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Glistrup Mand med meninger Bjarne Castella Hent PDF Denne bog er nok Danmarkshistoriens mest bizarre
dokument, for den startede som en joke, men den blev grundlaget for en valgmassakre til Folketinget året
efter udgivelsen i 1972 - nemlig det såkaldte Jordskredsvalg i 1973, hvor bl. andre nyligt afdøde fhv.

Statsminister Anker Jørgensen led et grumt nederlag. Denne bog er nok Danmarks største politiske vittighed,
som i august i år har 44 års jubilæum! Fremskridtspartiet blev stiftet i Grøften i Tivoli den 22. august 1972!
Baggrunden var lanceringen af en sjov bog (som her genudgives som E-bog hos Saxo) om en advokat, som
var millionær, men pralede med, at han betalte NUL kroner i Skat! Det hele startede som en stor joke, der var
fostret af to Anders-And-forfattere på et værtshus en fugtig nattetime nogle måneder før! Det var nemlig på

beverdingen Figaro på det indre Vesterbro en sen nattetime, at ideen til bogen, der endte med
Fremskridtspartiet, blev udklækket af journalisterne Bjarne Castella og Vilhelm Joost. som udover at arbejde

på det seriøse Teknisk Forlag også skrev historier til Anders And på Gutenberghus!
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