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Anarkisten; en biografi om Mogens Glistrup Flemming Chr. Nielsen Hent PDF Mogens Glistrup har gennem
mere end tredive år spillet rollen som dansk politiks ‘enfant terrible’. Han besidder en evne til at udfordre det

danske velfærdssamfunds hellige køer, men også en trang til at provokere, som ofte vækker vrede og
forargelse. Og prisen har været høj.

Superjuristen og skattelektoren fra Københavns Universitet ejede engang Danmarks største advokatforretning
og chokerede i 1971 nationen med sine tv-provokationer om indkomstskattens afskaffelse. Han blev

partistifter med 28 mandater i Folketinget, satte hele sin formue og politiske indflydelse over styr og endte
som indsat i Horserød. Efter løsladelsen sendte han med sine udtalelser om ‘de fremmede‘ nye chokbølger

igennem samfundet.

"Anarkisten" er en indgående skildring af en af Danmarks mest gådefulde personligheder i nyere tid. Den
giver et nuanceret billede af et menneske med oprøret og de konstante provokationer som livsholdning.

Flemming Chr. Nielsen (f. 1943) dansk forfatter, journalist, redaktør, teateranmelder og har desuden en
baggrund som cand.scient. i fysik og matematik. Flemming Chr. Nielsen er forfatter til en lang række

romaner, essays og biografier, foruden sine produktioner som journalist.
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