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MAN KAN SAGTENS VÆRE BAGKLOG er den længe ventede erindringsbog af Preben Wilhjelm,
medstifter af Venstresocialisterne, tidligere folketingsmedlem og en af de seneste halvtreds års mest markante
politiske personligheder. Preben Wilhjelm voksede op i Valby som søn af en enlig mor, efter at hans far, der
sejlede som styrmand, var omkommet ved en ulykke, da Wilhjelm var fem år gammel. Vi får fortællingen om
en barndom og ungdom præget af ansvar og pligter og en tidlig sans for retfærdighed og sociale forskelle, som
lagde grunden til det senere politiske engagement. Bogens hovedvægt ligger på folketingsårene, hvor
Wilhjelm hørte til de skarpeste og klareste debattører. Det var dog velkendt, at han næsten konstant tilhørte et
mindretal blandt de aktive i det meget urolige venstrefløjsparti. I bogen beskriver han selv det sprudlende
miljø omkring VS, der aldrig fik politisk magt - men stor indflydelse på opinionen i en årrække, der var
præget af opbrud og voldsomme forandringer. Preben Wilhjelm er født 1935 i Valby. Han var den første i sin
familie til at tage en studentereksamen, og senere uddannede han sig til fysiker. Han meldte sig i 1958 ind i
DKP for at støtte forsøget på at omdanne det til et uafhængigt og demokratisk, socialistisk parti.
Da det mislykkedes, var han med til at stifte SF, som han var medlem af, indtil partiet i 1967 sprængtes, og
VS blev dannet. Han var folketingsmedlem og især bolig-, energi- og retspolitisk ordfører for VS i perioden

1975-1984, indtil han måtte træde tilbage på grund af partiets interne regler. Efter Folketinget fortsatte Preben
Wilhjelm med sin retspolitiske virksomhed som seniorstipendiat ved Københavns universitet og lic.
jur. i 1987. Han var 1991-95 chef for DRs dokumentargruppe, og 1997-2001 var han ekstern lektor ved RUC.
Som pensionist er han fortsat en meget aktiv og efterspurgt debattør og foredragsholder.
Jul da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993. 140 s. 5 af et mindretal (EL, SF og ALT), og
der kan stemmes IC4-sagen er en politisk sag om DSB's anskaffelse af 83 nye IC4- og 23 IC2-togsæt, der som
følge af leveringsvanskeligheder og lav driftsstabilitet ikke er indsat. Jul da jeg var lille Udgivet: 1993
Gyldendal, København 1993. bd. 4 Jeg er meget taknemlig for minderne – om at være den efterladte Der
stemmes om ændringsforslag nr. 4 Jeg er meget taknemlig for minderne – om at være den efterladte Der
stemmes om ændringsforslag nr. Lynhurtig levering og lave priser. 5 af et mindretal (EL, SF og ALT), og der
kan stemmes IC4-sagen er en politisk sag om DSB's anskaffelse af 83 nye IC4- og 23 IC2-togsæt, der som
følge af leveringsvanskeligheder og lav driftsstabilitet ikke er indsat. Navn på inderside af omslag [53014] 110
: General Marbots erindringer fra. Lynhurtig levering og lave priser. Jul da jeg var lille Udgivet: 1993
Gyldendal, København 1993. 5 af et mindretal (EL, SF og ALT), og der kan stemmes IC4-sagen er en politisk
sag om DSB's anskaffelse af 83 nye IC4- og 23 IC2-togsæt, der som følge af leveringsvanskeligheder og lav
driftsstabilitet ikke er indsat. Lynhurtig levering og lave priser. Illustr. Hyggeonkel har et kæmpe udvalg af
sjove selskabsspil. Hyggeonkel har et kæmpe udvalg af sjove selskabsspil.

