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Mogens Glistrup Anne-Marie Glistrup Hent PDF Det politiske Danmark kom i skred i 1973, da Mogens

Glistrup stormede ind i Folketinget med Fremskridtspartiets 28 mandater. Glistrup provokerede på en hidtil
uset måde, når han kritiserede ’gammelpartierne’ og samtidig fremsatte stribevis af anderledes lovforslag.
Glistrup placerede en bombe under indkomstskatten i Danmark. Systemet svarede igen med en retssag

hvilende på en revisionsrapport, der hævdede, at Glistrups skattetænkning byggede på fiktive transaktioner
og aktiver. 481 møder ved byret, landsret og Højesteret krævede Glistrups tilstedeværelse, samtidig med at
han igen og igen var midtpunkt i politisk turbulens på Christiansborg. Efter anklager og dom mente de

etablerede partier ikke, at systemkritikeren Glistrup var værdig til at sidde i Folketinget. Men han kom igen.
Glistrups usvækkede lyst tiI at kæmpe for, hvad han mente var den nødvendige politik, ledte til stadig

voldsommere provokationer for at blive hørt. Hans skarpe udfald i udlændingedebatten endte med endnu en
fængselsdom på 20 dage. Fængselsopholdet blev en alvorlig belastning for den 79-årige, helbredssvækkede
Glistrup. Bind 2 af biografien om Mogens Glistrup, der kan læses selvstændigt, går fra 1973 og frem til hans
død i 2008. Anne-Marie Glistrup tegner som historiker med en helt særlig indsigt et unikt portræt af en af den
nyere danmarkshistories mest markante personer. Glistrup er blevet kaldt anarkistisk. Men for ham var det en
enkel tro på ærlighed og en kamp for, at det, man tror på, ikke skal forsvinde i tilpasning og kompromiser.

 

Det politiske Danmark kom i skred i 1973, da Mogens Glistrup
stormede ind i Folketinget med Fremskridtspartiets 28 mandater.
Glistrup provokerede på en hidtil uset måde, når han kritiserede
’gammelpartierne’ og samtidig fremsatte stribevis af anderledes
lovforslag. Glistrup placerede en bombe under indkomstskatten i
Danmark. Systemet svarede igen med en retssag hvilende på en

revisionsrapport, der hævdede, at Glistrups skattetænkning byggede
på fiktive transaktioner og aktiver. 481 møder ved byret, landsret og
Højesteret krævede Glistrups tilstedeværelse, samtidig med at han
igen og igen var midtpunkt i politisk turbulens på Christiansborg.



Efter anklager og dom mente de etablerede partier ikke, at
systemkritikeren Glistrup var værdig til at sidde i Folketinget. Men
han kom igen. Glistrups usvækkede lyst tiI at kæmpe for, hvad han
mente var den nødvendige politik, ledte til stadig voldsommere

provokationer for at blive hørt. Hans skarpe udfald i
udlændingedebatten endte med endnu en fængselsdom på 20 dage.
Fængselsopholdet blev en alvorlig belastning for den 79-årige,
helbredssvækkede Glistrup. Bind 2 af biografien om Mogens

Glistrup, der kan læses selvstændigt, går fra 1973 og frem til hans
død i 2008. Anne-Marie Glistrup tegner som historiker med en helt
særlig indsigt et unikt portræt af en af den nyere danmarkshistories
mest markante personer. Glistrup er blevet kaldt anarkistisk. Men for
ham var det en enkel tro på ærlighed og en kamp for, at det, man tror

på, ikke skal forsvinde i tilpasning og kompromiser.
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