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markante politiske stemmer. Med flid og dygtighed har han medvirket til at gøre Dansk Folkeparti til et af
landets største partier, og han har siden dets stiftelse været en utrættelig debattør særligt på det rets- og

udlændingepolitiske område. Men hvem er han egentlig, den besindige og loyale partisoldat? Det giver Peter
Skaarup – Et biografisk portræt et bud på. Man kan dårligt undervurdere hans betydning for partiet, både når
det handler om daglige arbejde i gruppen og om at formulere politiske visioner. Bag det stilfærdige ydre

gemmer der sig nemlig en yderst stærk og handlekraftig mand, der sikrer, at partiet fungerer som en velsmurt
enhed til enhver tid. Han trækker i trådene og får ting til at ske, hvilket får nogle af de interviewede i bogen
til at benævne ham ”spilfordeleren” og ”den snu kongemager”. Det politiske dyr Peter Skaarup har alle hørt
om, men privatpersonen er nok mindre kendt. I sine åbenhjertige samtaler med bogens forfatter beretter han
om sin opvækst, sin politiske vækkelse i ungdomsårene og de hårde kampe for at opnå politisk indflydelse.
Og vi får også historien om den svære kærlighed og om de store personlige omkostninger, der er forbundet
med et liv i toppolitik. Kort sagt: den kendte politiker i hel figur. Peter Skaarup – Et biografisk portræt er den
første biografi på markedet om Peter Skaarup. Fortalt til Niels Martinov. Uddrag af bogen: ”For hvis ikke

indvandringen fra ikke-vestlige lande til Danmark begrænses, så vil det danske værdifællesskab smuldre. Vi
vil blive en endnu mere splittet nation. De principper, som bærer velfærdssystemet til gavn for de dårligst

stillede danskere, vil blive truet af milliardudgifterne til ikke-integrerbare indvandrere og deres efterkommere,
da de undergraver danskernes lyst til at indbetale en høj skat til et solidarisk velfærdssystem.” Udsagn af
Peter Skaarup i et interview med bogens forfatter. Om forfatteren: NIELS MARTINOV har tidligere skrevet
biografier om Jens Otto Krag, Henrik Stangerup, C.V. Jørgensen og Ole Ernst. Derudover er han forfatter til
en række spændingsromaner og fagbøger om for eksempel ungdomsoprøret i Danmark. Niels Martinov er

gymnasielærer og bor i København.
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partisoldat? Det giver Peter Skaarup – Et biografisk portræt et bud
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når det handler om daglige arbejde i gruppen og om at formulere
politiske visioner. Bag det stilfærdige ydre gemmer der sig nemlig en
yderst stærk og handlekraftig mand, der sikrer, at partiet fungerer
som en velsmurt enhed til enhver tid. Han trækker i trådene og får
ting til at ske, hvilket får nogle af de interviewede i bogen til at
benævne ham ”spilfordeleren” og ”den snu kongemager”. Det

politiske dyr Peter Skaarup har alle hørt om, men privatpersonen er
nok mindre kendt. I sine åbenhjertige samtaler med bogens forfatter
beretter han om sin opvækst, sin politiske vækkelse i ungdomsårene
og de hårde kampe for at opnå politisk indflydelse. Og vi får også
historien om den svære kærlighed og om de store personlige

omkostninger, der er forbundet med et liv i toppolitik. Kort sagt: den
kendte politiker i hel figur. Peter Skaarup – Et biografisk portræt er
den første biografi på markedet om Peter Skaarup. Fortalt til Niels
Martinov. Uddrag af bogen: ”For hvis ikke indvandringen fra ikke-

vestlige lande til Danmark begrænses, så vil det danske
værdifællesskab smuldre. Vi vil blive en endnu mere splittet nation.
De principper, som bærer velfærdssystemet til gavn for de dårligst
stillede danskere, vil blive truet af milliardudgifterne til ikke-

integrerbare indvandrere og deres efterkommere, da de undergraver
danskernes lyst til at indbetale en høj skat til et solidarisk

velfærdssystem.” Udsagn af Peter Skaarup i et interview med bogens
forfatter. Om forfatteren: NIELS MARTINOV har tidligere skrevet
biografier om Jens Otto Krag, Henrik Stangerup, C.V. Jørgensen og
Ole Ernst. Derudover er han forfatter til en række spændingsromaner
og fagbøger om for eksempel ungdomsoprøret i Danmark. Niels

Martinov er gymnasielærer og bor i København.
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