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Hele 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 deres politik, som han mente, landet slet ikke havde råd til. Ingen af de etablerede
partier havde lyst til at lukke Fremskridtspartier ind i varmen, så partiet forblev dem, de andre ikke ville lege

med. 

Anne-Marie Glistrup, historiker og ældste datter af Mogens og Lene Glistrup, udbygger portrættet af den
sammensatte politiker og privatperson og fortæller, at lige så bombastisk Glistrup var, når han

kommunikerede politik, lige så elskværdig og hjælpsom var han over for mennesker, han mødte, uanset om
de var partifæller eller politiske modstandere.    

Bind 2 af biografien om Mogens Glistrup dækker årene 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 politiske

danmarkshistories mest betydningsfulde og sammensatte personer. Glistrup er blevet kaldt anarkistisk og
kompromisløs. Men sådan så han ikke selv på det. For ham var det snarere en enkel tro på ærlighed og at
kampen for det, man tror på, ikke skal forsvinde i tilpasning og kompromiser. Det var en tro, der holdt

Glistrup glad og positiv lige til det sidste, ´Livet er jo dejligt´, sagde han.
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