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Tøger Stig Andersen Hent PDF 27. januar 2011 døde Tøger Seidenfaden. Han blev 53 år. Tøger var en unik
personlighed, og hans historie var helt speciel lige fra fødslen af. Med en ballast fra en barndom i et

sprællevede, kulturradikalt miljø fra det bedre borgerskab, hvor hans ankomst til verden kunne tilskrives en
vaskeægte ´skandale´, førte han sig frem med en suverænitet, som grænsede til det arrogante, som irriterede

mange, men fascinerede flere.

Som ganske ung måtte han forlade chefredaktørstolen på Weekendavisen, fordi han insisterede på sin ret til at
sætte spot på, når tingene blev undergravende for demokratiet. Et spot, som bestemt ikke passede magteliten i
hans daværende verden. De seneste 18 år udgjorde det berømte hjørneværelse på Dagbladet Politiken på

Rådhuspladsen i København hans kampplads. Og det gik ikke mindre stille for sig.

I Tøger sætter Stig Andersen mennesket og meningsdanneren under lup og fortæller hele historien, som Tøger
selv huskede den, og som folk, der kendte ham, gør. Et varmt og levende portræt af et intellektuelt fyrtårn,

der ragede op over alle andre i den danske andedam.
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