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Palle Sørensen Frank B\u00f8gh Hent PDF Palle og Bune gik mere og mere i panik. De vidste begge, hvad
der ville ske, hvis de blev anholdt med tyvekoster i vognen. Palle ville komme i psykopatforvaring, mens
Bune ville returnere til sikkerhedsforvaring. Den tanke var næsten ikke til at bære for Palle. Et par klodsede
tyverier og en biljagt på Amager udviklede sig natten til den 18. september 1965 til en national tragedie.
Vaneforbryderen Palle Sørensen skød og dræbte fire unge betjente med koldt blod. I tre dage var han

midtpunkt i en intens menneskejagt, inden han selv meldte sig og blev den vel mest forhadte kriminelle i
Danmarkshistorien. Siden sad han næsten 33 år i fængsel, heraf mange i isolation. I 1998 benådede

justitsminister Frank Jensen ham med ordene: ”Nok er nok.” Dette er historien om hans barndom, ungdom,
dom, isolation, den lange vej til frihed, livet efter løsladelsen – og ikke mindst om de ti minutter, der ændrede

hans liv for altid. Frank Bøgh har over et halvt år fulgt Palle Sørensen og talt med vidner fra dengang,
medfanger og politiske aktører. Resultatet er en bog, der giver et grundigt indblik i de mange nuancer, som

historien om Palle Sørensen i virkeligheden indeholder.

 

Palle og Bune gik mere og mere i panik. De vidste begge, hvad der
ville ske, hvis de blev anholdt med tyvekoster i vognen. Palle ville

komme i psykopatforvaring, mens Bune ville returnere til
sikkerhedsforvaring. Den tanke var næsten ikke til at bære for Palle.
Et par klodsede tyverier og en biljagt på Amager udviklede sig

natten til den 18. september 1965 til en national tragedie.
Vaneforbryderen Palle Sørensen skød og dræbte fire unge betjente

med koldt blod. I tre dage var han midtpunkt i en intens
menneskejagt, inden han selv meldte sig og blev den vel mest

forhadte kriminelle i Danmarkshistorien. Siden sad han næsten 33 år
i fængsel, heraf mange i isolation. I 1998 benådede justitsminister



Frank Jensen ham med ordene: ”Nok er nok.” Dette er historien om
hans barndom, ungdom, dom, isolation, den lange vej til frihed, livet
efter løsladelsen – og ikke mindst om de ti minutter, der ændrede
hans liv for altid. Frank Bøgh har over et halvt år fulgt Palle

Sørensen og talt med vidner fra dengang, medfanger og politiske
aktører. Resultatet er en bog, der giver et grundigt indblik i de mange
nuancer, som historien om Palle Sørensen i virkeligheden indeholder.
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