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Per Clausen Jørgen Pyndt Hent PDF Forlaget skriver: I dag er Per Clausen kendt som Enhedslistens nestor og
én af de mest fremtrædende repræsentanter for den politiske venstrefløj herhjemme. Den lune og

underspillede, men også knivskarpe analytiker og debattør. Med fagforeningsformand, folketingsmedlem og
byrådsmedlem som de mest iøjnefaldende titler på et omfattende CV.

Men inden Per Clausen slog igennem som politiker, levede han et omtumlet og søgende liv. Født i
Kongsvinger i Norge i 1955, hvor familien var havnet ved en tilfældighed. Faderen var en mand, der ikke

fandt sig i noget. Og familien måtte følge den faglærte vaskeriarbejder i et omflakkende liv, inden den faldt til
ro i Aalborg i 1970’erne. Her kom Per Clausen ind i det levende, spændende og udfordrende miljø i den rå
arbejderbys venstrefløj og undergrund, og det var her, den senere politiker og fagforeningsmand blev formet.

Vaskeriejer i Aulum, løsarbejder i Aalborg, fabriksarbejder på Volvo i Gøteborg, militærnægter,
fagforeningsaktivist med ophold i arrest og detention i Aalborg, aktiv i Venstresocialisterne, studerende på

Aalborg Universitet, leder af det alternative spillested Tusindfryd i Aalborg: Alt det dukker op ved
punktnedslag i Per Clausens søgen efter faste holdepunkter i livet. I 1994 blev han formand for Dansk

Magisterforening og han begyndte at arbejde som politisk rådgiver for Enhedslisten – og i 2005 høstede han
resultatet af mange års fodarbejde i de bagerste rækker, da han blev valgt til Folketinget. I 2015 forlod han
folketinget for at trække Enhedslisten ind i byrådet i hjembyen Aalborg. Det lykkedes flot med 3 mandater.

Historien om Per Clausen er fortællingen om en engageret og søgende mand, der arbejdede sig op ved egen
hjælp med social indignation og foragt for det populistiske og letkøbte som drivkraft. Men det er også
fortællingen om et liv med stamværtshus i Aalborg, kolonihave, venner og den stille glæde ved at kunne

udrette noget. 

 

Forlaget skriver: I dag er Per Clausen kendt som Enhedslistens
nestor og én af de mest fremtrædende repræsentanter for den

politiske venstrefløj herhjemme. Den lune og underspillede, men
også knivskarpe analytiker og debattør. Med fagforeningsformand,
folketingsmedlem og byrådsmedlem som de mest iøjnefaldende titler

på et omfattende CV.

Men inden Per Clausen slog igennem som politiker, levede han et
omtumlet og søgende liv. Født i Kongsvinger i Norge i 1955, hvor
familien var havnet ved en tilfældighed. Faderen var en mand, der

ikke fandt sig i noget. Og familien måtte følge den faglærte
vaskeriarbejder i et omflakkende liv, inden den faldt til ro i Aalborg i
1970’erne. Her kom Per Clausen ind i det levende, spændende og

udfordrende miljø i den rå arbejderbys venstrefløj og undergrund, og
det var her, den senere politiker og fagforeningsmand blev formet.

Vaskeriejer i Aulum, løsarbejder i Aalborg, fabriksarbejder på Volvo
i Gøteborg, militærnægter, fagforeningsaktivist med ophold i arrest
og detention i Aalborg, aktiv i Venstresocialisterne, studerende på
Aalborg Universitet, leder af det alternative spillested Tusindfryd i
Aalborg: Alt det dukker op ved punktnedslag i Per Clausens søgen



efter faste holdepunkter i livet. I 1994 blev han formand for Dansk
Magisterforening og han begyndte at arbejde som politisk rådgiver
for Enhedslisten – og i 2005 høstede han resultatet af mange års
fodarbejde i de bagerste rækker, da han blev valgt til Folketinget. I
2015 forlod han folketinget for at trække Enhedslisten ind i byrådet i

hjembyen Aalborg. Det lykkedes flot med 3 mandater.

Historien om Per Clausen er fortællingen om en engageret og
søgende mand, der arbejdede sig op ved egen hjælp med social

indignation og foragt for det populistiske og letkøbte som drivkraft.
Men det er også fortællingen om et liv med stamværtshus i Aalborg,
kolonihave, venner og den stille glæde ved at kunne udrette noget. 

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Per Clausen&s=dkbooks

