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Dags dato Flemming Madsen Hent PDF "Dags dato" er fortællingen om en idealistisk, men utrættelig
kontorchefs kamp mod de overvældende korruptionssager, der bliver ved med at dukke op imod de

udspekulerede og kyniske byggespekulanter. Landsretssagfører Holger P. Trane arbejder i sagførerfirmaet
Hasterls Efterfølger. Han er en af den slags mennesker, som utrætteligt arbejder i den juridiske verden imod
den uretfærdighed og korruption, der lader til at sprede sig som en virus. Men det er en hård kamp – og til
hvilken nytte? Flemming Madsen (1912-1997) var en dansk forfatter, der blev udlært typograf og arbejdede
inden for journalistikkens verden, bl.a. både for Berlingske og DR. I sine yngre år skrev han bøger om danske

kunstnere enten alene eller i samarbejde med andre forfattere. Flemming Madsen er også kendt for sit
kendskab til fransk kultur og historie ("Frankrig på skillevejen", 1945), samt sine realistiske romaner.
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