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Størup - ik´ så ringe endda! Jørgen Pyndt Hent PDF Forlaget skriver: Knud Størup er ikke født med en
sølvske i munden. Tværtimod. Faderen var tørvearbejder, cyklende kontrolassistent og arbejdsmand.

Moderen hjemmefrisør med salon i dagligstuen. Små kår, først i Sterup, så i Hirtshals. Faderen blev dræbt ved
en arbejdsulykke, da Knud var 12. Økonomisk smalhals, men styrket sammenhold. Det satte præg på den

vordende politiker, som altid har haft to pejlemærker: Bundlinjen og lokalsamfundets fællesskab. 

Dette er fortællingen om en mand, der nåede sine mål med næsten ufattelig energi og beslutsomhed, som
sloges for hver eneste sejr. Også sejren over sygdommen, der sendte ham på sindssygehospital som ung.

De kalder ham bykonge. Det er han stolt af. Stolt, ærekær, stædig. Men også blød, humoristisk - og familiens
omdrejningspunkt. Næst efter Bodil! Og det er ik´ så ringe endda!
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