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danske politiker Arne Munch-Petersen, der forsvandt sporløst i Sovjet i 1937, og hvis egentlig skæbne først er
blevet afsløret med åbningen af de hemmelige KGB-arkiver. I "Fra Folketinget til celle 290" beretter Ole

Sohn om en ung kommunist, der med sin hustru rejste til Sovjet, men som aldrig kom hjem og i stedet endte
med at blive offer for Stalins brutale regime. Ole Sohn (f. 1954) dansk forfatter og politiker. Ole Sohn har i
sin politiske karriere været tilknyttet SiD, DKP, Enhedslisten, SF og Folkebevægelsen mod EU. Sideløbende
med sit politiske arbejde, har Ole Sohn skrevet en lang række bøger. Blandet andet kan nævnes: "Der var bud
efter dem: Fire skæbneberetninger fra 30'ernes revolutionære miljø" (1994) "Her kommer fra dybet den mørke

armé" (1995), "Gustav Munch-Petersen og den spanske borgerskrig" (2007) og "Frihedens port" (2013).
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