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Inden for systemet - og udenfor Gert Petersen Hent PDF Gert Petersen valgte ved folketingsvalget den 11.
marts 1998 at trække sig tilbage fra folketinget og et livslangt politisk arbejde på den danske venstrefløj.

I godt 30 år har Gert Petersen haft sæde i folketinget og arbejdet både med udenrigs- og indenrigspolitik, lagt
et stort arbejde i stiftelsen af Socialistisk Folkeparti og de politiske sværdslag i partiet foruden i Danmarks

Kommunistiske Parti, hvor han var med i striden op til dannelsen af SF.

Gert Petersen har om nogen været tæt på hele det politiske spil i efterkrigstiden og har selv sat sig i front med
en markant og stærkt personlig holdning til både små og store politiske spørgsmål.

Nu giver han sin egen version af sit politiske liv med afsæt i drenge- og ungdomsårene i Nykøbing Falster,
hans læsning, hans rejser og møder med et utal af forskellige mennesker og hans personlige oplevelse af den

dramatiske udvikling af den danske venstrefløj.

Et underholdende og vægtigt bidrag til nyere politisk historie.

Den danske politiker og journalist Gert Petersen (1927-2009) var i 1959 med til at stifte Socialistisk
Folkeparti (SF) og var i mange år formand for partiet. Gert Petersen blev af mange set som personificeringen
af folkesocialismen, og han har i gennem sin karriere som politiker skrevet en lang række bøger om politisk

ideologi.

 

Gert Petersen valgte ved folketingsvalget den 11. marts 1998 at
trække sig tilbage fra folketinget og et livslangt politisk arbejde på

den danske venstrefløj.

I godt 30 år har Gert Petersen haft sæde i folketinget og arbejdet
både med udenrigs- og indenrigspolitik, lagt et stort arbejde i

stiftelsen af Socialistisk Folkeparti og de politiske sværdslag i partiet
foruden i Danmarks Kommunistiske Parti, hvor han var med i striden

op til dannelsen af SF.

Gert Petersen har om nogen været tæt på hele det politiske spil i
efterkrigstiden og har selv sat sig i front med en markant og stærkt

personlig holdning til både små og store politiske spørgsmål.



Nu giver han sin egen version af sit politiske liv med afsæt i drenge-
og ungdomsårene i Nykøbing Falster, hans læsning, hans rejser og
møder med et utal af forskellige mennesker og hans personlige
oplevelse af den dramatiske udvikling af den danske venstrefløj.

Et underholdende og vægtigt bidrag til nyere politisk historie.

Den danske politiker og journalist Gert Petersen (1927-2009) var i
1959 med til at stifte Socialistisk Folkeparti (SF) og var i mange år

formand for partiet. Gert Petersen blev af mange set som
personificeringen af folkesocialismen, og han har i gennem sin
karriere som politiker skrevet en lang række bøger om politisk

ideologi.
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