ske for mig. Der 
sker ofte det for unge politikere, at 
Christiansborg er meget 
overvældende. Pludselig er du 
interessant for alle, du får en status 
qua, at du er folketingsmedlem. Du får 
indflydelse.  

Forbilleder 

Gert Petersen 

Han har præget mig meget. Han tog 

mig – ja, han tog alle alvorligt. Selv 

den yngste SFU’er, der kom med en 

fornuftig indvending, mødte oprigtig 

argumentation. 

 

Vaclev Havel 

Han sagde: ’Politik er et beskidt 

erhverv – derfor bør det varetages af 

de rene’. Det er en god rettesnor. 

 

NelsonMandela 

For hans evne til at forsone, til 

tilgivelse. Han samler nationer. Jeg 

var selv nede til hans indsættelse i 

’94. Hele verden var i Sydafrika. Lige 

fra Fidel Castro over Arafat til Al 

Gore. Der var en magisk stemning i 

Pretoria. 
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Det kan godt påvirke én på en 
uhensigtsmæssig måde og man kan 
miste jordforbindelsen og få en 
arrogance i forhold til partiets 
medlemmer. Det var også ved at ske 
for mig. 

Det at komme ned på jorden igen var 
virkelig sundt. Når man bliver fyret, så 
er det et chok. Pludselig står man der, 
fuldstændig fortvivlet i begyndelsen. 
Jeg besluttede mig så for at kæmpe 
mig tilbage, for jeg var blevet vildt 
fascineret af Christiansborg. 

Den proces gav mig en råstyrke. Det 
var sundt. Den styrke fik jeg brug for 
siden. 

Formand Nielsen 

Jeg kom ind igen i ’87. Jeg følte mig 
meget knyttet til Gert Petersen. 

Da Gert så gik af, havde tanken om at 
blive formand knapt strejfet mig. Aage 
Frandsen og nogle, jeg havde været 
tæt på i SF, spurgte mig, om jeg ville 
stille op. Det valg måtte jeg gøre op. 
Kunne jeg? Var jeg god nok til at sidde 
der i tv med Schlüter og Ellemann? 

Min konklusion blev så, at det kunne 
jeg godt. Steen Gade og jeg havde en 
sober valgkamp med gensidig respekt. 
Et forløb som andre kunne lære af. 

Men i Folketingsgruppen var man 
tilhænger af, at Steen skulle være 
formand. På det første møde var der 
én, der sagde: ’Respekt er ikke noget, 
man får. Det er noget, man gør sig 
fortjent til.’ Så var vi ligesom i gang. 

 

Konen og Unionen 

Det var et meget besværligt første år. 
Men så kom gennembruddet med EU-
afstemningen i ’92 og debatterne med 
Uffe Ellemann. Så får man lidt mere 
fast grund under fødderne. 

Da jeg først hørte det slogan med 
’Holger og konen’ syntes jeg, det var 
dødssygt. Det blev opfundet på et 
rigtigt græsrodskursus, vi holdt på en 
skole i Kolding, så vidt jeg husker, med 
sovesale og det hele, som vi gjorde det 
dengang. 

Så det var bestemt ikke et smart 
reklamebureau. 

I kamp for SF under Villy 

Her i 2012 oplevede vi så et 
landsmøde, hvor det hele var kørt op 
og meget polariseret i partiet. Det var i 
virkeligheden helt unødvendigt. 

Der var måske nogen, der var lidt for 
hurtige og havde lidt for travlt med at 
ændre partiets grundlæggende profil. 
Jeg var bekymret, mange af mine 
gamle venner havde meldt sig ud af 
partiet. Jeg følte en forpligtelse til at 
forsøge at få det tilbage på sporet, så vi 
var nogle stykker, der sad i 
redaktionsudvalget og prøvede at få 
enderne til at nå sammen. Det 
lykkedes og Villy holdt en fremragende 
tale med vilje og energi til at få 
enderne til at mødes. 

Jeg har ikke været enig i alt under 
Villys tid som formand, men jeg 
accepterede min rolle og har aldrig 
haft behov for at være øresnegl i hans 
øre. Jeg har hele tiden været 
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grundlæggende enig i, at SF skulle i 
regering. Det er jeg stadig. 

 

BLÅ BOG 

Holger Kirkholm Nielsen 

Født: 23. april 1950 (62 år) i Ribe. 

Far: forstander Bertel Nielsen. 

Mor: Elin Nielsen. 

Har tre yngre søskende. 

Cand. mag., 1979. 

Student, Ribe Katedralskole, 1969. 

Bramming Kommuneskole 1957-1966. 

MF for SF 1981-1984 og 1987-nu. 

Formand for SFU 1974-1977. 

Formand for SF 1991-2005. 

Skatteminister siden 16. oktober 2012. 

Gift med Elisabeth Tosti Nielsen. 

Tidl. gift med Kirsten Rosborg Aagaard. 

Bor i Valby. 

Far til Esben og Ida (m. Kirsten Rosborg), Anne-Sofie og Katrine 
(m. Elisabeth Tosti). 

 


