FOLKPARTIETs SKADESKJUTNA
GENERATION
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En generations erfarenheter sätter ofta avtryck i partierna. I folkpartiet fostrades runt 1968 en
splittrad skara liberaler. Per Gahrton var medelpunkten. Detta arv påverkar partiet än idag.
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