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Min beretning omhandler en sag om et bankrøveri, der udviklede sig til drabet på politiassistent Morten
Mortensen og gidseltagning, og som havde mange ofre. Først og fremmest Morten og hans familie, men også
de mange gidsler, der var i sagen. Alle kolleger var dybt berørt af sagen, og adskillige vil aldrig kunne glemme
den. Så sent som i denne uge nævnte en kollega, at han hver gang, han så eller læste om gangstere, ja så
tænkte han uvilkårligt på Morten. At kollegerne var dybt berørt af sagen gjorde måske også, at sagen først nu
otte år senere bliver skrevet på opfordring. Og skrives skal den, da det jo er en del af dansk politis historie.
We also use cookies to remember your settings and gather web statistics. Dagen efter falder han over en sten
og. SAABYE Svend. SADOLIN Ebbe. Dumme penge, del 3. Dagen efter falder han over en sten og. Gl.
Mvh. Ledelsen af danske officerer tog helt klart afstand fra kampen mod tyskerne under besættelsen. dk: Her
findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse
historien.
Hvad brandårsagen er, er stadig et mysterium, lyder det fra Sydøstjyllands politi. dk En mand beslutter sig en
dag for at gå og købe en hund det gør han så og det første ord han siger skal hunden hedde. SAABYE Erhard
Johannes. indhylled vor arbejderstand. SADOLIN Ebbe. SAERENS Edouard.
Ærgerligt at konflikten er slut Da officererne snød modstandsbevægelsen Der er ingen tvivl. marts.
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