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I nationens tjeneste Charlotte Aagaard Hent PDF "I nationens tjeneste" tegner et nuanceret portræt af

mennesket, familiefaderen, majoren og eksperten i kemiske våben, Frank Søholm Grevil, der i foråret 2004
satte sin tilværelse på spil og landet på den anden ende ved at lække fortrolige oplysninger til pressen om,
hvordan Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, vurderede truslen fra Saddam Hussein op til Irak-krigen. Det er

historien om en dansk spiontjeneste, der svigtede en af sine vigtigste opgaver – at levere et kvalificeret
beslutningsgrundlag til landets politikere, når nationen skal i krig. Læseren får her mulighed for at kigge

gennem nøglehullet til FE, en ellers mørklagt verden, der synes rystet i sin grundvold. Det er også historien
om en regering, der ville i krig, og om et politisk kontrolsystem, der i årtier har ladet FE sejle sin egen sø. Og
så er det historien om FE-sagens demokratiske og retslige perspektiver – om hvordan Danmark behandler en

"whistleblower". For hvem handler "i nationens tjeneste"? "En dag får Major Frank Søholm Grevil fra
Forsvarets Efterretningstjeneste nok. Stik imod alt hvad han har lært i de 20 år, han har været i det danske
forsvar og stik imod de regler om tavshedspligt, som han har fået indprentet i forbindelse med sin ansættelse
på en af landets mest hemmelighedsfulde arbejdspladser, løfter han en dag i begyndelsen af februar 2004 røret
på sin tjenestetelefon og taster 33 75 75 75. Telefonen ringer flere gange, før den bliver taget. »Berlingske,«
lyder en kvindestemme. Frank Grevil trækker vejret dybt. Han vil tale med en journalist. Det gør man bare

ikke, når man arbejder i Forsvarets Efterretningstjeneste." Således lyder det indledningsvist i bogen om Frank
Grevil. 264 sider, ill. Udkom fredag den 9. september 2005

 

"I nationens tjeneste" tegner et nuanceret portræt af mennesket,
familiefaderen, majoren og eksperten i kemiske våben, Frank
Søholm Grevil, der i foråret 2004 satte sin tilværelse på spil og
landet på den anden ende ved at lække fortrolige oplysninger til

pressen om, hvordan Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, vurderede
truslen fra Saddam Hussein op til Irak-krigen. Det er historien om en
dansk spiontjeneste, der svigtede en af sine vigtigste opgaver – at
levere et kvalificeret beslutningsgrundlag til landets politikere, når
nationen skal i krig. Læseren får her mulighed for at kigge gennem
nøglehullet til FE, en ellers mørklagt verden, der synes rystet i sin



grundvold. Det er også historien om en regering, der ville i krig, og
om et politisk kontrolsystem, der i årtier har ladet FE sejle sin egen
sø. Og så er det historien om FE-sagens demokratiske og retslige
perspektiver – om hvordan Danmark behandler en "whistleblower".
For hvem handler "i nationens tjeneste"? "En dag får Major Frank

Søholm Grevil fra Forsvarets Efterretningstjeneste nok. Stik imod alt
hvad han har lært i de 20 år, han har været i det danske forsvar og
stik imod de regler om tavshedspligt, som han har fået indprentet i

forbindelse med sin ansættelse på en af landets mest
hemmelighedsfulde arbejdspladser, løfter han en dag i begyndelsen
af februar 2004 røret på sin tjenestetelefon og taster 33 75 75 75.
Telefonen ringer flere gange, før den bliver taget. »Berlingske,«
lyder en kvindestemme. Frank Grevil trækker vejret dybt. Han vil
tale med en journalist. Det gør man bare ikke, når man arbejder i

Forsvarets Efterretningstjeneste." Således lyder det indledningsvist i
bogen om Frank Grevil. 264 sider, ill. Udkom fredag den 9.

september 2005

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=I nationens tjeneste&s=dkbooks

