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Samlet udgave af Peter Øvig Knudsens succesrige historie om Blekingegadebanden og dens gerninger.
Der fortælles om det politiske klima i tresserne og halvfjerserne, da den stærkt venstreorienterede Gotfred
Appel samlede sin gruppe af politiske fantaster om sig, om modsætningerne inden for gruppen og om røverier
og kidnapninger. Beretningen kulminerer med en detaljeret kortlægning af bandens et år lange forberedelse af
dens mest berømte kup, røveriet mod Købmagergades postkontor i København i november 1988. Selve
røveriet følges minut for minut, fra gruppen mødes og til en ung politibetjent dør.
De to afslørende udsendelser på TV2 og de efterfølgende udtalelser og artikler har klart dokumenteret, hvad
vi vidste i forvejen: At Politiets Efterretningstjeneste med ulovlige midler overvåger, stjæler fra og registrerer
ikke alene revolutionære socialister, men alle former for oppositionel og samfundskritisk virksomhed. Bogen
beskriver forskellige typer umyndiggørelsesprocesser, der fratager mennesker deres mulighed og evne for at
ytre sig kritisk. 1 Matisse. Velkommen til bogblogger. Året, der gik. Websitet anvender cookies til at huske
dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger,
statistik og at målrette annoncer. De to afslørende udsendelser på TV2 og de efterfølgende udtalelser og
artikler har klart dokumenteret, hvad vi vidste i forvejen: At Politiets Efterretningstjeneste med ulovlige

midler overvåger, stjæler fra og registrerer ikke alene revolutionære socialister, men alle former for
oppositionel og samfundskritisk virksomhed. 2 Sigmar Polke 2002 nr. Peter Øvig Knudsen,
Blekingegadebanden – Den danske celle, Bind 1, Gyldendal, 2007. Læs mere om cookies OK
“Integrationsproblemerne er made in Denmark, og de kan løses i Danmark”, skriver Bertel Haarder i
Jyllands-Posten, og der er i det hele taget akut mangel på … Louisiana Revy. ISBN 978-87-02-04369-3.
Denne information deles med tredjepart. 1 Matisse. 1 Blomsten som billed 2004 nr. Århusianske pædagoger
har lagt virkelighed til bogens teoretiske anskuelser, men det kunne lige såvel have været sygeplejersker eller
lærere. dk – en dansk hjemmeside med boganmeldelser af krimier, kogebøger, biografier, politiske bøger,
børnebøger, romaner og meget mere.
Peter Øvig Knudsen, Blekingegadebanden – Den danske celle, Bind 1, Gyldendal, 2007.

